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Wstęp 

 

Niniejszy raport jest opracowaniem wyników badania jakościowego wśród ekspertów i uczestników 

lokalnego rynku pracy, przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą "Badanie pilotażowe w 

ramach Modułu 2 Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów" realizowanego 

na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (MORP) Poddziałanie 6.1.1 POKL 

przez firmę Ageron Polska na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 

Realizowany projekt miał na celu diagnozę sytuacji na rynku pracy w sześciu powiatach Mazowsza, o 

różnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej. Oprócz powiatu płockiego ziemskiego do badania 

zostały wybrane powiaty: 

 ciechanowski 
 sokołowski 
 m. Ostrołęka 
 m. Radom 
 piaseczyoski. 

 
Poza diagnozą sytuacji w tych powiatach oraz sformułowaniem wniosków dla skutecznej polityki 

rynku pracy, celem badania pilotażowego było także wypracowanie narzędzi do monitoringu rynku 

pracy na poziomie powiatów w ramach MORP.  

Badanie pilotażowe lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego zakładało 

przeprowadzenie szczegółowej diagnozy tych rynków pod kątem następujących obszarów 

badawczych: 

1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na rynku pracy 

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

4. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, w tym organizacji 

pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku 

pracy 

Osiągnięcie zakładanych celów było możliwe dzięki przeprowadzeniu badania wśród różnych grup 

respondentów - osób i instytucji aktywnych na powiatowym rynku pracy, tj.: pracodawców z 

dominujących branż na terenie powiatu, przedstawicieli agencji doradztwa personalnego, 

przedstawicieli merytorycznych szkół, przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli 

instytucji pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących 

problematykę integracji na rynku pracy oraz osób bezrobotnych uczestniczących w programach rynku 

pracy. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badao terenowych zrealizowanych na terenie powiatu płockiego 

ziemskiego w kwietniu 2011 r., które, w zestawieniu z oceną sytuacji społeczno-gospodarczej 

powiatu, systemu edukacji oraz lokalnego rynku pracy, dokonaną na podstawie oficjalnych statystyk, 

były podstawą do analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sformułowania wniosków dla 

skutecznej polityki rynku pracy.  
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Raport składa się z siedmiu rozdziałów. Po wprowadzeniu, w rozdziale pierwszym przedstawiono 

metodologię przeprowadzonego badania. 

Kolejny rozdział przedstawia wyniki badania desk-research, na podstawie którego dokonano oceny 

sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu płockiego, systemu edukacji oraz lokalnego rynku pracy. 

Przedstawiona w rozdziale charakterystyka powiatu płockiego stanowi punkt wyjścia do zrozumienia i 

interpretacji wyników badao terenowych przedstawionych w dalszych częściach raportu.  

Rozdziały 3-6 to rozdziały analityczne, w których dokonano analizy wyników badao terenowych 

zgodnie z przedstawionymi powyżej obszarami badawczymi projektu. Rozdziały analityczne zostały 

wzbogacone cytowanymi wypowiedziami respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. 

Rozdział siódmy jest podsumowaniem badania i zawiera najważniejsze wnioski i rekomendacje 

badawcze.  
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1. Metodologia badania 

 

Niniejszy raport został przygotowany na podstawie analizy danych pierwotnych zebranych na drodze 

badania jakościowego oraz danych wtórnych wykorzystanych w ramach analizy desk research, 

pozyskanych przede wszystkim ze źródeł statystyki publicznej. Badania pierwotne zostały 

przeprowadzone w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych 

wywiadów grupowych (FGI).  

W przypadku badao pierwotnych zastosowano celowy dobór próby, w taki sposób, aby wyniki 

badania były w stanie dostarczyd jak najbogatszej informacji o lokalnym rynku pracy. W badaniu 

wzięły udział następujące grupy respondentów: 

 pracodawcy, 
 przedstawiciele agencji doradztwa personalnego, 
 przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia, 
 przedstawiciele instytucji edukacyjnych, 
 przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, 
 przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku 

pracy, 
 osoby bezrobotne uczestniczące w aktywnych programach rynku pracy. 

 
W przypadku pracodawców respondentów do badania dobierano spośród zidentyfikowanych 

wcześniej dominujących branż na terenie powiatu.  W badaniu wzięło udział 6 pracodawców o 

istotnym znaczeniu dla lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego i 

branżowego. Respondentami w badaniu byli pracownicy na stanowiskach specjalistycznych lub 

kierowniczych działów odpowiedzialnych za politykę kadrową w firmie, a w przypadku firm 

mniejszych - właściciele przedsiębiorstw.  

Dobór próby w zakresie przedstawicieli agencji doradztwa personalnego dokonany został na 

podstawie wykazu Krajowego Rejestru Zatrudnienia, uzupełnionego o podmioty zidentyfikowane na 

podstawie rejestrów w bazach komercyjnych. W badaniu wzięły udział 3 agencje pośrednictwa pracy, 

przy doborze próby uwzględniono również agencje pośrednictwa pracy zlokalizowane na terenie 

miasta Płock, a obsługujące tereny powiatu płockiego ziemskiego.  

W przypadku przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia badanie zrealizowane zostało z 

przedstawicielem dyrekcji oraz ze specjalistą mającym bezpośredni kontakt z klientem w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. 

W ramach grupy fokusowej przedstawicieli instytucji edukacyjnych dobór próby dokonany został 

przy założeniu zaproszenia do udziału w badaniu przedstawicieli różnych typów szkół 

ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu: zasadniczych zawodowych, techników i szkół 

policealnych, oraz szkół wyższych. Poza przedstawicielami szkół z powiatu ziemskiego w badaniu 

wzięli również udział przedstawiciele szkół z miasta Płocka, które kształcą uczniów i studentów z 

terenu powiatu ziemskiego (w szczególności uczelni wyższych). Łącznie w badaniu wzięło udział 6 

przedstawicieli instytucji edukacyjnych. 
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W przypadku instytucji pomocy społecznej dobór próby uwzględniał zaproszenie do badania 

przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli gminnych ośrodków 

pomocy społecznej z terenu powiatu. W ramach doboru próby starano się uwzględnid zróżnicowanie 

terytorialne instytucji objętych badaniem. Łącznie w badaniu wzięło udział 6 przedstawicieli instytucji 

pomocy społecznej. 

W badaniu wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

integracji na rynku pracy. Podmioty do badania dobierano na podstawie listy organizacji 

sklasyfikowanych w grupach: Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy  - Działalnośd na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy na portalu organizacji pozarządowych mazowieckie.ngo.pl. W badaniu wzięło 

udział 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Dobór osób bezrobotnych do badania zakładał ich uczestnictwo w aktywnych programach rynku 

pracy, takich jak: szkolenia, stypendia w okresie stażu, stypendia w okresie przygotowania do 

zawodu, środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne, prace 

interwencyjne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Jednocześnie warunkiem 

zakwalifikowania do badania były: fakt zarejestrowania w Urzędzie Pracy, uczestnictwo w aktywnych 

programach rynku pracy w chwili przeprowadzania badania lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz 

miejsce zamieszkania na terenie powiatu płockiego ziemskiego. Założono zróżnicowanie uczestników 

badania ze względu na wiek i płed. Ostatecznie w badaniu wzięło udział dziewięd osób bezrobotnych. 

Wybór odpowiednich technik badawczych dla powyższych zbiorowości podyktowany był w znacznym 

stopniu charakterem badanych zbiorowości i wielkością badanych populacji. Wywiady indywidualne 

zastosowano dla zbiorowości, w przypadku których należało szczególnie zadbad o stworzenie 

atmosfery zaufania i swobodnego wyrażania własnych odczud i prezentowania doświadczeo. Tę 

technikę zastosowano w przypadku pracodawców, przedstawicieli agencji pośrednictwa pracy oraz 

przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia. Z kolei zogniskowane wywiady grupowe zostały 

wybrane do badania wśród przedstawicieli instytucji edukacyjnych, osób bezrobotnych oraz 

przedstawicieli instytucji opieki społecznej i organizacji pozarządowych (dwie ostatnie grupy 

uczestników badania zostały zaproszone do udziału w jednej wspólnej grupie fokusowej). 

Indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady grupowe zostały zrealizowane na 

podstawie opracowanych wcześniej scenariuszy wywiadu (wzory scenariuszy zostały załączone do 

Raportu koocowego z badao jakościowych). Tematy pytao wykorzystanych w scenariuszach 

odpowiadały obszarom badawczym projektu, co umożliwiło pozyskanie bogatego materiału 

badawczego, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli różnych grup podmiotów aktywnych na 

lokalnym rynku pracy, dzięki czemu możliwe było przedstawienie badanych zjawisk z punktu widzenia 

różnych środowisk.  

Respondenci przed rozpoczęciem wywiadu zostali poinformowani o celach badania, jego etapach 

oraz użyteczności publicznej uzyskanych wyników.  
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Łącznie na terenie powiatu płockiego przeprowadzono:  

 11 indywidualnych wywiadów pogłębionych, w tym: 

o 6 IDI z pracodawcami z dominujących branż na terenie powiatu płockiego 

o 3 IDI z przedstawicielami agencji doradztwa personalnego 

o 2 IDI z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia 

 3 zogniskowane wywiady grupowe, w tym: 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji edukacyjnych (6 uczestników) 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej oraz organizacji 

pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy 

(10 uczestników) 

o 1 FGI z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w programach rynku pracy (9 

uczestników) 

 

Szczegółowe charakterystyki respondentów poszczególnych wywiadów oraz charakterystyki grup 

fokusowych uwzględnione zostały w poniższej tabeli, stanowiącej zarazem legendę do przypisów 

zamieszczanych przy cytatach w dalszej części opracowania. 

Tabela 1. Sposób kodowania wywiadów indywidualnych oraz grup fokusowych 

KOD WYWIADU  OPIS 

INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA 

IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 
ZATRUDNIENIA 

 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA 

 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

PRACODAWCY 

IDI 3 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna; Zasięg: międzynarodowy; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 4 PRACODAWCA  Branża: usługowa; Zasięg: ogólnokrajowy ; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 5 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna; Zasięg: ogólnokrajowy; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: duże 

IDI 6 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna; Zasięg: ogólnokrajowy; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: małe 

IDI 7 PRACODAWCA  Branża: usługowa; Zasięg: lokalny, regionalny; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: małe 
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IDI 8 PRACODAWCA  Branża: produkcyjno-usługowa; Zasięg: ogólnokrajowy; 

Wielkośd przedsiębiorstwa: średnie 

AGENCJE PRACY 

IDI 9 AGENCJA PRACY  Zasięg: regionalny 

IDI 10 AGENCJA PRACY  Zasięg: regionalny 

IDI 11 AGENCJA PRACY  Zasięg: lokalny 

WYWIADY GRUPOWE (FOKUSY) 

FGI 1 OPS + NGO  Badanie fokusowe z przedstawicielami instytucji opieki 

społecznej i organizacjami pozarządowymi 

FGI 2 SZKOŁY  Badanie fokusowe z przedstawicielami szkół 

FGI 3 BEZROBOTNI  Badanie fokusowe z osobami bezrobotnymi 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Ogólna charakterystyka powiatu płockiego ziemskiego 

 

Powiat płocki ziemski jest położony w subregionie płockim, na północno-zachodnim Mazowszu i jest 

jednym z największych powiatów w regionie i w kraju. Powiat ziemski otacza swoimi granicami 

miasto Płock. W granicach administracyjnych powiatu, który zajmuje łącznie powierzchnię 1796 km2, 

znajduje się 15 gmin: 3 gminy miejsko-wiejskie (Drobin, Gąbin i Wyszogród) oraz 12 gmin wiejskich 

(Bielsk, Bodzanów, Brudzeo Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, 

Słupno, Stara Biała i Staroźreby). 

Rysunek 1. Położenie geograficzne powiatu płockiego 
 
Województwo mazowieckie, subregion płocki 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Specyfiką powiatu płockiego jest jego charakter ziemski – wyłączony jest z niego teren miasta Płocka, 

a zatem stanowi on w dużej mierze zaplecze miasta, chod należy również zauważyd, że obszar 

powiatu jest dosyd duży, co sprawia, że wpływ miasta na dalej oddalone gminy powiatu nie jest już 

tak znaczący. 
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2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne  

 

Liczba i struktura ludności 

Na koniec 2009 roku powiat płocki zamieszkiwało 107,5 tys. osób. Od 2004 roku obserwuje się 

niewielki coroczny przyrost liczby ludności w powiecie.  

Rysunek 2. Liczba ludności powiatu płockiego w latach 
2004-2009 

Rysunek 3. Struktura ludności powiatu płockiego 
według grup wieku w latach 2004-2009 

 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W powiecie płockim udział osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności wyniósł  w 

2009 roku 62,5% i był nieznacznie niższy od średniej dla województwa (63,7%). Istotne zróżnicowanie 

wystąpiło przy analizie tego wskaźnika według płci, co przedstawione zostało na Rys. 3. W przypadku 

mężczyzn udział ten wyniósł 67,5%, podczas gdy w przypadku kobiet osiągnął poziom jedynie 57,6%. 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności wyniósł 21% i był nieznacznie 

wyższy od średniej dla województwa (19%). Zróżnicowanie tego wskaźnika według płci nie jest 

znaczące, co przedstawione zostało na rys. 4. W przypadku mężczyzn udział ten wyniósł 22,1%, 

podczas gdy w przypadku kobiet wyniósł 20,8%. Na przestrzeni ostatnich lat w powiecie płockim 

można było obserwowad coroczny spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym - w 2004 r. liczba 

ta wynosiła 25 713 osób, podczas gdy w 2009 r. było to jedynie 23 082 osób. 
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Rysunek 4. Struktura ludności powiatu płockiego według grup wieku i płci w 2009 r. 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Saldo i dynamika migracji 

Saldo migracji w powiecie płockim na koniec 2009 roku było dodatnie i wyniosło 434 osoby. Ogólna 

liczba zameldowao w powiecie wyniosła 1246 osób, natomiast wymeldowało się 812 osób.  Nie 

obserwuje się szczególnych różnic w zjawisku migracji według płci - saldo migracji w grupie kobiet 

wyniosło w 2009 r. 216 osób, natomiast w grupie mężczyzn 218 osób. Tendencja nadwyżki 

zameldowao nad wymeldowaniami z powiatu utrzymuje się od 2004 roku na średnim poziomie 458 

osób w skali roku. Saldo migracji zagranicznych w powiecie płockim było dodatnie i na koniec 2009 

roku wyniosło 16 osób – ogólna liczba zameldowao za granicą wyniosła 18 osób, natomiast 

wymeldowały się 2 osoby. 

Warto jednak zaznaczyd, że dostępne publicznie statystyki Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczące zjawiska migracji nie dostarczają wszystkich informacji potrzebnych od przeprowadzenia 

pełnej analizy zjawiska migracji. W danych nie są uwzględniane osoby emigrujące czasowo, jak i 

osoby emigrujące długotrwale, ale nie zmieniające formalnego zameldowania (a takich zapewne jest 

większośd). Podobnie brak jest danych dotyczących wieku, płci, czy sytuacji zawodowej emigrantów. 

Dopiero analiza tych danych uzupełniłaby obecnie niepełny obraz skali i charakteru zjawiska, co 

jednakże nie jest możliwe z racji braku dostępności tych informacji. W tej sytuacji konieczne wydaje 

się oparcie na danych zebranych w badaniu jakościowym. 
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2.2. Uwarunkowania gospodarcze 

Położenie komunikacyjne powiatu 

Z punktu widzenia infrastruktury komunikacyjnej powiat płocki ziemski leży na przecięciu dróg 

krajowych: nr 62 - łączącej Warszawę z Włocławkiem - oraz nr 60, stanowiącej zewnętrzny pierścieo - 

obwodnicę Warszawy, w relacji (Berlin-) Kutno-Płock-Ciechanów-Różan (-Augustów). Przez północną 

częśd powiatu przebiega również droga krajowa nr 10 relacji Warszawa-Toruo-Szczecin, a przez 

wschodnią częśd - zewnętrzna obwodnica Warszawy – droga krajowa nr 50. Chod drogi krajowe 

przebiegające w obrębie powiatu zostały w większości w ostatnich latach zmodernizowane, brakuje 

połączeo o charakterze dróg ekspresowych lub autostrad. Pewna poprawa powinna nastąpid wraz z 

oddaniem do użytku w 2012 roku autostrady A1. Infrastruktura kolejowa jest ograniczona – przez 

teren powiatu przebiega jedynie drugorzędna linia kolejowa Kutno-Płock-Sierpc. W szczególności 

brakuje sprawnego połączenia kolejowego z Warszawą. Brak jest komunikacji lotniczej. 

Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 

Na terenie powiatu płockiego na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 5 771 podmiotów, w tym 

95,6% stanowiły podmioty reprezentujące sektor prywatny. Na przestrzeni ostatnich lat liczba 

podmiotów gospodarczych na terenie powiatu rosła (w 2004 roku wynosiła 5 025 podmiotów). W 

strukturze gospodarki powiatu pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów dominowały 

podmioty usługowe, które stanowiły 67,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów (przy średniej dla 

województwa mazowieckiego na poziomie 78,6%). 

 
Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych 
wpisanych do rejestru REGON w powiecie płockim w 
latach 2004-2009 

 
Rysunek 6. Struktura gospodarki pod względem 
liczby zarejestrowanych podmiotów w 2009 r. 

  
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 7. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON, przypadających na 10 tys. mieszkaoców w 

latach 2004-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkaoców w powiecie płockim 

wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. W 2004 roku wyniosła 475 podmiotów, i chod w 2005 roku 

spadła do liczby 473 podmiotów, kolejne lata 2006-2009 przyniosły wzrost do liczby 537 podmiotów. 

Interesującym uzupełnieniem tych danych byłyby statystyki dotyczące liczby przedsiębiorstw 

należących do poszczególnych kategorii wielkości zatrudnienia (mikro-przedsiębiorstwa, firmy małe, 

średnie i duże). Niestety dane tego typu w przekroju powiatowym nie są publicznie dostępne. 

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było na terenie powiatu płockiego w handlu 

hurtowym i detalicznym, w budownictwie, w przetwórstwie przemysłowym, w transporcie i 

gospodarce magazynowej oraz w rolnictwie. Na poniższym wykresie przedstawiono liczebności w 

poszczególnych sektorach gospodarki według sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 roku). 
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Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w powiecie płockim według 
sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 roku) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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2.3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 

 

Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych 

W 2009 roku na terenie powiatu płockiego zatrudnione były 25 254 osoby. Struktura pracujących 

według sektorów ekonomicznych wskazuje na znaczny udział rolnictwa w powiatowym rynku pracy - 

udział pracujących w rolnictwie wyniósł 61,2%. Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie znajdywało 

13,8% mieszkaoców powiatu, natomiast co czwarta osoba pracowała w sektorze usług.  

Rysunek 9. Struktura gospodarki pod względem liczby pracujących w 2009 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Poziom wynagrodzeo 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie powiatu płockiego wyniosło 2 725,27 zł w 

2009 r., co w relacji do średniej krajowej dało 82,2%. Roczna dynamika wzrostu płac na terenie 

powiatu na przestrzeni ostatnich 5 lat wyniosła 7,3%, co plasowało powiat płocki powyżej średniej 

dla województwa (średni roczny wzrost płac na Mazowszu od 2005 roku wyniósł 6,2%).  

Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Liczba bezrobotnych na terenie powiatu płockiego wyniosła na koniec 2010 roku 7 241 osób, z czego 

49,7% stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwowano spadek stopy bezrobocia (z 

poziomu 29,2% w 2005 r.), przy czym najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy miała miejsce w 2008 

roku, kiedy stopa bezrobocia wyniosła 16,2%. Lata 2009-2010 przyniosły wzrost bezrobocia, do 

poziomu 19,2% na koniec 2010 r., co, w porównaniu do średniej dla województwa na poziomie 9,4%, 

plasowało powiat płocki wśród powiatów o największym bezrobociu na Mazowszu. Należy jednak w 

tym miejscu podkreślid, że duży wpływ na tak niski poziom bezrobocia na Mazowszu miała stopa 

rejestrowanego bezrobocia w subregionie m. Warszawa. Na przestrzeni ostatnich lata obserwowano 

tam spadek bezrobocia (z poziomu 5,6% w 2005 r.), przy czym najkorzystniejsza wartośd wystąpiła w 

2008 roku i wynosiła jedynie 1,9%, ostatnio wynik wzrósł nieznacznie do 2,8%. 
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Rysunek 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 
powiecie płockim w latach 2005-2010 

Rysunek 11. Liczba bezrobotnych na terenie powiatu 
według płci w latach 2005-2010 (stan na koniec roku) 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Sezonowośd na rynku pracy 

Przy analizie zjawiska bezrobocia na lokalnym rynku pracy warto także zwrócid uwagę na zjawisko 

sezonowości na rynku pracy. W powiecie płockim, ze względu na ziemski charakter powiatu i wysoki 

udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia, występuje zjawisko sezonowości na rynku pracy, co 

przejawiało się spadkiem liczby bezrobotnych szczególnie na koniec III kwartału. Do 2008 roku można 

było także obserwowad spadek liczby bezrobotnych na koniec IV kwartału, natomiast w latach 2009-

2010 najniższy poziom bezrobocia przypada na II-III kwartał.  

 

Rysunek 12. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie płockim w poszczególnych kwartałach w 
latach 2005-2010.  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Struktura bezrobocia 

 według wieku  
 

W strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę w powiecie płockim stanowiły osoby w 

wieku 25-34 lata (29% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec 2010 roku. Udział tej grupy 

wiekowej w strukturze bezrobotnych utrzymywał się na przestrzeniu ostatnich lat na zbliżonym 

poziomie (31,5% w 2005 roku).  

Podobnie w przypadku młodzieży, tj. osób w wieku 18-24 lata, której udział w strukturze 

bezrobotnych wyniósł 21,6% na koniec 2010 roku, jednak w ostatnich 5 latach obserwowało się 

niewielki spadek udziału tej grupy wiekowej w ogóle bezrobotnych (24,7% na koniec 2005 roku). O 

najkorzystniejszej sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy można było mówid w 2008 roku, kiedy 

ich udział w strukturze bezrobocia wynosił jedynie 16,5%.  

Osoby powyżej 55 roku życia stanowiły na koniec 2010 roku 8,4% bezrobotnych, przy czym udział tej 

grupy wiekowej w strukturze z roku na roku rósł (na koniec 2005 r. wynosił jedynie 4,5%).  

Rysunek 13. Struktura bezrobotnych w powiecie płockim według wieku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 według wykształcenia 
  

Utrzymującą się cechą rynku pracy w powiecie płockim ziemskim jest niski poziom wykształcenia 

wśród bezrobotnych. Największy udział w strukturze bezrobotnych miały osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym (37% na koniec 2010 r.) i tendencja ta utrzymywała się na zbliżonym 

poziomie w ostatnich 5 latach (40% na koniec 2005 r.). W porównaniu do badanych 6 powiatów, 
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Drugą co do wielkości grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
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stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Należy jednak nadmienid, że udział osób z 

wykształceniem wyższym w ogóle bezrobotnych jest w powiecie płockim najniższy na tle badanych 6 

powiatów. 

Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w powiecie płockim według wykształcenia 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu płockiego dominowały osoby 

pozostające bez pracy 1-3 miesięcy - co czwarty bezrobotny pozostawał zarejestrowany w ewidencji 
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tj. osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy.  

Na przestrzeni ostatnich 5 lat można było obserwowad zmiany w strukturze bezrobotnych pod 

względem czasu pozostawania bez pracy. Na koniec 2005 roku największą grupę stanowiły osoby 

pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, a z roku na rok ich udział w ogóle bezrobotnych spadał, 

co niewątpliwie jest pozytywną tendencją obserwowaną na rynku pracy w powiecie płockim 

ziemskim. Włączając bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok, tj. biorąc pod uwagę grupę 

długotrwale bezrobotnych, udział tej grupy w ogóle bezrobotnych w powiecie wynosił na koniec 2010 

roku 24,9%, wobec ponad 60% na koniec 2005 roku.  
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Rysunek 15. Struktura bezrobotnych w powiecie płockim według czasu pozostawania bez pracy (stan na 
koniec roku) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

 

2.4. System edukacyjny w powiecie 

 

Szkoły na terenie powiatu 

Analiza szkolnictwa na terenie powiatu w kontekście lokalnego rynku pracy zostanie ograniczona do 

szkolnictwa przygotowującego do zawodu na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym. W 

przypadku szkół ponadgimnazjalnych będą to zasadnicze szkoły zawodowe oraz średnie szkoły 

zawodowe1 zlokalizowane na terenie powiatu, natomiast ze względu na brak szkół wyższych na 

terenie powiatu, szkolnictwo wyższe zostanie przedstawione z perspektywy najbliższego ośrodka 

akademickiego, jakim jest miasto Płock.  

Na terenie powiatu znajdują się 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych: 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa w Gąbinie 

 Technikum w Staroźrebach 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa w Wyszogrodzie. 

W szkołach tych kształci się łącznie 769 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.2 

  

                                                           

1
 Szkoły dla młodzieży, bez specjalnych. 

2
 Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO z 30 września 2010 r., Centrum Informatyczne 

Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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Na terenie powiatu znajduje się 6 liceów ogólnokształcących: 

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu 

 Liceum Ogólnokształcące w Drobinie 

 Liceum Ogólnokształcące w Gąbinie 

 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi 

 Liceum Ogólnokształcące w Staroźrebach 

 Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie 

W szkołach tych kształci się łącznie 447 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.3 

Jeśli zaś chodzi o szkolnictwo wyższe, najbliższe ośrodki akademickie znajdują się w Płocku. Są to: 

Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (z filią w Trzepowie - Instytut Nauk Ekonomicznych), 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz ośrodki Politechniki Warszawskiej (Szkoła Nauk 

Technicznych i Społecznych) i Uniwersytetu Warszawskiego (Punkt Konsultacyjny).  

 

Absolwenci szkół 

W 2009 roku średnie szkoły zawodowe dla młodzieży ukooczyło 66 absolwentów, z czego 56 osób 

ukooczyło technika, a 10 licea profilowane. Liczba uczniów kooczących technika na terenie powiatu s 

z roku na rok spadała - w 2005 roku średnie szkoły zawodowe ukooczyło 148 absolwentów (w tym 

101 szkół technicznych). Natomiast w przypadku zasadniczych szkół zawodowych obserwowano 

niewielkie wahania liczby absolwentów na przestrzeni ostatnich 5 lat. Liczba absolwentów szkół 

zasadniczych zawodowych wyniosła w 2009 r. 66 osób.  

Rysunek 16. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (dla młodzieży, bez 
specjalnych) w powiecie płockim w latach 2005-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Liczba absolwentów kooczących licea ogólnokształcące w 2005 roku wyniosła 152 uczniów, kolejne 

lata 2006-2007 przyniosły wzrost do 209 uczniów, w 2008 roku wystąpił duży spadek do liczby 150 

uczniów, z kolei 2009 rok przyniósł ponownie silny wzrost do poziomu 215 uczniów. 

 

Rysunek 17. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących w powiecie płockim w latach 2005-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

2.5. Aktywizacja zawodowa 

 

Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie 

Napływ wolnych miejsc pracy w powiecie płockim w 2010 r. wyniósł 5 013, co stanowiło o 99 miejsc 

pracy (o 2,0 %) więcej niż w 2009 r. 

W 2010 r. liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie płockim wynosiła 5 013 (o 2 % więcej 

niż w 2009 r.), z czego 2 071 stanowiły niesubsydiowane miejsca pracy. Z poprzedniego roku przeszły 

82 miejsca pracy na 2010 r., a  43 miejsca pracy zostały anulowane. W wyniku tych zabiegów liczba 

zrealizowanych wolnych miejsc pracy wyniosła 5 034, z czego 2 091 stanowiły niesubsydiowane 

miejsca pracy. 

Efektywnośd wykorzystania pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie płockim wyniosła 99,6%.    

Wynik ten jest jednym z wyższych, jakie zaobserwowano w województwie mazowieckim (średnia dla 

województwa 80,2%). 

Organizacja szkoleo w powiecie płockim 

W 2010 r. w powiecie płockim 389 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenia finansowane ze środków 

funduszu pracy. Wśród osób uczestniczących w szkoleniach znalazły się 4 osoby, które przerwały 
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szkolenia oraz 379 osób, które je ukooczyły, w tym jedna osoba z roku ubiegłego, a 7 osób zostało 

objętych programem na koniec 2010 r. 

W ciągu trzech miesięcy od ukooczenia szkolenia 151 osób podjęło zatrudnienie, w tym jedna osoba z 

roku ubiegłego. Efektywnośd programu szkoleo w 2010 r. wyniosła w powiecie płockim 39,8%.              

Wynik ten przekroczył średnią wyników występujących w województwie mazowieckim (27,5%).  

W 2010 r. w powiecie płockim dominowały następujące programy szkoleo: usługi transportowe (w 

tym kursy prawa jazdy); rachunkowośd i księgowośd; sprzedaż i marketing oraz usługi fryzjerskie. 

Rysunek 18. Liczba osób, które w 2010 roku ukooczyły w powiecie płockim szkolenie według obszarów 

zawodowych 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Raport roczny 2010, Załącznik nr 2. 
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3. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań sytuacji na 

rynku pracy 

 

3.1. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej powiatu 

 

W opinii badanych respondentów powiat płocki ziemski to teren głównie rolniczy. Nie wykształciły się 

na jego terenie większe zakłady przemysłowe, natomiast działalnośd usługowa nastawiona jest w 

dużej mierze na obsługę sektora rolnego. Dlatego też trudno jest mówid o wyraźnym rozwoju 

powiatu w aspekcie gospodarczym. Jest tu relatywnie mała liczba działalności gospodarczych i firm. 

Brak jest większej liczby firm lokalnych, które napędzałyby gospodarkę regionu.  

Raczej jako powiat ze słabo rozwiniętą infrastrukturą przemysłową, mała ilośd działalności 

gospodarczych, w ogóle o gospodarkę to jest ciężko, to jest trudny rejon bardziej rolniczy. (IDI 7 

PRACODAWCA) 

Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao na rynku pracy w opinii większości 

respondentów z różnych grup jest obecnie dosyd trudna do jednoznacznego zdefiniowana. 

Występują wyraźne wahania koniunktury w krótkim okresie czasu, które wywołują trudności w 

przyznaniu gospodarce powiatu jednej wspólnej oceny. Jednocześnie występuje dosyd duże 

zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu. Generalnie lepiej oceniane są gminy 

położone blisko Płocka, stanowiące zaplecze miasta, w których odczuwalny jest większy napływ 

inwestycji oraz dopływ ludności, przenoszącej się z miast na tereny podmiejskie. Według 

pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia sytuacja uległa poprawie przede wszystkim dzięki 

dofinansowaniom z Unii Europejskiej (i w szczególności związanym z dofinansowaniem uruchamiania 

działalności gospodarczej), jednak pozostałe grupy respondentów nie zwracały uwagi na ten aspekt. 

Sytuacja się poprawiła chodby przez to, że grono osób z powiatu otrzymało jednorazowe środki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej i z tego tytułu taką działalnośd prowadzi. Tych osób w tamtym 

roku było około 350. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Jednak ogólnie sytuacja gospodarcza powiatu, zdaniem respondentów, w ciągu ostatnich 3-5 lat się 

pogorszyła. Wpływ na daną sytuację miało wiele czynników (wymienionych kolejno pod względem 

częstości pojawiania się w trakcie wywiadów): brak dużych inwestycji, ograniczenia w finansowaniu, 

kryzys globalny, migracje pracowników. Najważniejszym czynnikiem był zdaniem respondentów brak 

inwestycji - to on pojawiał się najczęściej i był wymieniany jako pierwszy. Z punktu widzenia rynku 

pracy dodatkowo w 2010 roku przeznaczono znacznie mniej środków finansowych na zwalczanie 

bezrobocia, ponadto obserwowana jest znacznie większa liczba osób rejestrujących się jako 

bezrobotni, co znajduje potwierdzenie w oficjalnych statystykach urzędów pracy.  

W prognozach, jakie starali się zaproponowad respondenci, pojawiały się zarówno pozytywne, jak i 

negatywne stwierdzenia. Pesymistyczne prognozy opierały się między innymi na własnym 

doświadczeniu i własnej obserwacji. Zagrożeniem według Publicznych Służb Zatrudnienia jest fakt 

zmniejszenia ilości środków finansowych na inwestycje pozwalające na rozwój powiatu. W opinii 

badanych, rozwój powiatu będzie w pewnym stopniu zależał od polityki paostwa, na przykład w 
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zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Jednak nie znaczy to, że nie ma szans rozwoju dla 

ziemi płockiej. Wystarczy, jak wskazywali niektórzy respondenci, szerzej spojrzed na powiat płocki, 

dostrzec i zacząd wykorzystywad jego zasoby. W tym obszarze respondenci wskazywali m.in. na takie 

możliwości jak zwiększenie efektywności lokalnego rolnictwa poprzez tworzenie się większych 

przedsiębiorstw, czy też, co wyróżnia powiat wśród innych badanych,  rozwój agroturystyki, dzięki 

położeniu oraz uwarunkowaniom geograficznym i krajobrazowym regionu. 

Możliwe, że rozwinie się gospodarka agroturystyczna (...). Albo po prostu rolnicy będą tworzyli 

większe spółki.  (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

Niestety opinie przedsiębiorców co do dalszych perspektyw gospodarczych regionu są mocno 

pesymistyczne. Nie zauważają oni raczej w tej chwili żadnego optymistycznego trendu. 

Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę własne doświadczenia, ciężką sytuację łączą z istniejącym kryzysem 

globalnym, spadkiem liczby zleceo dla istniejących firm, a w związku z tym ograniczeniem popytu na 

pracę i stagnacją na rynku. Ich zdaniem wynika to z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, ale 

również z braku impulsu inwestycyjnego w powiecie, braku wsparcia władz samorządowych dla 

nowych inwestycji. 

Pogorszyła się szczególnie w ciągu ostatniego roku (...) widad cały czas tylko cięcia, oszczędnośd i nie 

ma jakichś takich zapowiedzi na do przodu. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Przedsiębiorstwa bez problemu mogłyby tu inwestowad, tylko musiałaby byd jakaś pomoc władz 

samorządowych, a jest słaba. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

3.2. Ocena powiatu na tle województwa mazowieckiego 

 

Spoglądając na sytuację gospodarczą powiatu i porównując ją do całego województwa 

mazowieckiego, większośd respondentów oceniało ją relatywnie nisko. Przedsiębiorcy zwracają 

uwagę na fakt, że mimo, że w ogólnych statystykach województwo mazowieckie wypada bardzo 

dobrze, to sytuacja na lokalnych rynkach na Mazowszu jest nierzadko dużo gorsza, biorąc pod uwagę, 

że w regionalnych danych statystycznych łączy się Warszawę z resztą województwa.  

Bardzo słabo, zwykle jest ogólnie brane jako województwo mazowieckie, oczywiście Warszawa 

ciągnie do góry, i tutaj jest porównywalne bezrobocie. Nie wiem, bo nie znam danych, ale widzę, co 

się dzieje jakby fizycznie, przecież już nie mówię o czarnym rynku pracy, ile tutaj ludzi pracuje jak tu 

się tylko da. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Należy jednocześnie zauważyd, że stosunkowo słabo powiat wypada w porównaniu do powiatów 

sąsiednich. Zauważana jest korzystniejsza sytuacja gospodarcza w sąsiadującym powiecie 

sochaczewskim, gdzie zdecydowanie szybciej rozwija się drobna przedsiębiorczośd, jak i również jest 

zauważalna większa aktywnośd inwestorów zewnętrznych. Jak daje się wnioskowad z wypowiedzi 

respondentów, przyczyną może byd nieco lepsze położenie powiatu sochaczewskiego w stosunku do 

Warszawy i głównych szlaków transportowych (droga i trasa kolejowa Warszawa-Poznao), jednakże 

wydaje się, że potencjał powiatu jest wyższy w stosunku do tego, w jakim stopniu jest on 
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wykorzystywany. Z badania wynika, że wspomniane wcześniej szanse na rozwój powiatu (wsparcie 

inwestycji, rozwój turystyki) nie są obecnie wykorzystywane. 

W oczach przedsiębiorców inne obszary województwa mazowieckiego charakteryzują się większą 

liczbą inwestycji, które napędzają lokalne gospodarki. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na fakt, że w 

Płocku i okolicach poziom inwestycji jest niski, co w pewnym stopniu wynika również z ograniczenia 

w ostatnim okresie inwestycji największego zakładu w subregionie – Polskiego Koncernu Naftowego 

Orlen. Przedsiębiorcy, w wyniku ograniczenia zamówieo na rynku lokalnym, zmuszeni są poszukiwad 

zleceo na innych obszarach województwa i w innych regionach Polski, ograniczeniu uległ ich 

naturalny lokalny rynek zamówieo. 

Musieliśmy uciekad poza Płock, no bo tu nic się nie dzieje naprawdę w tym Płocku. (IDI 4 

PRACODAWCA) 

Również przedstawiciele szkół oceniają powiat relatywnie nisko na tle województwa. Jednocześnie 

respondenci z tej grupy podkreślają, że zła sytuacja gospodarcza to nie tylko problem powiatu, ale 

całego kraju. 

 

3.3. Szanse rozwoju powiatu 

 

Mimo stosunkowo niskiej oceny sytuacji gospodarczej powiatu na tle całego województwa, 

respondenci zwracają uwagę na potencjał rozwojowy powiatu, biorąc pod uwagę jego położenie – 

blisko dużych aglomeracji - oraz relatywnie dobre połączenia komunikacyjne powiatu. 

W opinii respondentów szansą na rozwój powiatu byłoby pojawienie się dużej inwestycji gdzieś w 

pobliskich okolicach, jak i rozwój branży turystycznej - w związku z położeniem regionu. Jednakże, co 

najważniejsze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele szkół stawiają na młodzież i ich pomysły na własny 

biznes. I co więcej pokładają oni również nadzieję we władzach samorządowych.  

Warto tutaj zarazem zauważyd, że w latach 2005-2009 nastąpił rzeczywiście wyraźny wzrost liczby 

przedsiębiorstw w powiecie, co może świadczyd o potencjale mieszkaoców powiatu w obszarze 

tworzenia nowych działalności gospodarczych. Jednocześnie przyrasta liczba ludności, co wpływa 

również na rozwój nowych przedsiębiorstw.  

Myślę, że ogólnie jakiś rozwój kraju i jakieś inwestycje w okolicy, coś może będzie, jakieś większe 

inwestycje, dla samego powiatu, może to w jakiś sposób wpłynąd. (IDI 7 PRACODAWCA)  

Dobrze by było, gdyby rozbudowała się infrastruktura turystyczna. Są tutaj piękne tereny takie jak: 

rzeka, czy skarpa. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Młodzież i ich kreatywnośd, pomysłowośd na biznes. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Wydaje mi się, że to zależy od władz samorządowych. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Szanse rozwoju regionu dostrzegane były również w dofinansowaniach, najczęściej ze środków Unii 

Europejskiej, dzięki którym tworzone będą nowe firmy i nowe miejsca pracy.  
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Moim zdaniem przede wszystkim pozyskiwanie większej ilości środków unijnych (…). Tak, 

ekonomiczna strona, która sprzyjałaby powstawaniu nowych miejsc pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Warto jednak zwrócid uwagę na fakt, że szansa ta, w przypadku możliwego ograniczenia 

dofinansowania w kolejnej perspektywie finansowej, może zamienid się w zagrożenie, szczególnie w 

sytuacji, gdy oczekiwania mieszkaoców, przedsiębiorców i instytucji z powiatu będą zbyt wysokie, a 

plany dotyczące rozwoju powiatu będą budowane głównie w oparciu o oczekiwane źródła 

finansowania z funduszy unijnych. Uczestnicy badania, którzy wskazywali fundusze unijne jako 

szansę, nie zauważali tego zagrożenia. 

Ponadto pracownicy merytoryczni szkół zaznaczali, że szansą na poprawienie sytuacji powiatu jest 

rozbudowa infrastruktury, gdyż obecnie ciężko jest gdziekolwiek dojechad przy tak ograniczonych 

kursach autobusów i złym stanie dróg, jak mówili, jest to jedna z istotniejszych barier rozwoju 

powiatu. 

Przede wszystkim bariery komunikacyjne. Jeżeli nie będzie dobrych dróg chociażby do tych trzech 

miast *Warszawy, Torunia i Łodzi+ to powiat się nie będzie rozwijał. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

3.4. Zagrożenia rozwoju powiatu 

 

W opinii pracodawców istnieje wiele istotnych zagrożeo, które utrudniają dalszy rozwój regionu, są to 

m.in. emigracje pracowników – odpływ ludności głównie do Warszawy, trudności w otrzymaniu 

dofinansowania na założenie czy prowadzenie działalności, uciążliwe procedury biurokratyczne 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczególnie ten ostatni element był wskazywany 

przez pracodawców jako utrudniający im na co dzieo działalnośd. Jeżeli chodzi o migracje, co prawda 

z danych statystycznych wynika, że saldo migracji w powiecie ziemskim jest dodatnie, jednak w 

głównej mierze wynika to z przyrostu liczby ludności na terenach sąsiadujących z miastem Płock. 

Natomiast w dalej oddalonych od Płocka gminach respondenci zauważają odpływ ludności, po części 

zapewne również nierejestrowany, nie poparty rzeczywistym wymeldowaniem z miejsca 

zamieszkania na terenie powiatu. 

Wszyscy wyjeżdżają do Warszawy. Tak jak mówiłam, jest to emigracja. (…)Na pewno dużym 

zagrożeniem jest emigracja tych osób, które nie mają możliwości pracy, dlatego większośd tych ludzi 

wyprowadza się. Ciężko będzie budowad gospodarkę gminy, gdy będzie słabe zaludnienie ludzi. (IDI 3 

PRACODAWCA)  

Trudności w otrzymaniu dotacji, trudnośd w otrzymaniu kredytu, walka z (…) kontrolującymi każde 

przedsiębiorstwo, to są blokady, rozbudowana biurokracja, jest ciężko prowadzid firmę na ten dzieo. 

(IDI 6 PRACODAWCA) 

Z kolei zdaniem pracowników instytucji pomocy społecznej i agencji pośrednictwa pracy, jeżeli chodzi 

o zagrożenia, wskazywane były, poza wyżej wymienionymi, czynniki związane z edukacją, gdyż ich 

zdaniem, poziom wykształcenia mieszkaoców powiatu jest dośd niski. Zagrożeniem dla powiatu, już 
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ściślej związanym z rynkiem pracy, jest także występowanie zwolnieo grupowych oraz ogólnie wysoki 

poziom bezrobocia. 

(…) należy powiedzied, że osoby, które zamieszkują na terenie naszego powiatu, są mało 

wykształcone. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Ponadto kolejne zagrożenia można identyfikowad z uwarunkowaniami geograficznymi powiatu, 

mianowicie zagrożenie ze strony anomalii pogodowych, a w związku z nimi pojawiającymi się co jakiś 

czas powodziami, które szczególnie w ostatnim okresie negatywnie wpływały na rozwój gospodarczy 

powiatu.  

No to mówię, to powódź tak, bo to nie wiadomo jak teraz zabezpieczenia wałów i tak dalej, w tym 

problem u nas na przestrzeni iluś lat. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Wśród zagrożeo rozwoju powiatu respondenci dostrzegają również czynniki polityczne. Zagrożeniem 

mogą byd na przykład konflikty pomiędzy różnymi partami politycznymi, które wstrzymują 

inwestycje, co z kolei negatywnie wpływa na rozwój powiatu. 

Czynniki polityczne, bo jeśli partie czy samorządy się nie dogadają, np. odnośnie budowy, czy innych 

inwestycji, to nie będzie żadnych dotacji, żadnej pracy itd. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Czynniki polityczne mają, jak widad z powyższej wypowiedzi, wpływ na rozwój inwestycji, szczególnie 

w zakresie inwestycji komunikacyjnych, więc pośrednio mogą pogłębiad zagrożenia związane ze 

słabym rozwojem i ograniczoną modernizacją infrastruktury transportowej. 

 

3.5. Branże dominujące w powiecie 

 

Skupiając się na specyficznych uwarunkowaniach powiatu branżą dominującą, zdaniem większości 

respondentów, jest rolnictwo. Zostało ono wymienione przez większośd osób badanych, a co więcej 

przedsiębiorcy pokładają w nim swoje nadzieje i nadal widzą bazę dla rozwoju gospodarki w 

powiecie. 

No to jest rolnictwo, to jest główna…, my jesteśmy firmami, które obsługują rolnictwo, to jest główna 

branża - rolnicza. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Myślę, że w rolnictwie to tutaj będzie tak jak jest, bo tu jest rejon malinowy, truskawkowy, tu widad, 

że ci ludzie myślą, kombinują zawsze, coś więcej zasadzi, kolejny hektar. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Obok rolnictwa wśród branż dominujących z potencjałem rozwojowym dla regionu należy wymienid 

powiązane z rolnictwem przetwórstwo spożywcze. Zakłady z tej branży są w niektórych gminach 

powiatu największymi pracodawcami. Jednocześnie respondenci wskazywali na branże usługowe – 

takimi branżami są branże: budowlana, handlowa oraz drobne usługi, jak gastronomia czy 

fryzjerstwo. Te branże wskazywali przedstawiciele instytucji pomocy społecznej oraz agencji 

pośrednictwa pracy jako dominujące w powiecie płockim ziemskim, wskazując, że będą one 

dominowały w strukturze zatrudnienia również w przyszłości. 
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W pierwszej kolejności są to branże budowlana i handlowa. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

Usługi budowlane, tam gastronomiczne, fryzjerskie, takie te salony wszystkie, i to co mówimy, co się 

tworzy tam, takie usługowe typowo. (FGI 1 OPS+NGO) 

Do specyficznych dla powiatu branż usługowych należy dodad, w opinii pracowników Publicznych 

Służb Zatrudnienia, żłobki, co prawda obecnie jeszcze mało liczne, ale w opinii badanych jest to 

rozwijający się sektor usług. Respondenci wskazywali, że dzięki rozwojowi sieci żłobków bezrobotne 

matki będą miały większe szanse na powrót do życia zawodowego.  

(…) żłobki mi się też kojarzy, że tutaj problem też mają rodzice ogólnie, nie tylko matki, z podjęciem 

pracy, bo nie mają co zrobid z dziedmi, nawet jeśli by chciały oddad prawda, to jest też problem od 

osób bezrobotnych (…). (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Pracodawcy, na pytanie o wpływ reprezentowanych przez nich branż na gospodarkę powiatu, 

odpowiedzieli, że ich branże pozytywnie wpływają na rozwój gospodarki w powiecie (badane firmy 

działają w takich branżach jak: automatyka przemysłowa, elektroenergetyka, transport, budowlana, 

przetwórstwo mięsa, produkcja artykułów spożywczych, produkcja odzieży sportowej, handel, 

motoryzacja). To oni tworzą miejsca pracy, są często jedynymi, dużymi zakładami pracy w powiecie 

lub w gminie w danej branży.  

Jeżeli chodzi o sektor handlu, respondenci wskazali również pewne zagrożenia. Dotyczy to małych, 

lokalnych sklepów spożywczych, które są wypierane przez powstające w powiecie lub w Płocku duże 

sklepy sieciowe (supermarkety i hipermarkety). O ile w przypadku inwestycji na terenie powiatu 

następuje w pewnym stopniu zmiana w strukturze handlu – większe obiekty handlowe wypierają 

mniejsze, ale również zatrudniają nowych pracowników, więc nie pogarszają sytuacji na rynku pracy, 

o tyle w przypadku inwestycji na terenie miasta Płocka, odbijają się one często negatywnie na 

kondycji niedużych obiektów handlowych w okolicznych gminach, przyczyniając się do wzrostu 

zatrudnienia w mieście, przy ograniczeniu zatrudnienia na terenach podmiejskich. 

Powstawanie dużych obiektów handlowych, wielkopowierzchniowych – niszczą małe firmy handlowe. 

(IDI 6 PRACODAWCA)  

Natomiast zdaniem przedsiębiorców lokalnych, reprezentujących branżę spożywczą, szansą dla 

lokalnych przedsiębiorstw jest segment ekologiczny. Jest to relatywnie młoda branża, dlatego też, w 

ich opinii mogłaby się stad przyszłościową. 

Branża ekologiczna ma w Polsce przyszłośd, bo jest tak w tej chwili znikomy udział artykułów 

ekologicznych w sprzedaży ogólnej artykułów spożywczych. (IDI 6 PRACODAWCA) 
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4. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

4.1.  Popyt na pracę 

 

Spoglądając ogólnie na lokalny rynek pracy w powiecie płockim ziemskim, wśród respondentów 

badania przeważały opinie, że obecnie nie ma problemu ze znalezieniem pracowników, jak zaznaczali 

jednak bezrobotni, na lokalnym rynku pracy zdecydowanie brakuje ofert pracy. Według pracowników 

Publicznych Służb Zatrudnienia i agencji pośrednictwa pracy lokalny rynek pracy jest obecnie rynkiem 

pracodawcy.  

Wiadomo, że rynek pracy zależy od pracodawców, oni tworzą miejsca pracy, przyjmują pracowników, 

więc są jakby na "piedestale", (…) od nich zależy rynek pracy, taka jest prawda. (IDI 2 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Rynek pracy, według opinii agencji pośrednictwa pracy zastygł, był trend rosnący, teraz natomiast 

jest stagnacja. Opinie te pokrywają się z dostępnymi statystykami dotyczącymi stopy bezrobocia w 

powiecie, która  w ostatnich dwóch latach wzrosła i utrzymuje się na poziomie ok. 19%. 

Przyczyn zmniejszonego popytu na pracę niektórzy z respondentów upatrywali w osiągnięciu przez 

pewne branże, np. usługowe, poziomu nasycenia, a co za tym idzie nie obserwuje się już 

powstawania coraz to nowych przedsiębiorstw zapewniających nowe miejsca pracy. Tendencji takiej 

co prawda nie widad jeszcze w dostępnych statystykach, które wskazywały raczej na wzrost liczby 

nowych przedsiębiorstw, jednak dostępne są one jedynie do roku 2009. 

Teraz już jest bardziej taki przestój, ale wiadomo, są już firmy, które funkcjonują. Kiedyś w danej 

miejscowości apteki nie było, teraz jak powstała jedna, to większego sensu nie ma jeszcze drugiej, 

trzeciej czy czwartej robid. (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

Respondenci zauważali spadające zapotrzebowanie na pracowników wśród pracodawców, tłumacząc 

to m.in. ogólnym kryzysem gospodarczym, wysokimi kosztami zatrudnienia, automatyzacją produkcji. 

Jak wskazywali respondenci pracodawcy ograniczają nowe zatrudnienie szczególnie w sytuacji silnych 

wahao koniunktury, co przekłada się na coraz większą liczbę osób poszukujących pracy i nie 

mogących jej znaleźd. Jak wynika z obserwacji np. przedstawiciela agencji pośrednictwa pracy, jeszcze 

3 lata temu otrzymywali zlecenia zatrudnienia stu osób, ponieważ było takie zapotrzebowanie, 

aktualnie natomiast zatrudniają po maksimum trzydzieści osób. Biorąc pod uwagę, że najwięksi 

pracodawcy w powiecie to firmy relatywnie niezbyt duże, widad, że kryzys ograniczył im 

zdecydowanie możliwości rozwoju, co w konsekwencji przełożyło się na wyraźne zmniejszenie 

zapotrzebowania na nowych pracowników. 

Chodzi tutaj o większe zatrudnienie, np. 3 lata temu byliśmy w stanie zatrudnid 100 osób, bo było 

takie zapotrzebowanie, a teraz 20 -30 osób to jest maksimum. (IDI 9 AGENCJA POŚREDNICTWA 

PRACY) 

Wśród respondentów pojawiała się również opinia, że niektórzy pracodawcy wolą kupid nową 

maszynę niż zatrudnid do pracy człowieka. Widad więc, że wysokie koszty pracy przy niesprzyjającej 
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ogólnoświatowej sytuacji ekonomicznej i rosnącej konkurencji, mogą pośrednio przyczyniad się do 

ograniczania zatrudnienia, szczególnie w sytuacji dostępności w niektórych branżach nowych 

technologii pozwalających na automatyzację pracy. 

Powiem tak, jeśli mamy do wyboru zatrudnienie pracownika, to wolę kupid maszynę, która zastępuje 

jego pracę. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Według pracodawców przewidywania dotyczące zapotrzebowania na pracowników są różne, zależnie 

od firmy i branży, w której ona działa. Z przeprowadzonego badania wynika, że zapotrzebowanie na 

pracowników w branży transportowej i budowlanej będzie spadad. W branżach związanych z 

produkcją w większości respondenci prognozowali utrzymanie się poziomu zatrudnienia na 

aktualnym poziomie, ze względu na słabe perspektywy odnośnie możliwości wzrostu zamówieo. 

Jedynie w branży automatyki przemysłowej przewidywano, że zapotrzebowanie na pracowników 

będzie rosło, jednak będzie ono adresowane do wykwalifikowanych osób, co wynika z ciągłego 

podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego produkcji. 

W naszej branży podejrzewam, że po w 2012 roku będzie jeden wielki dół. Czyli będzie praktycznie 

zero zapotrzebowania. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Ja myślę, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników (...) Wchodzi teraz nowszy sprzęt, który 

będzie musiał byd naprawiany w jakichś serwisach czy warsztatach, które są lepiej wyposażone (…), 

ale też ktoś tam musi przy tym pracowad. (IDI 8 PRACODAWCA) 

Przedstawiciele branży transportowej i budowlanej zaznaczali, że w związku z kryzysem jest coraz 

mniej zleceo, i firmy będą wykazywały coraz mniejsze zapotrzebowanie na pracownika. Niektórzy 

pracodawcy utrzymują poziom zatrudnienia na takim samym poziomie, nie zwiększają liczby 

stanowisk, gdyż nie chcą ponosid wyższych kosztów zatrudnienia. Ponownie, jak widad, niekorzystnie 

przekłada się na lokalny rynek pracy niestabilna sytuacja ekonomiczna wywołana wspomnianym 

kryzysem gospodarczym oraz ograniczonymi inwestycjami infrastrukturalnymi na terenie powiatu. 

Ja mam czasem potrzebę, ale boję się wchodzid w zbyt wielkie koszty. To już nie jest zależne 

oczywiście od powiatu, to są już ogólnopolskie przepisy, jeśli chodzi o składki do ZUS. (IDI 3 

PRACODAWCA) 

Pracodawcy narzekali także na ograniczoną ochronę samego pracodawcy przez Paostwo, wskazując 

ten aspekt jako dodatkowy czynnik ograniczający w pewnym stopniu popyt na pracę. Brak jest 

zdaniem pracodawców ustaw regulujących stosunek pracy, które byłyby dla nich bardziej sprzyjające. 

Przywoływali sytuacje z własnego doświadczenia, wspominając o takich sytuacjach jak zrywanie 

umów przez pracowników z dnia na dzieo, wobec czego trudno jest im wyciągnąd jakiekolwiek 

konsekwencje. Ponadto pracodawcy wskazywali na fakt braku istnienia ulg i możliwości spłacania w 

ratach różnych składek, które muszą obligatoryjnie ponosid, np. składek na ZUS, szczególnie w 

trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Rynek pracy powinien wziąd również pod skrzydła opieki pracodawców. Chodzi o wypowiadanie 

umowy z dnia na dzieo i brak konsekwencji za to. (IDI 6 PRACODAWCA) 

My po prostu mamy małe możliwości finansowe, nasz rynek jest taki ciężki, do tego nie ma ochrony ze 

strony paostwa. Wszystkie inne kraje chronią swoje własne firmy, a tu każdy z nas odczuwa, że 
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polskie firmy, te małe, są tylko od płacenia podatków, a do ochrony są duże zachodnie koncerny. (IDI 

7 PRACODAWCA) 

Popyt na pracę w powiecie płockim ziemskim podlega też sezonowości, przede wszystkim w 

przypadku pracy w rolnictwie oraz w przypadku branży budowlanej. Wskazują na to między innymi 

wypowiedzi bezrobotnych, jak na przykład operatora koparko-ładowarki, który w okresie zimowym 

nie mógł znaleźd zatrudnienia w swoim zawodzie po tym, jak został zwolniony z powodu braku zleceo 

i wygrywanych przetargów przez firmę, w której pracował. Respondenci wskazywali również na 

wzmożone zapotrzebowanie do prac prostych w rolnictwie w sezonie od wiosny do jesieni, kiedy 

występują trudności ze znalezieniem pracowników. 

Podsumowując wątek popytu na pracę w powiecie, pomimo że ogólnie na poziomie powiatu 

zapotrzebowanie na pracę, wcześniej rosnące, aktualnie ustabilizowało się, jest ono mimo wszystko 

zróżnicowane, przede wszystkim zależy od branży. W przypadku zakładów produkcyjnych, jakie 

funkcjonują na terenie powiatu popyt ten uległ ograniczeniu, ale utrzymuje się na pewnym stałym 

poziomie. Ma to odzwierciedlenie w statystykach bezrobocia, gdzie utrzymuje się ono również na 

stałym poziomie. Spadek zapotrzebowania zaczyna byd widoczny w branży budowlanej, co wynika z 

ograniczenia inwestycji na rynku lokalnym. Z kolei istnieją pewne branże, np. automatyka 

przemysłowa, gdzie zapotrzebowanie wzrasta, ale jest mocno specyficzne. Dosyd silne jest zjawisko 

sezonowości, co wynika z dużej roli rolnictwa oraz istotnej roli branży budowlanej w strukturze 

zatrudnienia. Ponieważ również wiele przedsiębiorstw usługowych obsługuje te branże, sezonowośd 

odczuwalna jest również pośrednio w innych firmach.  

Porównując popyt na lokalnym rynku pracy do całego województwa mazowieckiego jest on określany 

jako raczej ograniczony. Chociaż niewątpliwie wpływ na lokalny rynek pracy ma Warszawa, którą 

cechuje wysoki poziom popytu na pracę i w związku z tym przyciąga ona pracowników również z 

terenu powiatu płockiego ziemskiego. Jest w pewnym stopniu buforem oferującym pracę 

mieszkaocom powiatu. 

Tu jest o tyle dobrze, że mamy blisko Warszawę, w opinii osób tutaj pracujących, no w ogóle w 

rozmowach, wszyscy ci, którzy poszukiwali pracy, w momencie ją znajdują. Jeżeli nie tu na terenie, to 

Warszawa wszystko wchłania. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Z kolei z punktu widzenia bezrobotnych, aktualne zapotrzebowanie na pracę w samym powiecie jest 

bardzo małe. Bezrobotni wspominali, że jeżeli są oferty pracy, to zazwyczaj dotyczą pracy w delegacji, 

czy są kierowane do mężczyzn ze specjalistycznymi kwalifikacjami. 

Ja uważam, że jest zdecydowanie za mało miejsc pracy dla kobiet, jak się patrzy na ogłoszenia to 

właśnie jest spawacz, monter, dla kobiet jest bardzo mało jedynie sklep spożywczy, albo kebab. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas wywiadów była pozycja związków zawodowych na 

lokalnym rynku pracy. Według respondentów w przedsiębiorstwach powiatu istnieją związki 

zawodowe, ale tylko w największych zakładach pracy. Biorąc pod uwagę, że dużych zakładów na 

terenie powiatu płockiego ziemskiego jest niewiele, również oddziaływanie związków zawodowych 

jest w związku z tym relatywnie słabe. 
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To tylko większe firmy, myślę, że świadomośd założenia tych związków zawodowych, gdzieś tam w 

małym przedsiębiorstwie niekoniecznie. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W ramach badania przeprowadzono również analizę ogłoszeo o pracę pojawiających się w prasie i w 

internecie w okresie styczeo-marzec 2011. Przyglądając się próbie wybranych 50 ogłoszeo o pracę z 

powiatu płockiego, jakie pojawiły się w lokalnych mediach w tym okresie, można dojśd wniosku, że 

najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy w powiecie płockim były: kierownik (7 oferty), 

handlowiec (5), specjalista (5), doradca (4), kierowca (3). 

W powiecie płockim najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są: specjaliści (16 ogłoszeo), 

technicy i inny średni personel (9), przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 

(8), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo (5), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (4).  

Oferty pracy wybrane do analizy skierowane były w większości do osób z wykształceniem średnim, 

natomiast 14% ofert było adresowanych do osób z wyższym, w 48% ofert wymaganego wykształcenia 

nie określono. Oferty pracy skierowane są zarówno do mężczyzn jak i kobiet. 

Ze względu na niewystarczającą liczbę analizowanych ofert pracy w skali powiatu, dokonanie analizy 

oczekiwao pracodawców dotyczących kompetencji twardych i miękkich nie będzie miarodajne. 

 

 

4.2. Podaż pracy na rynku lokalnym 

 

Z punktu widzenia podaży pracy, w opinii pracodawców, z którymi zostały przeprowadzone wywiady,  

nie występują znaczące problemy w znalezieniu pracowników, przede wszystkim w zakresie 

stanowisk produkcyjnych. Jednocześnie opinie pracodawców, co do dostępności pracowników w 

przyszłości, są dosyd optymistyczne. Wydaje się jednak, że pracodawcy w niewystarczającym stopniu 

zdają sobie sprawę z zachodzących zmian demograficznych i zmniejszającej się ogólnie liczby osób 

aktywnych zawodowo, co w dłuższej perspektywie może stanowid ograniczenie dla ich rozwoju. 

(…) my nie mieliśmy problemu z pozyskiwaniem pracowników i myślę, że nie będziemy mieli. (IDI 6 

PRACODAWCA) 

W naszym przypadku jeśli chodzi o Płock nie ma problemu. Jeśli potrzeba kierowców, to naprawdę 

jest bardzo dużo, operatorów no troszeczkę mniej, ale wystarczająco, jeśli bym chciał przyjąd w tej 

chwili 10, 15 osób, myślę, że bez żadnego problemu mógłbym coś wybrad. (IDI 4 PRACODAWCA) 

U nas jest odwrotnie, nie ma problemu z pracownikami, jest problem z pracą. I tak będzie po 2012 – 

coraz gorzej. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Zarówno zapotrzebowanie na pracę i jej poszukiwanie wiąże się bardzo mocno z sezonowością pracy 

w powiecie i występujących w regionie branżach. Niektóre firmy wykazują zwiększone 

zapotrzebowanie na pracę i zlecenia tylko w pewnych okresach roku, szczególnie w rolnictwie i w 

budownictwie. W związku z tym występuje zróżnicowana podaż pracowników w poszczególnych 

okresach roku, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Kandydaci aplikują na 
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dane stanowiska czy do danej firmy z myślą o pojawieniu się zapotrzebowania na pracownika, bądź z 

myślą, że po sezonie pracy w rolnictwie znajdą zatrudnienie w innej branży. 

Jak jest wiosna powiedzmy, to większy jest ruch, większy jest ruch ludzi. W tej chwili powiedzmy, z 

aplikacji złożonych w tym roku pewnie mamy koło 20, ale i na jesieni, kiedy firmy kooczą pewne 

inwestycje, czy pracę na różnych frontach, że tak powiem robót, i wtedy jest lawina osób, które po 

okresie sezonowym szukają pracy na zimę. No to w zeszłym roku, to ja miałam ze 150 podao. (IDI 8 

PRACODAWCA) 

Ponadto w powiecie płockim ziemskim na rynku pracy pojawiają się osoby przyjezdne z Ukrainy 

poszukujące pracy w sektorze rolniczym, co zwiększa podaż pracy w sezonie, ale jest przede 

wszystkim odpowiedzią na rosnące sezonowo zapotrzebowanie. 

Ja myślę, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników, bo jak tu jest np. rolnictwo, ono opiera 

się na Ukraiocach. Dużo Ukraioców przyjeżdża na te prace sezonowe...  (IDI 7 PRACODAWCA) 

Biorąc pod uwagę wysoki poziom bezrobocia na terenie powiatu, szczególnie w porównaniu z innymi 

powiatami województwa, rzeczywiście może się wydawad, że pracodawcy nie powinni mied 

problemów w znalezieniu pracowników. Pod względem ilościowym dostępnośd pracowników jest 

wysoka, jednakże osoby poszukujące pracy często nie pasują do profilu pracownika określanego 

przez pracodawcę. Pracodawcy wskazywali na niski poziom wykwalifikowania dostępnych na rynku 

pracowników, co pokrywa się z zaprezentowanymi danymi statystycznymi, z których wynika 

relatywnie niski poziom wykształcenia ludności na terenie powiatu. 

Najczęściej są to osoby, które nie mają albo kwalifikacji, czyli jest to robotnik niewykwalifikowany, 

albo osoby, które straciły w danym momencie pracę i mają wykształcenie powiedzmy zawodowe. 

Najczęściej są to robotnicy budowlani, co u nas nie ma w ogóle odbicia w zatrudnieniu, ponieważ nie 

szukamy, nie prowadzimy budowlanki ogólnie. (IDI 8 PRACODAWCA) 

Dostępnośd jest w sumie słaba, bo są ludzie niewykwalifikowani. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Głównie mam dostęp do ludzi niewykwalifikowanych i trudniej się uczących. Jeśli mam dostęp, to do 

niewykwalifikowanych osób starszych po 40 roku życia. Są bardzo oddanymi pracownikami. (IDI 3 

PRACODAWCA) 

Osoby poszukujące pracy nie posiadają odpowiednich dla pracodawcy kwalifikacji. Są to z jednej 

strony albo niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, albo z drugiej strony absolwenci szkół wyższych. 

Pracodawcy podkreślali, że brak jest aplikacji osób z wykształceniem średnim, szczególnie średnim 

zawodowym, bądź aplikantów, którzy ukooczyli odpowiednie szkolenia zawodowe. Prowadzi to do 

sytuacji, w której rośnie również bezrobocie w grupie osób z wyższym wykształceniem, na które nie 

ma wystarczającego zapotrzebowania wśród pracodawców w powiecie. 

…jeśli się jacyś pracownicy pojawiają, jakieś chętne osoby do pracy, to one nie mają kwalifikacji 

zawodowych, to jest tak, że jest albo pracownik, można powiedzied taki fizyczny niewykwalifikowany, 

któremu trzeba wszystko podad, pokazad, albo ludzie, którzy kooczą studia i nie ma nic po środku. (IDI 

4 PRACODAWCA) 
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…nie ma fachowców, nie ma szkół, nie ma średniej kadry technicznej, którą można by na warsztat 

przyjąd. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Dostępnośd jest chyba coraz gorsza, na przykład my zatrudniamy uczniów, których przyuczamy do 

zawodu i po tych uczniach widzimy, że jest coraz mniej osób, które kształcą się typowo na kierunku 

rzeźnik - wędliniarz, ponieważ mieliśmy trzydziestu uczniów, a na dzieo dzisiejszy mamy ich ośmiu, 

czyli coraz mniej osób uczy się tego zawodu. (IDI 5 PRACODAWCA) 

Pracodawcy zwracali także uwagę na trudności w znalezieniu odpowiednich osób na wyższe 

stanowiska. Dlatego też pracodawcy szukają pracowników poza lokalnym rynkiem i sprowadzają 

pracowników z innych miast, gdzie występuje większa podaż pracy wykwalifikowanych pracowników. 

Podkreślali jednak, że wykształcenie wyższe nie jest gwarancją, że pracownik spełni oczekiwania 

pracodawcy. Ze względu na duże zróżnicowanie kształcenia na poziomie wyższym, w sytuacji gdy 

zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem wyższym w powiecie wyraża się w pewnych 

konkretnych zawodach, w wielu przypadkach pracodawcy nie są w stanie znaleźd pracowników 

wykwalifikowanych właśnie w tym konkretnym zawodzie. 

Sprowadzamy ludzi z Płocka, a nawet z Warszawy, jeżeli chodzi o wyższe stanowiska. Tutaj nie ma 

takich ludzi, oni po prostu wyjechali. Naturalne, mają wykształcenie, znają język, oni sobie zupełnie 

inaczej radzą (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

4.3. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika 

W związku z wysokim bezrobociem na lokalnym rynku pracy z punktu widzenia ilościowego 

dostępnośd do pracowników jest wysoka. Niestety liczba osób dostępnych na rynku pracy nie 

oznacza automatycznie, że są to odpowiednie osoby dla pracodawcy. W większości bowiem 

pracodawcy poszukują pracowników o konkretnych umiejętnościach, kwalifikacjach, których często 

na lokalnym rynku pracy brakuje. Dlatego pojawiały się opinie o wysokim poziomie bezrobocia, ale 

jednocześnie o słabej dostępności pracownika.  

Był taki okres, ze 3 lata temu, szukaliśmy pracowników wykwalifikowanych i nie było tych 

pracowników z uprawnieniami na przykład. (IDI 8 PRACODAWCA) 

Jest dużo osób pytających się o pracę, z tym, że są to wszystko osoby bez kwalifikacji. (IDI 7 

PRACODAWCA) 

Osoby, które są poszukiwane na lokalnym rynku pracy są zróżnicowane pod względem posiadanych 

kompetencji i kwalifikacji. Ze strony pracodawców zapotrzebowanie występuje przede wszystkim na 

osoby posiadające wyuczony zawód, konkretne uprawnienia oraz ukooczone odpowiednie szkolenia. 

Najczęściej zapotrzebowanie jest na pracowników o kwalifikacjach powiązanych z branżami 

dominującymi w powiecie, w szczególności respondenci wskazywali wykwalifikowanych 

pracowników budowlanych, inżynierów, kierowców, osoby ze znajomością obsługi kasy fiskalnej, 

obsługi komputera w konkretnym zakresie. 

Najbardziej pożądane osoby są ze specjalistycznymi kwalifikacjami, czyli oczekiwana jest jakby pewna 

specjalizacja.  (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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Prawo jazdy, obsługa komputera, kasa fiskalna, jeśli chodzi o sprzedawcę, dodatkowe jakieś 

oprogramowanie, czyli jeśli chodzi o księgowośd czyli znanie konkretnego programu księgowego, w 

budowlance bardzo często jest znajomośd rysunku technicznego. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Oprócz twardych kompetencji pracodawcy podkreślali, że potencjalny pracownik musi się wykazywad 

odpowiednimi cechami charakteru. Wymieniali oni kolejno: lojalnośd i przywiązanie do firmy (2), 

zaangażowanie w pracę, odpowiedzialnośd, uczciwośd, rzetelnośd, punktualnośd, umiejętnośd pracy 

w zespole, łatwośd nawiązywania kontaktów, posiadanie inteligencji emocjonalnej, chęd do nauki, 

młodszy wiek.  

(…) pracowitośd, zaangażowanie w pracę, związanie się z firmą nie na dziś na moment, tylko bardziej 

dalekowzroczne spojrzenie na swoją przyszłośd, to wtedy można związad z tym człowiekiem, właśnie, 

chociażby szkolenie przeprowadzid… (IDI 8 PRACODAWCA) 

Taką samą opinię podzielają pracownicy szkół i ośrodków pomocy społecznej. Zaznaczali oni istotnośd 

takich cech osobowości jak:  

(…) wiara w siebie, łatwośd w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywnośd. Czasami jest tak, że 

osoba jest wykształcona, szereg dyplomów, ale osoby te nie są zaradne, nie potrafią wyjśd do 

pracodawców, a osoba, która nie ma kwalifikacji a potrafi się „poruszad”. (FGI 1 OPS+NGO) 

Jak widad cechy osobowości wydają się byd o wiele ważniejsze i jest ich wymienianych o wiele więcej 

niż kompetencji twardych. Generalnie pracodawcy mają jednak problemy ze znalezieniem osób 

posiadających takie kompetencje miękkie. Pracodawcy podkreślają, że w wielu sytuacjach 

potencjalnego pracownika można przyuczyd do zawodu, o ile będzie chciał i będzie posiadał 

odpowiednie cechy charakteru. W ramach badania przytaczano przykłady sytuacji, w których 

zatrudniano młodego człowieka co prawda bez doświadczenia, ale dało się go szybko przeszkolid 

dzięki temu, że posiadał chęd do nauki i silną motywację. Stąd chęd do nauki i ogólnie zaangażowanie 

wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą zadecydowad o przyjęciu kandydata do pracy, 

nawet jeżeli nie posiada on odpowiedniego wykształcenia kierunkowego czy doświadczenia 

praktycznego. 

Powiem tak, jeżeli naprawdę jest człowiek dobry i jest specjalistą, to nie szuka pracy. Jeżeli przychodzi 

człowiek, który ma powiedzmy uprawnienia, zrobione uprawnienia np. nie ma doświadczenia, nigdzie 

nie pracował, to warto też zainwestowad w taką osobę, bo może się okazad, że jest dobrym 

pracownikiem i zaangażowanym. (IDI 8 PRACODAWCA) 

Ważnym stwierdzeniem również jest opinia przedsiębiorcy, na temat tego, że podczas krótkiej 

kilkunastominutowej rozmowy kwalifikacyjnej, czy w pierwszych kilku godzinach pracy nie są w stanie 

poznad pracownika i go prześwietlid - czy spełnia oczekiwania czy też nie, dlatego też zatrudniają oni 

często osoby na okres próbny. 

Właściwie spełnienie takich warunków okazuje się dopiero po okresie próbnym, bo wiadomo, że jak 

pracownik przychodzi, to my go tak od razu nie jesteśmy w stanie poznad w ciągu kilku godzin, nie 

wiemy, czy to jest dobry pracownik, czy nie. (IDI 5 PRACODAWCA) 
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Podsumowaniem powyższych rozważao nad oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników jest 

poniższy rysunek, na którym przedstawiono mapę skojarzeo związanych z idealnym pracownikiem. 

Rysunek 19. Mapa skojarzeo związanych z oczekiwaniami wobec pracownika. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych. 

Warto zestawid oczekiwania wobec pracowników, jakie deklarowali pracodawcy, z opiniami osób 

bezrobotnych na ten temat. Bezrobotni zgodnie przyznali, że najważniejszym czynnikiem 

decydującym w procesie poszukiwania pracy są znajomości. Wydaje się jednak, że chod pracodawcy 

rzeczywiście stosują „pocztę pantoflową” jako metodę poszukiwania pracowników, to nie oznacza to, 

że nie przyjęliby do pracy osoby bez rekomendacji, gdyby tylko spełniała ona wymagania. 

„Znajomości” są więc raczej efektywnym z punktu widzenia pracodawcy sposobem poszukiwania 

pracowników, ale nie są podstawowym elementem oceny przydatności pracownika na dane 

stanowisko. Chod zapewne znajdą się i tacy pracodawcy, którzy o przyjęciu do pracy decydują na 

podstawie znajomości, nie należałoby uogólniad tej sytuacji. 

Znajomości na pierwszym miejscu. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Ja skooczyłam studia, chciałabym bardzo pracowad w swoim zawodzie, ale nikt nie chce mnie przyjąd, 

bo nie mam doświadczenia. Ja gdybym miała znajomości, to po skooczeniu liceum miałabym pracę, 

bo znam takie osoby z takim wykształceniem i one mają pracę, bo mają znajomości. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Na kolejnych miejscach bezrobotni wskazywali umiejętności praktyczne, doświadczenie, dalej wiek i 

płed, cechy osobowościowe. Podkreślali jednak, że często nie ma tak naprawdę reguły i wszystko 

uzależnione jest od konkretnego stanowiska i postawy pracodawców.  

Ja mówię z własnego doświadczenia. Ja mam języki obce, prawo jazdy, znam obsługę komputera i 

mnie o to nikt nie pyta. Patrzą właśnie na wiek, sama tego doświadczyłam, może nie we wszystkich 

zakładach. Na pewno preferują wyższe wykształcenie. (FGI 3 BEZROBOTNI) 
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Ja na przykład jestem młoda i też mam problemy ze znalezieniem pracy. (…) Z tym, że nie mam 

doświadczenia, a mając dwadzieścia jeden lat, ucząc się, gdzie miałam zdobyd to doświadczenie? (FGI 

3 BEZROBOTNI) 

Wśród badanych bezrobotnych były trzy osoby, które dopiero co ukooczyły studia, nawet jedna 

obroniła tytuł magistra. Jednakże, jak widad, według ich opinii, nie mogą znaleźd zatrudnienia, przez 

fakt braku doświadczenia w zawodzie. 

Warto w tym miejscu nadmienid, że preferencje pracodawców odnośnie wieku pracownika też są, w 

opinii bezrobotnych, trudne do zdefiniowania. Po przeanalizowaniu opinii wydaje się, że często 

wynikają z charakteru pracy lub podejścia konkretnego pracodawcy. Jednak z pewnością należy 

stwierdzid, że zdaniem bezrobotnych, pracodawcy kierują się wiekiem w procesie rekrutacji. 

Bezrobotni zaznaczali, że pracodawcy wolą zatrudniad osoby młodsze, szczególnie w zawodach 

związanych z obsługą klienta np. na stanowisku sprzedawcy. Z kolei wśród pracodawców opinie były 

zróżnicowane, niektórzy rzeczywiście deklarowali większe zainteresowanie młodymi pracownikami, 

ale częśd pracodawców przeciwnie doceniała bardziej starszych pracowników, jako bardziej  

stabilnych, mniej podatnych na rotację i często również lepiej wykwalifikowanych. 

No na przykład starając się o stanowisko sprzedawcy według pracodawców to taki wiek, że dla nich 

nie jestem osobą odpowiedzialną i nie mogę podjąd danej pracy. Prawo jazdy posiadam, 

wykształcenie też posiadam, znajomośd języków obcych ale nikt mnie o to nie pyta. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Ja znam przypadek kiedy po kursie operatora osoba ubiegała się o pracę, a pracodawca zapytał o 

wiek. Ta osoba miała pięddziesiąt pięd lat, pracodawca na to, że on nie będzie przyjmował, bo może 

po czterech-pięciu latach ta osoba na rentę pójdzie, to ja wolę młodszego. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Ja też kiedyś zmieniłam swoje CV - podałam, zataiłam mój wiek i pracodawca się odezwał, ale mnie 

było głupio za to zachowanie, przeprosiłam i nie umówiłam się na rozmowę. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Uzupełnieniem rozważao nad oczekiwaniami pracodawcy ze strony pracowników, zarówno z punktu 

widzenia samych pracodawców, jak i wyobrażeo, jakie mają na ten temat osoby bezrobotne, warto 

również przeanalizowad oczekiwania osób bezrobotnych wobec pracy. Na poniższym rysunku 

przedstawiono mapę skojarzeo osób bezrobotnych z "idealną" pracą. 
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Rysunek 20. Mapa skojarzeo związanych z idealną pracą 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych. 

Idealna praca to, w opinii bezrobotnych, praca stabilna, dająca możliwośd rozwoju, umożliwiająca 

nawiązanie kontaktu z ludźmi, a także dobrze płatna. Dla każdego badanego pojęcie „idealna praca” 

rozumiane jest indywidualnie i odbierane subiektywnie. Jeżeli chodzi o stabilnośd pracy, badani 

nawiązywali do formy podpisywanej umowy oraz czasu jej trwania, jako preferowana była 

wymieniana umowa o pracę na czas nieokreślony, chod jak wynika z analizy wypowiedzi 

respondentów przede wszystkim zależało im na komforcie psychicznym. Pod pojęciem „dająca 

możliwości rozwoju” uczestnicy rozumieli przede wszystkim możliwośd uczestniczenia w szkoleniach 

w firmie, możliwośd wprowadzania własnych rozwiązao i pomysłów, możliwośd pracy w większym 

stopniu kreatywnej. Z kolei „dobrze płatną” pracę respondenci rozumieli jako pozwalającą nie tylko 

na przeżycie, ale również na zaoszczędzenie nadwyżki czy dodatkowe wydatki. Warto dodad również, 

że jako idealną pracę respondenci rozumieli również pracę wykonywaną w miłej, partnerskiej 

atmosferze. 

Firma powinna byd stabilna, z dobrą otoczką marketingową, dobry kontakt z ludźmi, żeby ludzie byli 

zadowoleni. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Żeby człowiek nie drżał ze strachu na widok kierownika, który w każdej chwili może powiedzied, że 

zwolni, lepiej samemu pracowad. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Także, żeby to była umowa na stałe, żeby było jakieś zapewnienie że nie pracuję tydzieo, dwa. (FGI 3 

BEZROBOTNI)   
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4.4. Sposoby poszukiwania pracownika oraz zatrudnienia 

Biorąc pod uwagę wzajemne oczekiwania uczestników rynku pracy, zarówno ze strony pracodawcy, 

jak i pracownika, warto poddad analizie sposoby poszukiwania odpowiednich pracowników i 

odpowiedniej pracy.  

Na lokalnym rynku pracy zaobserwowano różne sposoby poszukiwania pracy przez pracodawców. Z 

opinii wyrażonej przez respondentów badania wynika, że najczęściej zgłaszali oni zapotrzebowanie 

do Urzędu Pracy. Ten sposób pracodawcy w większości oceniali jako efektywny, gdyż pozwala na 

otrzymanie większej liczby aplikacji, chod kandydaci często nie do kooca odpowiadają wymogom 

pracodawców. Inną często wymienianą metodą było poszukiwanie pracownika poprzez zasięgnięcie 

opinii wśród pracowników oraz innych współpracujących z firmą zakładów. Metoda ta według 

przedsiębiorców daje najlepsze efekty, gdyż potencjalny pracownik jest już wstępnie sprawdzony pod 

względem posiadanych kompetencji. Kolejne sposoby poszukiwania pracownika to umieszczanie 

ogłoszenia w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeo, jednak ta metoda również nie zawsze 

dostarcza osoby spełniające wymagania. Ponadto niektórzy pracodawcy wspominali o posiadaniu 

własnej bazy CV osób, które same zgłaszały chęd podjęcia pracy w ich firmie. W sytuacji, kiedy 

pojawiała się potrzeba zatrudnienia nowej osoby, po prostu przeglądali bazę i zapraszali osoby na 

rozmowy. 

Na bieżąco przyjmujemy podania, jak przychodzą osoby zainteresowane pracą – przyjmujemy 

podanie, jeżeli potrzebujemy kogoś do pracy to przeglądamy od razu podania, dzwonimy, 

informujemy i przychodzą takie osoby na rozmowę. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Rekrutacja jest cały czas na bieżąco. Przyjmujemy podania, z tym, że odpowiadamy od razu, że jeżeli 

będziemy zainteresowani, to zadzwonimy, ewentualnie prosimy takie osoby, żeby co jakiś czas (na 

przykład raz w miesiącu) się do nas odezwały i zapytały czy jest jakieś zapotrzebowanie. (IDI 5 

PRACODAWCA) 

Patrząc na proces poszukiwania pracy ze strony pracowników, można również wskazad wiele 

sposobów poszukiwania zatrudnienia. Osoby bezrobotne przeglądają najczęściej oferty pracy w 

Internecie, w prasie, ponadto zasięgają informacji wśród znajomych, a niektórzy osobiście zanoszą 

swoje aplikacje do firm. Szukają oni często równolegle pracy różnymi sposobami. Ponieważ osoby 

biorące udział w badaniu, zgodnie z założeniami doboru próby, były zarejestrowane w Urzędzie 

Pracy, częśd z nich wykorzystywała również Urząd Pracy do poszukiwania miejsca pracy. Ponadto 

niektórzy respondenci rejestrowali się  w agencjach pośrednictwa pracy i tą drogą pozyskiwali 

również oferty dostosowane do ich profilu. 

Nie przez chodzenie od pracodawcy do pracodawcy, wysyłam swoje CV przez Internet, jeżeli kogoś 

moja oferta zainteresuje i się skontaktuje ze mną, to wtedy idę. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Ja również wysyłam z nadzieją, że ktoś się odezwie. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Internet, prasa, trochę znajomości. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Nie przez Internet tylko osobiście. (FGI 3 BEZROBOTNI) 
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Ja jestem zarejestrowana w kilku agencjach pracy, więc jeżeli są oferty, to ktoś do mnie dzwoni. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Rejestracja w Urzędzie Pracy wiąże się z nadzieją otrzymania przez bezrobotnych odpowiedniej dla 

nich oferty pracy, jednakże w trakcie badania zaznaczali oni, że często oferty, które do nich trafiają, 

okazują się przedawnione.  

Ogłoszeo jest dużo, ale większośd to nieaktualne. Później jeździ się do pracodawcy i wtedy okazuje się, 

że to już kilka miesięcy jest nieaktualne. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Warto jednak podkreślid, że na fakt nieważności ofert zwracali także uwagę pracownicy Publicznych 

Służb Zatrudnienia. Fakt ten przypisują złej komunikacji Urzędów z pracodawcami. Zdarzają się 

sytuacje, gdzie wysyłają na miejsce pracy potencjalnego pracownika, a tam okazuje się, że oferta jest 

już rzeczywiście nieaktualna. 

(…) to jest jakaś kwestia przepływu informacji właściwej, bo jeżeli pracodawca nam przesyła ofertę 

pracy, idzie do niego potencjalny pracownik i pracodawca mówi mu, że oferta jest nieaktualna. No to 

wtedy jesteśmy jak gdyby postawieni w dwuznacznej sytuacji… (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Podsumowując, zarówno pracodawcy jak i pracownicy podejmują różne działania mające na celu 

zawarcie transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, równoznacznej z nawiązaniem stosunku 

pracy. Sposoby poszukiwania pracy przez pracowników i pracodawców są w większości zgodne, chod 

pojawiają się pewne różnice w intensywności stosowania poszczególnych sposobów. 

 
Rysunek 21. Sposoby poszukiwania pracy i pracownika 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Poszczególne sposoby poszukiwania pracy / pracownika zostały w powyższej tabeli uporządkowane 

od najczęściej do najrzadziej wymienianych przez respondentów. Warto zwrócid uwagę na pierwsze 

miejsce Urzędów Pracy w przypadku pracodawców, a ostatnie wśród bezrobotnych. Wynika to 

prawdopodobnie z doświadczeo na płaszczyźnie współpracy z Urzędem Pracy, gdzie pracodawcy 

podkreślali coraz lepszą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, natomiast osoby 

bezrobotne raczej negatywnie oceniały sposób obsługi, w szczególności zwracały uwagę na 

nieaktualnośd ogłoszeo przekazywanych przez PUP. Wydaje się więc, że pomimo ogólnej zgodności 

sposobów poszukiwania pracowników przez pracodawców i sposobów poszukiwania pracy przez 

bezrobotnych, byłaby szansa na zwiększenie roli PUP w tym procesie w przypadku lepszej organizacji 

obsługi bezrobotnych oraz większej kontroli nad pozyskiwanymi ofertami pracy. 

 

4.5. Trudności w znalezieniu pracy i skutki bezrobocia 

Według badanych przyczyn bezrobocia na lokalnym rynku pracy jest wiele. Są to głównie: brak miejsc 

pracy, niskie wykształcenie osób bezrobotnych, dalekie dojazdy do pracy związane z rozległością 

całego powiatu ziemskiego – te przyczyny są dosyd specyficzne dla powiatu płockiego ziemskiego. 

Występują również przyczyny bardziej ogólne, zauważane również w innych powiatach 

województwa, jak np. trudności związane z brakiem możliwości zapewnienia opieki nad dziedmi przez 

młode matki w trakcie pracy, czy też brak odpowiednich kwalifikacji (umiejętności) i doświadczenia 

praktycznego wśród potencjalnych pracowników. Warto zauważyd, że w wielu sytuacjach 

wymienione czynniki nachodzą na siebie i tworzą złożony problem ograniczający znacznie możliwości 

zdobycia pracy przez mieszkaoców powiatu. Złożonośd problemu opisuje jednym zdaniem 

przedstawiciel Publicznych Służb Zatrudnienia: 

(…) jest oczywiście brak miejsc pracy, które będą sprawiały, że osoby bezrobotne zostaną zatrudnione 

– po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że jest to niskie wykształcenie osób bezrobotnych 

zamieszkujących tereny. Po trzecie jest to odległośd od miejsca zamieszkania do pracodawcy, bowiem 

należy powiedzied, że powiat płocki jest dosyd rozległym terenem. (…). Osoby, które urodziły dzieci, 

nie mają ich z kim zostawid z uwagi na brak żłobków, przedszkoli, czy opieki, którą by inna osoba 

sprawowała. Można dodad, że wynagrodzenie które oferują pracodawcy byd może też nie jest 

współmierne do ponoszonych kosztów. To jest kwestia złożonych przyczyn. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Ponadto pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zaznaczali, że wpływ na bezrobocie oraz na 

trudności w znalezieniu pracy ma okres dekoniunktury gospodarczej na poziomie ogólnoświatowym 

oraz, wspomniana już wcześniej i znajdująca potwierdzenie w statystykach GUS, sezonowośd pracy. 

Wiadomo, to chyba wszędzie jest, sezonowośd czyli pewne zawody wyciszają się, oferty pracy, 

budowlanka, również szkolnictwo, bo większośd ofert jest jednak tam maj załóżmy, jest poszukiwanie 

przez dyrektorów szkół. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

(…) myślę, że te lata od 2009 związane z kryzysem to też gdzieś wpływają na tą sytuację naszą. (IDI 2 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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O wiele łatwiej znaleźd zatrudnienie w rolnictwie i ogrodnictwie, gdyż powiat płocki ziemski 

najbardziej charakteryzuje się tym właśnie działem gospodarki, jednakże cały czas podkreśla się 

trudności wynikające z niewielkiej liczby zakładów pracy. 

Wiadomo, że ogrodnictwo, sady, ta częśd tych ludzi znajduje zatrudnienie w sektorze rolniczym, na 

pewno życzylibyśmy sobie, cały czas będziemy powtarzały, więcej tych zakładów pracy, żeby było 

więcej miejsc dla tych ludzi, też liczymy na tą dotację,  gdzie biorą na działalnośd, że oni otwierają i 

później gdzieś tam coś rozszerzają tę działalnośd i wtedy po prostu ludzi biorą do pracy… (IDI 2 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Przyczyn bezrobocia należy również szukad w postawach osób poszukujących pracy, szczególnie osób 

bezrobotnych i absolwentów poszukujących zatrudnienia. Przedstawiciele szkół podkreślali, że 

problem również znajduje się w niewiedzy uczniów, jaki tak naprawdę chcą wykonywad zawód. 

Często spotykana jest pewna nieświadomośd, brak ukierunkowania zawodowego. Młodzi ludzie nie 

wiedzą, co chcą robid w przyszłości, jaki zawód chcą wykonywad i do jakich zawodów mają 

predyspozycje. Podstawowym problemem jest w tym miejscu fakt, że tak naprawdę nie ma kto ich 

ukierunkowad, gdyż w szkołach nie ma doradztwa zawodowego. Z takiej niewiedzy często rodzą się 

problemy ze znalezieniem pracy i, co za tym idzie, wzrasta zagrożenie bezrobociem.  

Ale myślę, że taka niewiedza o własnych umiejętnościach i predyspozycjach myślę, że gdzieś to 

doradztwo zawodowe na studiach powinno byd spowodowane jakimiś zajęciami i myślę, że to jakoś 

by ich to samo tak uświadomiło, w jakim kierunku mają szukad pracy. Myślę, że problemem jest brak 

współpracy z firmami, uczelniami na terenie Płocka. (FGI 2 SZKOŁY) 

Nawiązując do przyczyn bezrobocia na rynku lokalnym warto zwrócid uwagę na bariery, z jakimi 

spotykają się osoby poszukujące pracy. W opinii bezrobotnych, po pierwsze, brak jest możliwości 

zdobycia jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. Wynika to z tego, że trudno jest dostad na 

rynku pierwszą pracę bez doświadczenia czy kwalifikacji, a tych nie gwarantują szkoły przygotowujące 

do zawodu. Nawet odbycie stażu nie zapewnia, zdaniem respondentów, zatrudnienia po jego 

zakooczeniu. Kolejną kwestią jest bariera mobilności, brak prawa jazdy, samochodu, mała 

częstotliwośd kursów autobusowych, czy zła infrastruktura przedszkolna, a nawet jej brak. Bezrobotni 

wskazują także na problem niestabilności zatrudnienia, której niejednokrotnie doświadczyli w swojej 

przeszłości zawodowej i na podstawie tych doświadczeo wyrażają niechęd do podejmowania 

niestabilnej pracy. 

Barierami są dojazdy, brak autobusów, niestabilna praca – z miesiąca na miesiąc, na telefon, na 

potrzebę… (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Tak, brak dostępu do informacji, brak dojazdów, brak infrastruktury przedszkolnej… (FGI 1 OPS+NGO) 

Kontynuując wątek trudności, z jakimi spotykają się osoby bezrobotne warto wskazad skutki 

bezrobocia, w szczególności skutki nieposiadania pracy w długim okresie. Największym, w opinii 

bezrobotnych, zagrożeniem jest strata jakiejkolwiek nadziei oraz utrata motywacji do działania, do 

szukania pracy, do dalszego rozwoju. Pracownicy instytucji pomocy społecznej spotykają się z 

osobami bezrobotnymi, w opinii których, kolokwialnie mówiąc, „już nie warto szukad pracy”.  
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Dostaje na przykład ofertę pracy do sklepu to mówi: „nie umiem obsłużyd kasy fiskalnej, ja się tego 

chyba nigdy nie nauczę, Internet to w ogóle bardzo trudne dla mnie” - to jest w ogóle przekreślenie 

samego siebie na początku.  (FGI 1 OPS+NGO) 

Skutki bezrobocia to nie tylko brak środków finansowych potrzebnych do zaspokajania swoich 

podstawowych potrzeb, ale również skutkami są zły stan psychiczny, prowadzący do depresji, 

poczucie odrzucenia, poczucie braku sensu życia, apatia, alienacja, co prowadzi do problemów 

rodzinnych i zdrowotnych, na co zwrócił uwagę przedstawiciel Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Konsekwencje są przede wszystkim dla osoby bezrobotnej, bo ta osoba czuje się po pierwsze 

odrzucona, niechciana, nie potrafi czasem odnaleźd się w swoim środowisku, potrzebuje wsparcia nie 

tylko urzędu pracy, ale również swojej rodziny, osób, które ją otaczają. Potrzebuje wsparcia przede 

wszystkim finansowego (…). Jest to jakby alienacja, czyli wyizolowanie ze społeczeostwa, czasami 

zaczynają się problemy rodzinne, czasami zdrowotne, są to osoby, które potrzebują dużej pomocy 

różnych służb, które są ku temu powołane. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Często zdarza się, że osoby, które tracą pracę, stają się osobami bezczynnymi na rynku, na co składa 

się wiele różnych kwestii, t.j. brak wiary w siebie, niezadowolenie, złośd, apatia, odrzucenie rodziny.   

Może to byd brak wiary we własne siły, może to byd odrzucenie rodziny, brak objęcia tych osób 

pomocą, której te osoby by oczekiwały, apatia, niezadowolenie, złośd. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Z takiej bierności osób mających trudności w znalezieniu pracy może wynikad wiele zagrożeo. 

Występowanie osób podupadłych emocjonalnie po stracie pracy i nie robiących nic w kierunku 

polepszenia swojej sytuacji w konsekwencji może byd przyczyną pogorszenia się sytuacji 

gospodarczej kraju.  

Szansą dla osób bezrobotnych jest niewątpliwie ich ciągła aktywnośd. To od nich zależy jak będzie 

wyglądała ich przyszłośd. Osobom bezrobotnym, jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli PUP i 

instytucji opieki społecznej, oferowana jest pomoc z różnych stron. Jednak, zdaniem pracowników 

Publicznych Służb Zatrudnienia, trzeba również wykazywad chęd uzyskania tej pomocy. Najważniejsze 

są ich zdaniem: 

Wiara we własne siły, podnoszenie swoich kwalifikacji, samorealizacja. Należy zaczynad zawsze od 

siebie (…) cały łaocuszek powiązanych zdarzeo, które sprawią, że osoba sama zacznie walczyd o swoje 

miejsce na rynku pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Podsumowując, najważniejszymi barierami w znalezieniu pracy są: niski popyt na pracę, ograniczona 

infrastruktura komunikacyjna w powiecie, brak odpowiedniego wykształcenia potencjalnych 

pracowników, oraz brak doświadczenia zawodowego. W przypadku młodych matek wyraźną barierą 

jest ograniczona liczba żłobków czy przedszkoli, w których mogłyby one zostawiad pod opieką swoje 

dzieci. Natomiast szansą dla bezrobotnych jest ich ciągła aktywnośd, rozumiana jako poszerzanie 

swojej wiedzy, umiejętności, kwalifikacji. 
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4.6. Migracje i mobilność 

Zdaniem pracodawców na lokalnym rynku pracy powiatu płockiego zauważalne jest zjawisko 

migracji, wynikające w dużym stopniu z trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. W związku ze słabą, 

w ocenie respondentów, sytuacją powiatu na tle całego województwa, oraz poprzez bliskośd dużych 

miast, będzie zauważalny w najbliższych latach odpływ ludności w celu znalezienia zatrudnienia, 

lepszych warunków pracy i większych zarobków. Osoby wyjeżdżające obecnie w poszukiwaniu pracy 

wyjeżdżają zarówno za granicę (głównie do Niemiec lub na Wyspy Brytyjskie), do Warszawy, czasem 

również do innych miast, w celu znalezienia dobrze płatnej pracy oraz lepszych warunków 

zatrudnienia. W efekcie lokalny rynek jest "drenowany" ze specjalistów. Migracja za pracą ma jednak 

w większym stopniu charakter migracji czasowej niż stałej.  

Jak najbardziej zauważalna jest migracja, czy za granicę, czy do innego miasta. Co prawda częściej 

widad to u mężczyzn. Ludzie wyjeżdżają za większym pieniądzem. Ale również w związku z brakiem 

wykształconej kadry, tutaj musimy sprowadzad pracowników. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Miejsca zamieszkania absolutnie z tego powodu nie zmieniają z tego co ja wiem, jeżeli już to tam 

jakieś półroczne, roczne wyjazdy za granicę. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Ludzie wyjeżdżają do pracy - do Płocka mniej, bardziej na Sochaczew, w kierunku Warszawy. (FGI 1 

OPS+NGO) 

Pracownicy urzędów paostwowych i agencji zatrudnienia nie zauważają większej migracji osób 

bezrobotnych do powiatu, jednak wspominali o zjawisku polegającym na migracji osób bezrobotnych 

z miasta Płock na teren powiatu, które bardziej jednak polega na zdobyciu meldunku czasowego poza 

miastem Płock w celu lepszych warunków dla zarejestrowanego w Urzędzie Pracy poza miastem. 

Chodzi głównie o dłuższy zasiłek, dwunastomiesięczny (poza miastem  Płock), a nie sześciomiesięczny 

(Płock). 

Myślę że nie ma takiej migracji pracowników przemieszczających się z jednego obszaru na drugi. Nie 

odnotowaliśmy jakichś większych kwestii przesiedleo czy przemeldowao. Obserwujemy raczej taką 

tendencję meldunku czasowego osób, które zamieszkują na stałe w mieście Płocku, no między innymi 

po to, by otrzymad zasiłek dla bezrobotnych 12 miesięczny, a nie 6 miesięczny… (IDI 1 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Chod wspomniane zjawisko tłumaczy również wzrost ludności w powiecie płockim i oficjalnie 

dodatnie saldo migracji, niewątpliwie, jak wynika z obserwacji respondentów, na terenach gmin 

sąsiadujących z miastem Płock osiedla się coraz więcej osób z miasta. Mamy więc z pewnością do 

czynienia ze stałymi migracjami do powiatu ziemskiego z terenu miasta. 

Jeśli chodzi o codzienne dojazdy do pracy, to w przypadku powiatu płockiego takie zjawisko wyraźnie 

występuje. Wynika to w znacznym stopniu ze specyfiki powiatu, rozległych terenów wiejskich, 

wymuszających wśród pracowników przemieszczanie się do miejsca pracy. Pracodawcy potwierdzali 

w badaniu, że wśród swoich pracowników zauważają dużą mobilnośd. W niektórych przypadkach do 

zakładu dojeżdża aż 80% zatrudnionych. Często dojeżdżają swoim własnym samochodem, dobierając 

się również w grupy dojeżdżające z tej samej miejscowości. Stosowanym środkiem transportu jest 
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komunikacja autobusowa PKS, ale zdarza się również, że to pracodawca zapewnia transport swoim 

pracownikom.  

Istnieje wyraźna tendencja dojeżdżania do pracy z terenu powiatu płockiego ziemskiego do Płocka, 

szczególnie zauważalna w gminach sąsiadujących z Płockiem, które przejmują rolę „sypialni” dla tego 

miasta. Widad jednak również zjawisko dojazdów do pracy do powiatów sąsiednich, lepiej, zdaniem 

respondentów, rozwiniętych gospodarczo, jak np. powiat sochaczewski. 

Daje się również zauważyd tendencję do codziennego dojeżdżania do pracy do Warszawy, chod 

wymaga ona od pracowników dużego poświęcenia, ze względu na ograniczoną przepustowośd dróg. 

Tendencja ta zauważalna jest w większym stopniu we wschodniej części powiatu (Wyszogród i 

okolice), którą dzieli od stolicy odległośd ok. 70 km. W mniejszym stopniu tendencja ta występuje w 

okolicach Płocka i w pozostałych częściach powiatu.  

Jak we wszystkich kwestiach również i w tej są jednostki, których zdaniem nie opłaca się poświęcad 

ok. 2 godzin na dojazd do pracy i ponosid związanych z tym kosztów i szukają zatrudnienia tylko w 

najbliższym otoczeniu. 

Rozmawiałem z niektórymi osobami i oni wolą tutaj pracowad za mniejsze pieniądze niż dojeżdżad i 

narażad się na koszty związane z dojazdem. Wolą tu spokojnie żyd. (IDI 7 PRACODAWCA) 

W przypadku dojazdów realizowanych na terenie powiatu czy z terenu powiatu do Płocka, nie chodzi 

tu wyłącznie o niechęd ponoszenia kosztów finansowych i czasowych, lecz bardziej o utrudnienia 

wynikające ze zbyt dużej odległości tych dojazdów i słabo rozbudowanej dostępności PKS w powiecie 

płockim ziemskim. W opinii respondentów autobusów PKS jest za mało i jeżdżą one ze zbyt małą 

częstotliwością.  

(…) może chęd tak, zgadzam się z tym, że są chętni, tylko tak jak wcześniej mówiłam, problemy z 

dojazdami mają te osoby, bo są ograniczenia struktury tej dojazdowej czyli od PKS-ów zależą, od 

połączeo i tak dalej, jeżeli się likwiduje pewne kursy (…) (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Z punktu widzenia samych bezrobotnych, mimo chęci dojeżdżania do zakładu pracy, wolą oni 

pracowad blisko domu, jeżeli mają taki wybór. Są osoby, które wolą pracowad za mniejsze pieniądze, 

byle by zostad na swojej rodzinnej ziemi. W miejscu swojego zamieszkania mają oni bowiem cały swój 

dotychczasowy świat - dom, rodzinę, znajomych. 

Mnie wyjazd nie interesuje bo ja tu mam cały swój świat. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Podsumowując, zjawisko mobilności i dojazdów do pracy na rynku pracy powiatu płockiego 

ziemskiego jak najbardziej występuje. Niewątpliwie duża grupa osób w przypadku braku atrakcyjnych 

ofert pracy decyduje się na emigrację czasową lub też codzienne dojazdy do pracy poza miejsce 

zamieszkania – do Płocka, Warszawy lub też sąsiadujących powiatów. Dzięki temu są w stanie zdobyd 

bardziej atrakcyjną pracę. Jednak decyzja o podjęciu pracy poza miejscem zamieszkania zależy od 

długości czasu dojazdu, warunków zatrudnienia w oddalonej od miejsca zamieszkania lokalizacji oraz 

od nastawienia pracownika. Jest bowiem również grupa osób, które pozostają bez pracy, ale nie 

decydują się na skorzystanie z ofert poza lokalnym rynkiem pracy.  
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4.7. Szara strefa lokalnego rynku pracy  

Następnym ocenianym zagadnieniem lokalnego rynku pracy jest zjawisko występowania szarej strefy. 

W opinii większości badanych, jak najbardziej jest to zjawisko zauważalne na lokalnym rynku pracy.  

Poszukujący pracy mówili o tym problemie nie tylko w kategoriach pracy „na czarno”, ale również 

zaniżonych wynagrodzeo, nieadekwatnych do wykonywanej pracy.  

Bo każdy by chciał „białego murzyna”, który pracuje za darmo praktycznie. Ja miałam takie 

wymagania, że chciałam „aż” tysiąc zł miesięcznie.  Zaproponowano pracę  za siedemset zł w banku i 

szkolenie na własny koszt. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Pracodawcy podkreślali, że w powiecie płockim ziemskim na istnienie szarej strefy ma wpływ wiele 

czynników. Po pierwsze to wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników, wysokie 

obciążenia podatkowe, składki obowiązkowe do zapłacenia, a jednocześnie nie ma żadnych ulg dla 

pracodawcy. Zjawisko szarej strefy jest również związane z sezonowością pracy na danym rynku, np. 

podczas zbioru truskawek oraz innych prac w rolnictwie. 

Jest bardzo dużo, no i wynika z podatków. Wynika to ze zbyt dużego obciążenia podatkowego. No z 

ZUSowego, z VATowego, to jest plaga, jest to bardzo duże, a nie ma systemów motywacyjnych (...) 

(IDI 7 PRACODAWCA) 

Myślę, że ta szara strefa to jest taka sezonowa, mi jest ciężko znaleźd pracownika w okresie, kiedy jest 

mi potrzebny.  Lato to jest taki sezon, kiedy rusza sezon na usługi budowlane i owoce, to wtedy chyba 

ta strefa jest najbardziej szara. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Respondenci zwracali jednak uwagę na fakt, że niektóre zakłady pracy nie mogą sobie pozwolid na 

zatrudnianie pracowników bez umów, gdyż mają zbyt wiele urzędów nad sobą i nie mogą dopuścid 

do wykrycia szarej strefy w zakładzie podczas kontroli. 

Firmy, z którymi współpracujemy raczej sobie na to nie pozwalają, bo są to duże firmy, i raczej za 

bardzo znane, by bawid się w szarą strefę, a powiem szczerze, że nie orientowałam się, czy coś 

takiego ma miejsce. U nas jest to utrudnione, bo wszędzie są przepustki, czyli pracownik musi byd 

zarejestrowany w firmie, musi byd zatrudniony, i nie ma takiej możliwości. (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

4.8. Sytuacja osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

 

Pracodawcy wypowiedzieli się także na temat sytuacji osób powyżej 50 roku życia na lokalnym rynku 

pracy. Podaż osób powyżej 50 roku życia na lokalnym rynku pracy jest duża, przy czym często osoby 

te bez problemu znajdują pracę. Są to osoby uważane za oddanych pracowników. Takie osoby są 

zarówno pracownikami, które mają mniejsze wymogi finansowe, ale z drugiej strony są to 

pracownicy, którzy niechętnie wyjeżdżają w delegację.   

(...) to są dla mnie bardzo stabilni pracownicy, tylko że oni mają najmniejsze kwalifikacje, ale są 

najbardziej stabilni, ponieważ nie emigrują tak jak młodzież i bardziej im zależy nawet jeśli są to 

niskiego stopnia pracownicy. (IDI 3 PRACODAWCA) 
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Myślę, że osoby po 50 roku życia są dobrymi pracownikami, które mają mniejsze wymogi finansowe, 

bardziej długofalowo myślą. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Są to najczęściej osoby, które nie chcą pracowad w delegacji, no już chyba właśnie ze względu na taką 

mobilnośd własną, nie chcą pracowad, wyjeżdżad. Powiedzmy, czy w takich okolicach wieku 

emerytalnego, to może byłyby jakieś tam problemy, ale jeżeli się zgłasza pracownik, który ma 

powiedzmy 51 – 53 lata, to jeżeli spełnia nasze oczekiwania i kwalifikacje, to tak. (IDI 8 

PRACODAWCA) 

Pracodawcy podkreślają jednak, że na ogół nie zwracają uwagi na wiek pracownika, dla nich 

najważniejsze jest zaangażowanie w pracę, przedsiębiorczośd, kwalifikacje i osobowośd. Z drugiej 

strony, w opinii osób bezrobotnych występuje problem preferowania przy zatrudnianiu osób 

młodych. Problem ten w większym stopniu występuje w przypadku zawodów związanych z obsługą 

ludności, z kolei istnieje też grupa pracodawców, która ceni sobie pracowników starszych. 
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5. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 

5.1. Ocena oferty edukacyjnej powiatu 

System edukacyjny na lokalnym rynku oceniany jest przez badanych pracodawców jako niesprawny, 

niezapewniający możliwości zdobycia konkretnego zawodu absolwentowi, ubogi w praktyki, 

niekształcący młodego człowieka w odpowiednim kierunku. Jest to zatem system, który nie zapewnia 

absolwentom znalezienie pracy po ukooczeniu szkoły.  

Jakośd systemu kształcenia nie odpowiada zapotrzebowaniu pracowników ze strony pracodawców na 

terenie powiatu. Ten system edukacyjny funkcjonuje niesprawnie, nie produkuje osób, które są 

przydatne dla pracodawców. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Ale ogólnie za mało jest praktyki, absolwent nie ma w ogóle doświadczenia w danej branży – 

zawodzie. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Wiedzę dzieci mają, ale nie mają umiejętności, nie mają żadnego doświadczenia. (IDI 8 

PRACODAWCA) 

Kolejnym problemem jest oferta edukacyjna w samym powiecie płockim ziemskim, która jest dosyd 

uboga. A jak zaznaczali pracownicy szkół, uczniów z rodzin biedniejszych, które bardzo często należą 

do grupy bardzo zdolnych uczniów, nie stad na podjęcie nauki w dalszych miejscowościach.  

Jeśli chodzi o konkretny przykład. Miałam kiedyś uczennicę bardzo zdolną, ona miała takie zdolności 

w kierunku biologii, chemii i pytanie później co zamierzasz? (…)  - "mnie nie stad na to żeby iśd na 

studia gdzie indziej". (FGI 2 SZKOŁY) 

Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia i agencji pośrednictwa pracy również dostrzegli ten 

problem i przyczyn szukają w bardzo małej liczbie szkół kształcących osoby w ściśle określonym 

zawodzie. Oferta edukacyjna powiatu dla absolwentów gimnazjów nie zapewnia, zdaniem 

respondentów, możliwości zdobycia wykształcenia umożliwiającego wykonywanie odpowiedniego 

zawodu, gdyż w ostatnich latach zostało zlikwidowanych bardzo dużo szkół o profilu zawodowym, 

szczególnie techników, co potwierdzają statystyki GUS odnośnie liczby absolwentów szkół 

technicznych w powiecie.  

Mając na uwadze cały system szkolnictwa na terenie miasta Płocka i na terenie powiatu, oferta 

edukacyjna dla osób, które kooczą gimnazja jest dosyd szeroka. (…) To jest duży problem, że 

zlikwidowano zawodówki, ostatnio jest mówione w mediach, że niedługo nie będziemy mieli 

fachowców konkretnych zawodów. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

(…) zostały praktycznie zlikwidowane szkoły zawodowe, które kształcą bezpośrednio młodzież, która 

posiada później odpowiednie zawody. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Pracodawcy oceniając system edukacyjny w powiecie podkreślali, że szkoły nie zwracają uwagi na 

potrzeby rynku pracy. Ze szkół wypuszczane są osoby z wykształceniem, na które nie ma popytu na 

rynku. Pracodawcy szukają osób o konkretnych kwalifikacjach, podczas gdy wśród absolwentów szkół 

powiatu płockiego ziemskiego jest bardzo dużo osób z wykształceniem humanistycznym, 
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pedagogicznym, po marketingu czy ochronie środowiska. Rynek jest już nasycony takimi osobami i w 

związku z tym młodzi ludzie muszą sami podejmowad działania dopasowujące ich do popytu na rynku 

pracy, gdyż w swoim wyuczonym zawodzie nie znajdują pracy. Szukają kursów i szkoleo zawodowych, 

gdyż od razu po ukooczeniu nauki muszą się przebranżawiad. Nie posiadają one wystarczającej 

wiedzy, jakie kursy powinny ukooczyd, zdają się raczej na intuicję, starają się dostosowywad swoje 

kwalifikacje do potrzeb lokalnych pracodawców, ale również po części wybierają je w taki sposób, by 

były zgodne z ich możliwościami i zainteresowaniami. 

To pracownik się bardziej dostosowuje, do tego co oferuje mu rynek pracy, niż szuka pracy w jakimś 

konkretnym zawodzie. (IDI 5 PRACODAWCA) 

W opinii pracodawców, w systemie edukacji docenianą i dobrze postrzeganą jest natomiast 

możliwośd odbycia praktyk u potencjalnego pracodawcy. Pracodawcy podkreślali, że dzięki 

uczestnictwu w programie praktyk uczeo ma szansę na zdobycie doświadczenia, a swoją wiedzę 

teoretyczną przekształca na działanie.4 

Ogólnie praktyki podwyższają kwalifikacje, dlatego, że on już konkretne czynności potrafi wykonad, 

już wie jak dokładnie wygląda praca w jakiejś firmie. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Słusznośd istnienia praktyk i ich obowiązkowośd chwalili sobie wszyscy pracodawcy. Podkreślali, że 

często ich praktykant staje się etatowym pracownikiem firmy. Po okresie praktyk, który jest 

bezpieczny dla pracodawcy i często też nazywany okresem próby dla młodego człowieka zostaje on w 

firmie na stałe. Są to, zdaniem pracodawców, osoby zaufane, wyuczone, które mają doświadczenie, 

zdobyte pod okiem samego pracodawcy. 

Wolimy takiego pracownika, które przez ileś tam lat ma u nas praktykę niż taką osobę jak to się mówi 

„prosto z ulicy”, która nie za bardzo miała z tym do czynienia. (IDI 5 PRACODAWCA) 

Zdarzają się sytuacje, gdzie pracodawca sam zgłasza w szkole zapotrzebowanie na praktykantów. 

Tutaj również przedstawiciele szkół dostrzegali występujące obopólne korzyści. Uczeo nauczy się 

zawodu, a pracodawca odniesie korzyści wynikające z pomocy młodego człowieka. Często 

pracodawcy, którzy sami zwracają się do szkół są w jakiś sposób związani z daną szkołą, najczęściej 

będąc jej absolwentami.  

Są pracodawcy tacy, którzy czują się np. związani ze szkołą bo są głównie absolwentami prawda, 

którzy np. widzą korzyści w tym żeby tam iluś uczniów, że tak powiem sprawdzid bo mają 

potencjalnych pracowników potem. (…) Obopólna korzyśd bo uczeo się na pewno nauczy na 

nowoczesnym sprzęcie, którego szkoła na pewno nigdy nie zapewni bo po prostu nie jesteśmy w 

stanie finansowo zdążyd za postępem technicznym a druga sprawa, że majster, który pracuje na 

akord więcej zrobi, więcej zarobi bo zawsze ma tam tego pomocnika, który mu pomoże. (FGI 2 

SZKOŁY) 

Szanse na znalezienie pracy po ukooczeniu szkoły tak naprawdę nie zależą od ukooczonego kierunku, 

zdaniem pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia i agencji pośrednictwa pracy. Jako że rynek 

                                                           

4
 Obowiązki pracodawcy przyjmującego ucznia na praktyczną naukę zawodu zostały wskazane w § 8 ust. 2 

rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 
(Dz.U. 2002 r. Nr 113, poz. 988 ze zm.). 
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pracy w dzisiejszych czasach jest rynkiem pracodawcy, to on określa kogo potrzebuje. Zależy to tylko 

od popytu na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Na podstawie wypowiedzi udzielanych przez 

pracodawców, zapotrzebowanie obecnie jest na umiejętności i kwalifikacje techniczne, umiejętnośd 

obsługi konkretnych sprzętów i urządzeo, posiadanie prawa jazdy oraz innych uprawnieo, zależnych 

od działalności firmy (np. uprawnienia spawalnicze, sapowskie). W przypadku handlu pracodawcy 

poszukują osób z umiejętnością obsługi komputera, kasy fiskalnej, itp. 

Wszystko zależy od tego jakie oferty pracy w każdym roku są podawane przez pracodawców 

(wymagane) potencjalnym kandydatom do pracy, czyli młodzieży, która kooczy akurat szkołę. (IDI 1 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Niestety system edukacji i kierunki kształcenia oferowane na rynku zdaniem pracodawców nie są z 

nimi w ogóle konsultowane. Na pytanie, czy kiedykolwiek ktoś spytał się pracodawców o opinię na 

temat przyszłego zatrudnienia, zapotrzebowania na pracowników, odpowiedź w przypadku 

wszystkich badanych brzmi „nie”.  

Instytucje publiczne nigdy prosiły o opinię na temat zapotrzebowania pracowników na najbliższych 

kilka lat. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Po prostu za mało jest chyba wywiadów, jeśli chodzi o zapotrzebowanie dla pracowników. Tak jak 

mówię, do nas nikt nie dzwoni, czy potrzebujemy takich, musimy po prostu zgłaszad się, że 

potrzebujemy dane osoby. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Pracodawcy podkreślali, że większośd osób z wyższym wykształceniem są to osoby z wykształceniem 

humanistycznym. Jest bardzo duża nadwyżka osób z wykształceniem wyższym administracyjnym, z 

zarządzania i marketingu. Ewidentny jest brak osób o wykształceniu inżynieryjnym, technicznym.  

 (…)wśród bezrobotnych jest tylko 7% osób z wykształceniem wyższym, niestety są to ukooczone 

kierunki humanistyczne, brak osób o wykształceniu inżynieryjnym. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Pracownicy szkół powiatu płockiego zauważają, że o tym, czy kierunek będzie chętnie wybierany 

przez uczniów, czy nie, decyduje często moda na studiowanie danego kierunku. Jak we wszystkich 

sferach życia młodego człowieka, również w temacie studiowania występują trendy i moda na 

obieranie różnych kierunków. Obecnie da się na przykład zauważyd wśród młodzieży brak 

zainteresowania kierunkami zawodowymi. Wynika to z tendencji do kształcenia się ogólnego 

(kształcenie zawodowe jest postrzegane jako „gorsze”), a następnie dalszego kształcenia się na 

studiach wyższych, jednak głównie na kierunkach w pewnym sensie „łatwiejszych” – jak np. 

zarządzanie i marketing, kierunki humanistyczne, a nie na kierunkach technicznych. Konsekwencją 

między innymi tych tendencji, ale również ogólnie spadającej liczby absolwentów gimnazjów, jest 

fakt zmniejszania się liczby osób posiadających wykształcenie zawodowe czy techniczne. 

W tej chwili to brakuje takich zawodów podstawowych, tokarzy, ślusarzy, mechaników, takich 

typowych zawodów z produkcją. Na przykład jest pracodawca, która poszukuje właśnie tego 

pracownika z takim wykształceniem to musi go ze świeczką szukad. (FGI 1 OPS+NGO) 
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5.2. Obszary poprawy wykształcenia absolwentów 

Nawiązując do oceny oferty edukacyjnej w powiecie, mimo pozytywnej opinii respondentów na 

temat istnienia praktyk w ofercie edukacyjnej, wskazano wiele obszarów wymagających poprawy. 

Głównym problemem zauważanym przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia i agencji 

pośrednictwa pracy jest jednak zbyt mała ilośd praktyk, jakie uczeo zdobywa w trakcie nauki. Nawet 

w przypadku szkół, które wysyłają uczniów na praktyki, okres praktyk jest często zbyt krótki, 

niewystarczający do zdobycia wymaganych umiejętności.  

Zdaniem pracodawców system praktyk jest nieprzemyślany. Uczeo nie nauczy się zawodu 

uczestnicząc w praktyce jeden czy dwa dni w tygodniu po kilka godzin. Jest to niewystarczająca liczba 

godzin, która byłaby produktywna i wnosiła w rzeczywistości doświadczenie i wiedzę praktyczną w 

życie młodego człowieka. Jeżeli już zdarzy się młody człowiek, pałający chęcią zdobycia cennego 

doświadczenia w zakładzie pracy, to głównym problemem jest to, że pracodawca nie ma jak 

zorganizowad praktykantowi czasu, ponieważ trwają one za krótko i za rzadko uczeo przychodzi do 

zakładu. W takim okresie, jaki jest przeznaczony na praktyki nie ma nawet jak realnie rozłożyd zadao, 

aby uczeo rzeczywiście nauczył się zawodu.  

Mamy praktykanta, jednak jest wiele niedociągnięd w programie. - Za krótko to trwa. Chłopak 

przychodzi na parę godzin w ciągu jednego dnia w tygodniu. (IDI 7 PRACODAWCA)  

Bo to co ten system takich praktyk gdzieś się tam wpada na krótki czas, to nie jest praktykant, nie jest 

to pracownik, tylko gośd. Nie przychodzi. Z drugiej strony pracodawca ma problem, bo nie można za 

bardzo mu zorganizowad tej roboty, on też się czuje tak niepewnie. (IDIN7 PRACODAWCA) 

Co więcej, zdarzają się sytuacje, że uczniowie sami nie przejawiają chęci praktycznej nauki i nie chcą 

oni uczestniczyd w nauce poprzez doświadczenie. Zdarzają się sytuacje, gdzie liczą tylko na 

podpisanie przez pracodawcę dokumentów świadczących zaliczenie programu. 

 Tak, ale nikt się nie zgłasza, a już jak się zgłaszają, to oczekują tylko podpisania kwitka. (IDI 3 

PRACODAWCA) 

Problemem jest także ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na praktyki zawodowe u 

pracodawców, o czym wspomniał pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia. Ograniczenie to wynika 

z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeo wypłacanych młodocianym pracownikom.  

(…) W mediach też ostatnio mówiono o praktykach, że nie ma pieniędzy ogólnie,  tak w tym roku, 

ukrócono praktyki. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Niewątpliwie obszarem wymagającym poprawy jest także zbyt mała liczba zajęd praktycznych w 

samych szkołach. 

Moim zdaniem większośd szkół technicznych, które kształcą osoby i młodzież, w swoich programach 

edukacyjnych posiada za mało zajęd praktycznych.  (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Kolejnym problemem poruszanym przez większośd respondentów jest brak doradztwa zawodowego 

w szkołach. Jak już wspomniano wcześniej, doradztwo zawodowe jest konieczne do kształtowania 
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świadomości zawodowej wśród młodych osób, a powinno się ją kształtowad już w szkołach 

gimnazjalnych. 

(…) doradztwo zawodowe powinno byd w każdej szkole. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Potrzebny jest w szkołach doradca zawodowy, gdyż: „Niektórzy trzymają świadectwo maturalne i 

jeszcze nie wiedzą co dalej ze sobą zrobid. (FGI 2 SZKOŁY) 

Ja bym na jeszcze jedną rzecz zwrócił uwagę na taką orientację zawodową, ale od gimnazjum już 

począwszy tak naprawdę. (FGI 2 SZKOŁY) 

Kolejną kwestią, poruszoną już tylko przez samych pracowników szkół, są wymagania stawiane przez 

szkoły wobec ucznia. Ich zdaniem są one zdecydowanie za małe. W dzisiejszych czasach, zdaniem 

przedstawicieli instytucji edukacyjnych, uczeo bez problemu przechodzi z klasy do klasy „bez żadnej 

refleksji na temat swojej edukacji”. 

Według mnie podwyższenie wymagao edukacyjnych. Zbyt łatwo jest w tej chwili przejśd cały system 

szkolenia, kształcenia,  praktycznie nie wysilając się zbytnio. (FGI 2 SZKOŁY) 

Niestety, mimo świadomości szkół w zakresie istnienia wielu kwestii do poprawy, występują również 

liczne bariery, utrudniające dokonanie zmian. Są to nie tylko środki finansowe, lecz także przede 

wszystkim, ograniczenia prawne w zakresie podejmowania decyzji bezpośrednio przez szkoły i 

wprowadzania zmian. Jednocześnie szkoły boją się wprowadzania zmian, gdyż nie są pewne do 

jakiego stopnia uruchamiane nowe kierunki spotkają się z zainteresowaniem młodzieży. Dodatkowo 

na potrzebę wprowadzenia nowego kierunku nauczania są potrzebne środki finansowe, które musi 

wygospodarowad powiat. Dlatego, można stwierdzid, że decyzje często zapadają odgórnie, ponad 

szkołami. Dlatego też często decyzje nie są dostosowywane do lokalnego rynku i szkoły niewiele 

mogą zrobid w kwestii poprawy obszarów problemowych. 

My po prostu musimy tak dostosowad też kształcenia, musimy mied nabory, prawda, żeby istniał 

kierunek, co z tego, że my wiemy, ze ten kierunek jest potrzebny, jak wiemy, ze uczniowie na ten 

kierunek się nie zgłoszą. Podejrzewam, że na studiach jest dokładnie to samo. (FGI 2 SZKOŁY) 

My jako szkoła tak naprawdę jesteśmy w stanie, załóżmy w pewnym zakresie, gdzieś tam się 

dostosowad do tego, do tych oczekiwao pracodawcy, przy czym tutaj trzeba zwrócid uwagę na jedną 

rzecz, że to nie jest takie proste wprowadzid np. nowy zawód do oferty szkoły.  (FGI 2 SZKOŁY) 
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5.3. Rola kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy. Szkolenia i aktywność 

zawodowa. 

W sytuacji niedociągnięd na rynku edukacji pracodawcy sami stawiają na rozwój pracownika. 

Korzystają ze szkoleo, których oferta na rynku jest dosyd szeroka. W zależności od występujących 

potrzeb w firmie pracodawca organizuje szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla swoich 

pracowników. Często mają one na celu podwyższenie kompetencji, a niejednokrotnie zdobycie 

nowych. Są to bardzo często szkolenia specjalistyczne. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy 

wypowiadali się bardzo pozytywnie na temat szkoleo. Zaznaczali, że są one efektywne i że warto brad 

w nich udział. Wszyscy badani pracodawcy korzystali ze szkoleo i wysyłali na nie swoich 

pracowników. Kursy wybierane są w odpowiedzi na pojawienie się zapotrzebowania. Są to zarówno 

szkolenia podnoszące kwalifikacje twarde (obsługa koparko-ładowarki, podestów ruchomych, 

tachografu, kursy z grafiki komputerowej, z języków obcych, z księgowości, kursy marketingowe, 

BHP), jak i szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, głównie szkolenia handlowe dotyczące 

kontaktu z klientem. 

Widad efektywnośd, są jak najbardziej na plus. (IDI 4 PRACODAWCA)   

Sami pracownicy po takim szkoleniu mówią, że warto iśd, bo czegoś nowego się dowiedzieli. (IDI 5 

PRACODAWCA)   

[szkolenia] mają dobry wpływ na pracownika, i jednocześnie mają kontakt nie tylko z ludźmi, którzy 

też mają takie szkolenia i pracują w innych firmach i mogą wymienid swoje doświadczenia, to na 

pewno wiedza też. (IDI 8 PRACODAWCA)   

Odnosząc się do aktywności zawodowej pracowników, opinie pracodawców są podzielone. Niektórzy 

poszukują sami szkoleo dla siebie i sami się zgłaszają, a niektórym w ogóle nie zależy na rozwoju 

kwalifikacji. Często pracownicy, którzy są tylko pracownikami fizycznymi nie wkładają większego 

wysiłku w zdobywanie coraz to wyższych kwalifikacji i kompetencji. 

Działom produkcyjnym to my narzucamy szkolenia, pracownicy sami nie występują o szkolenia. 

Przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałam. Natomiast działy administracyjne, tu pracownicy 

sami zgłaszają potrzebę takiego szkolenia. (IDI 5 PRACODAWCA)   
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6. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy na 

rzecz wspierania osób i grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku 

pracy 

 

6.1. Obszary działalności instytucji rynku pracy 

Instytucje rynku pracy realizują zadania paostwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W niniejszej części raportu dokonano oceny działao 

podejmowanych przez te instytucje w powiecie płockim, ze szczególnym uwzględnieniem Publicznych 

Służb Zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych podejmujących tematykę 

związaną z rynkiem pracy.  

Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia zadeklarowali, że podejmują wszystkie formy 

aktywności zawodowej, które są im przypisane ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

Zdaniem pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia sama oferta instytucji, zapisana w ustawie, nie 

ulega zmianie. Może się zmieniad jedynie liczba i struktura danych programów, w zależności od 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, województwie czy kraju. Ponadto zakres poszczególnych działao 

w ramach ustawy zależy od popytu na rynku i ze strony pracodawcy oraz samego pracownika. 

Najczęstsze formy aktywności to staże, przydział środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

prace społecznie użyteczne. Prac interwencyjnych jest zdecydowanie mniej.  

Oprócz pośrednictwa pracy i programów aktywizacji zawodowej oferowanych przez instytucje rynku 

pracy, również instytucje pomocy społecznej zajmują się pomocą dla osób bezrobotnych. W zakres 

obowiązków ośrodków pomocy społecznej wchodzi głównie opieka nad osobami znajdującymi się w 

trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujących teren podlegający pod dany ośrodek. Dla osoby 

bezrobotnej potrzebna jest pomoc ze strony innych osób, najważniejsze jest wsparcie 

psychologiczne, podtrzymanie motywacji do działania. Instytucje pomocy społecznej również w 

pewnym stopniu wchodzą w obszar doradztwa zawodowego. Osoby bezrobotne pokładają nadzieję 

w doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy, oczekują one często, że w koocu z pomocą służb 

zatrudnienia znajdą pracę.  

Pomoc może się objawiad najzwyklejszą w świecie rozmową (…). Myślę, że przede wszystkim taką 

formą należałoby tę osobę objąd. Miejscem, w którym ta osoba może spotkad się z bratnią duszą, jest 

na pewno urząd pracy, w którym funkcjonują doradcy zawodowi i pośrednicy pracy, mogą 

ewentualnie tej osobie pomóc w rozmowie lub ewentualnym skierowaniu do potencjalnego 

pracodawcy. (FGI 1 OPS+NGO) 

Niestety pracownicy instytucji pomocy społecznej pozwolili wspominali również o sytuacjach, w 

których to oni musieli się często zajmowad obowiązkami, które należą do innych instytucji władz 

samorządowych, np. świadczenia rodzinne, stypendia, dodatki mieszkaniowe. 

Nie, żeby pomoc społeczna zajmowała się tylko tym co do niej należy, a nie tym co jest niewygodne 

dla samorządów o czym już wcześniej wspomniałem. (FGI 1 OPS+NGO) 
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Przede wszystkim to należałoby zmienid jedną rzecz w naszym kraju, pomoc społeczną, bo powinna to 

byd tylko i wyłącznie pomocą społeczną, a nie wszystko to, co jest niewygodne dla samorządu. Jak się 

zatrudniałem w pomocy społecznej, to zajmowałem się tylko pomocą społeczną, miałem dodatek 

mieszkaniowy, itd., w tej chwili świadczenia rodzinne, gdzie to jest rzesza ludzi, dostaliśmy 

dodatkowo, nikt się nie pytał, bo urząd to przejął, w związku z tym, że jest to praca z klientem to 

najlepiej oddad głosy, my się jeszcze obroniliśmy od stypendiów, ale inne ośrodki już nie. (FGI 1 

OPS+NGO) 

 

6.2. Ocena współpracy z instytucjami rynku pracy 

Pracodawcy biorący udział w badaniu deklarowali, że często korzystają z usług Powiatowego Urzędu 

Pracy, głównie w zakresie rekrutacji pracowników oraz oferowania staży. Podejmowana współpraca 

w większości jest oceniana przez pracodawców raczej dobrze. Pracodawcy pozytywnie wspominali 

kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, wskazywali, że są oni życzliwie nastawieni do 

klienta oraz chętni do udzielania pomocy. Ponadto, pracodawcom w większości udało się 

zrekrutowad i zatrudnid pracowników z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy.  

Bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie działalności bez współpracy z biurem pracy. (IDI 6 

PRACODAWCA) 

(...) jest to już teraz urząd, który jest dla poszukujących pracy i dla pracodawców przytulny, dobrze 

nastawiony. (IDI 8 PRACODAWCA) 

Niektórzy pracodawcy również zauważyli jednak kwestie, które wymagają poprawy w działalności 

publicznych instytucji rynku pracy, przede wszystkim zwracano uwagę na koniecznośd ręcznego 

wypełniania dokumentów, co zabiera dużo czasu.  

Problemy, które się pojawiają w ocenie współpracy jest nienowoczesnośd Urzędów Pracy. Pracodawcy 

narzekają na koniecznośd wypełniania papierowych dokumentów ręcznie. Za czym też idzie 

niedostateczna pomoc przy ich wypełnianiu, gdyż pracownicy urzędu mają inne obowiązki na swoich 

głowach. (IDI 8 PRACODAWCA) 

Mam wrażenie, że Urząd Pracy robi wszystko, żeby utrudnid wiele rzeczy, np. muszę wszystko pisad 

ręcznie, (...) Nie ma żadnej fachowej informacji dotyczącej wypełniania tych dokumentów. (IDI 3 

PRACODAWCA) 

Jednak z punktu widzenia bezrobotnych, współpraca z urzędami pracy nie jest już oceniana tak 

pozytywnie, przeważają głosy krytyczne. Osoby bezrobotne poruszyły różne kwestie problemowe na 

płaszczyźnie współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia. Są to przede wszystkim: brak 

odpowiedniej liczby pracowników do obsługi bezrobotnych, brak informacji o logistyce i organizacji 

pracy urzędów (ciężko się zorientowad gdzie co należy załatwiad), zbyt mała liczba ofert pracy 

kierowanych ze strony urzędów, oraz brak ogólnych informacji, które powinny byd dostępne dla 

każdej osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. 

Urzędy Pracy to zarazem najrzadziej wybierany sposób poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, 

wskazywali oni na otrzymywanie często nieaktualnych ofert pracy lub też niepasujących do ich profilu 
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zawodowego. Jednakże w ofercie, z której korzystają respondenci, jest nie tylko pośrednictwo pracy, 

ale również oferowanie staży i innej pomocy, na przykład zasiłków dla bezrobotnych. Domniemywad 

można, że osoby bezrobotne zgłaszają się do Urzędu Pracy nie tylko w celu znalezienia pracy poprzez 

urząd, ale również liczą na inne oferowane świadczenia, w tym w szczególności na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Ocenę współpracy osób bezrobotnych z Urzędami Pracy najlepiej oddają poniższe cytaty: 

Wizyta w UP zajmuje cały dzieo, brak kompetentnych pracowników, dopasowanych ofert pracy, 

powinno byd więcej okienek obsługujących bezrobotnych. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Nikt nic nie wie, lata się po wszystkich pokojach, żeby na koocu się dowiedzied, że do mnie zadzwonią, 

mija tydzieo, dwa, telefonu nie ma, więc ja dzwonię i dowiaduję się że np. nie ma środków. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

(…) nie zdarzyło mi się żeby urząd mi coś zaproponował, zero ofert pracy. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

W powiatowym urzędzie pracy jest tak, że w ogóle nie mówią co bezrobotnemu przysługuje np. jak 

ktoś jest zarejestrowany i sam znajdzie pracę, to urząd wypłaca za to dwieście złotych, ja musiałem 

się o tym sam dowiedzied, bo w urzędzie nie informują. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

6.3. Ocena programów aktywizacji zawodowej i obszary wymagające poprawy 

W gestii instytucji rynku pracy leży również organizacja programów aktywizacji zawodowej, które są 

oferowane osobom bezrobotnym przez Urzędy Pracy. Często w programy te angażowali się 

pracodawcy, oferując staże, umożliwiające podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Wszystkie takie 

programy są oceniane pozytywnie przez pracodawców. Wskazywali oni, że każde działanie na rzecz 

rozwoju osoby bezrobotnej jest dobre. Przy założeniu, że daje jej narzędzia, umiejętności, kwalifikacje 

ułatwiające potem znalezienie pracy. Pracodawcy, na podstawie własnych obserwacji przytaczali 

przykłady osób, które np. po odbyciu szkolenia z obsługi kasy fiskalnej podjęły pracę jako sprzedawcy. 

(...) te szkolenia, to bardzo są przydatne ludziom. Dużo osób trafiało później właśnie na te duże sklepy 

do obsługi kas fiskalnych itd. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Programy aktywizacji zawodowej wpływają pozytywnie na atrakcyjnośd pracownika w oczach 

pracodawcy. Pozytywnie oceniane są przez pracodawców, gdyż w ich opinii pozwalają na lepsze 

zapoznanie się z pracownikiem i umożliwiają następnie zatrudnienie, jeżeli dana osoba się sprawdzi. 

Jednocześnie jest to forma bardzo przyjazna pracodawcy, gdyż nie ponosi on żadnych kosztów, ani 

ryzyka związanego ze stażem oferowanym przez Urząd Pracy. Zyskuje natomiast darmowego 

pracownika. Również osoba bezrobotna odnosi wymierne korzyści, gdyż nawet w sytuacji 

nieprzedłużenia umowy po okresie stażu zdobywa doświadczenie, które może wykorzystad przy 

ubieganiu się o pracę. 

Z drugiej strony, według badanych bezrobotnych, którzy odbyli staż, nie dostawali oni po nim 

zatrudnienia u danego pracodawcy. Pracodawcy mogą traktowad staże jako formę pozyskania na 

pewien czas darmowego pracownika. Z wywiadów z pracodawcami wynika jednak, że w niektórych 
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przypadkach forma ta pozwalała na sfinansowanie okresu przyuczenia kandydata do pracy ze 

środków zewnętrznych i po tym okresie, gdy dana osoba była już w pełni produktywna dla danego 

pracodawcy, przechodziła na standardowe zatrudnienie. Wydaje się, że staże są efektywnym 

rozwiązaniem szczególnie w takich przypadkach. Jednak nawet w sytuacji rezygnacji pracodawcy z 

dalszego zatrudniania stażysty, warto wspomnied, że w jednym przypadku osoba bezrobotna znalazła 

zatrudnienie w innej firmie na umowę zlecenie, tylko dzięki posiadaniu doświadczenia zdobytego 

podczas stażu. 

W związku z dośd wysokim poziomem bezrobocia w powiecie oraz dostępnością różnych form 

pomocy, aktywnośd zawodowa osób bezrobotnych jest różna. Zależna jest od ich potrzeb i 

postrzeganej przez siebie swojej dalszej przyszłości. Badane osoby bezrobotne wskazywały na 

potrzebę brania udziału w różnych szkoleniach, zdarzały się opinie, że im więcej kompetencji i 

zawodów tym łatwiej znaleźd pracę. Natomiast osoby młodsze stawiały głównie na zdobycie 

doświadczenia w zawodzie za pomocą oferty stażu.  

Chod w badaniu brały udział osoby bezrobotne korzystające z aktywnych form wsparcia rynku pracy, 

a więc z założenia osoby bardziej aktywne, z wypowiedzi przedstawicieli instytucji pomocy społecznej 

wynika, że istnieje również grupa osób bezrobotnych, która tylko korzysta z faktu zarejestrowania w 

Urzędzie Pracy oraz oferowanych świadczeo, chod z drugiej strony również przywoływane były 

przykłady osób, które chcą dzięki zarejestrowaniu skorzystad z oferty szkoleo. 

My wychodzimy z inicjatywą, ponieważ do nas przychodzą różne oferty. Możliwości są, ale osoby 

uciekają. W tej chwili mamy obowiązek realizowania projektów systemowych i żeby zebrad grupę 8 

osobową i dla nich zorganizowad szkolenia, to jest wielki problem. (FGI 1 OPS+NGO) 

Jest bardzo różnie, większośd ludzi, która się rejestruje, stara się skorzystad, myśli już inaczej, o tym 

okresie, jeżeli jestem już zarejestrowany, to chciałbym skorzystad, coś podnieśd sobie kwalifikacje. (IDI 

2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

To znaczy mnie się głównie wydaje, że tak naprawdę zależy od ludzi i ich własnej inicjatywy w terenie, 

bo tu się nie da inaczej. (FGI 2 SZKOŁY) 

Mimo obserwowanego zróżnicowania w poziomie aktywności bezrobotnych, wiele osób wyrażało 

chęd uczestniczenia w kursach i szkoleniach, często jednak budżety urzędów są ograniczone, 

niewystarczające dla wszystkich uczestników.  

W naszym urzędzie pracy były dwa szkolenia w ciągu roku - to była księgowa i sprzedawca z obsługą 

kasy fiskalnej, gdzie przyjmowali po jedenaście osób. Ciężko było tam się dostad, chciałam iśd na kurs 

księgowości, ale się nie zakwalifikowałam, a po dwóch tygodniach poszłam na staż właśnie w 

księgowości. Dzięki temu mam czasem dorywczą pracę. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Bezrobotni podkreślali, że z ich zapotrzebowanie na kursy i szkolenia podwyższające ich kwalifikacje 

jest bardzo duże. Mężczyźni często kooczą kursy na spawacza, operatora wózka widłowego, 

operatora koparko-ładowarki, kobiety zaś kursy kasowe, na sprzedawcę z obsługą komputera, 

księgowości komputerowej. Bezrobotni zauważyli również, że jest brak odpowiedniej ilości środków 

finansowych na szkolenia, a zapotrzebowanie na kursy doszkalające jest wysokie. 
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Ja jadę na szkolenie z ekonomii społecznej, nie jest to w kierunku mojego wykształcenia, ale chcę to 

zrobid bo byd może w przyszłości będzie dla mnie praca. Myślę, że takie szkolenie mi pomoże. (FGI 3 

BEZROBOTNI)  

Jeżeli jest tylko taka możliwośd dokształcania się, to koniecznie tę szansę trzeba wykorzystad. To 

szkolenie jest za darmo, ja muszę tylko tam dojechad i uczestniczyd w nim. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 (…) środki finansowe, bo jeśli ja chcę podjąd studia to muszę mied fundusze na to. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Moim zdaniem jest zbyt mała oferta tych kursów bo jest tylko kurs: spawacza, operatora, księgowego 

albo informatyk, ja na przykład chciałbym byd leśnikiem. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Przedstawiciele wszystkich grup respondentów ogólnie oceniają programy aktywizacji zawodowej 

pozytywnie. Dają szansę na zatrudnienie, podwyższają kwalifikacje, dają doświadczenie. Wszystkie 

programy aktywizacji zawodowej dają nadzieję na większe szanse zatrudnienia, natomiast staże dają 

większe doświadczenie, a szkolenia i kursy podwyższają bardziej kwalifikacje. Zdecydowanie 

pozytywnie były oceniane szkolenia indywidualne, te bowiem były realizowane z zamiarem 

zatrudnienia konkretnej osoby i w związku z tym były bardzo skuteczne. Natomiast efektywnośd 

szkoleo grupowych zawsze jest niższa, ze względu na fakt, że są one planowane z wyprzedzeniem i 

raczej nie są organizowane pod zapotrzebowanie konkretnego pracodawcy. 

My mamy kontakt, z ZPZN w Płocku, były szkolenia dla pao w zakresie rozpoczęcia agroturystyki, 

bardzo dobre szkolenie, na bardzo wysokim poziomie, niemalże wszystko te panie miały zapewnione, 

bardzo sobie chwaliły, jednak nie wszystkie są w stanie rozpocząd taką działalnośd, ale gdzieś tam coś 

się rodzi w planach, a to z tego programu skorzystają, a to ze środków unijnych. (FGI 1 OPS+NGO) 

Ja uważam, że staże bardzo dużo dają , bo czasami się tak zdarza, że pracodawca organizował staż, a 

nie miał etatu i nie mógł tej osobie zapewnid pracy, ale po 3 latach przypomniał sobie o tej osobie, bo 

była fajna, sprawdziła się itd. i teraz jest dla niej miejsce. (FGI 1 OPS+NGO) 

Osoby bezrobotne zwróciły jednak uwagę na kwestie wymagające poprawy, mianowicie na 

niewystarczającą ilośd zajęd praktycznych podczas tych szkoleo. 

Gdyby była praktyka. Ja poszedłem na kurs był to kurs ogólnobudowlany i zamiast uczyd się z zakresu 

budowlanego, dostałem siekierę i miałem obcinad gałęzie, dostałem zaświadczenie i gdybym chciał 

pokazad to zaświadczenie u pracodawcy to i tak nie mam żadnego doświadczenia. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i lokalnych szkół stawiają na mobilizację osób 

bezrobotnych do zakładania własnych działalności gospodarczych i aktywnego działania. Ich zdaniem 

szansą dla lokalnego rynku pracy jest indywidualne podejmowanie działao i samozatrudnienie. Ze 

wszystkich programów aktywizacji zawodowej, zdaniem przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, 

najmniej skuteczne są roboty publiczne, gdyż "na nich nikt sobie nie podniesie kwalifikacji” (FGI 1 

OPS+NGO) 
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Podsumowując, ocena programów aktywizacji zawodowej oferowanych na terenie powiatu płockiego 

jest pozytywna. Poniżej przedstawiono mapę skojarzeo związanych z aktywnymi formami pomocy 

bezrobotnym. 

Rysunek 22. Mapa skojarzeo związanych z programami aktywizacji zawodowej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych. 
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7. Wnioski i rekomendacje 

 

Specyfika rynku pracy powiatu płockiego ziemskiego jest związana ściśle z charakterem jego 

gospodarki – jest to powiat rolniczy, o słabo rozwiniętym przemyśle, z rozwijającymi się usługami, 

przede wszystkim obsługującymi rolnictwo, silną pozycją budownictwa i handlu w strukturze 

gospodarki. Co ma przełożenie na lokalny rynek pracy to fakt, że przedsiębiorcy słabo oceniają 

perspektywy rozwoju powiatu – ze względu na ograniczone inwestycje i ogólną sytuację gospodarczą 

na świecie ich przewidywania co do rozwoju lokalnej gospodarki są dosyd pesymistyczne, a co za tym 

idzie, również perspektywy w zakresie pojawiania się nowych miejsc pracy są ograniczone.  

Nieco bardziej optymistycznie widzą sytuację przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia – 

jednak poprawę sytuacji łączą głownie z dostępnymi funduszami unijnymi, które aktualnie pozwalają 

jeszcze aktywizowad rynek pracy poprzez wsparcie osób rozpoczynających własną działalnośd 

gospodarczą. Natomiast w przypadku braku wyraźniejszego impulsu wzrostowego całej gospodarki, i 

w przypadku ograniczenia dostępności do funduszy unijnych, czy ograniczeo budżetowych 

występujących już w 2011 roku, sytuacja ta może się niekorzystnie odbid na rozwoju gospodarki 

powiatu, gdyż zniknie dodatkowy impuls wzrostowy wywoływany przez środki finansowane 

wprowadzone bezpośrednio do lokalnej gospodarki.  

Ewentualne szanse na rozwój powiatu w długim okresie dostrzegane są w turystyce, jak również w 

napływie inwestycji nowych firm, jednak obie te szanse wymagałyby zwiększenia aktywności ze 

strony samorządów w zakresie stworzenia infrastruktury na potrzeby inwestycji i rozwoju turystyki 

oraz promocji walorów powiatu, jak również pewnych inwestycji infrastrukturalnych na poziomie 

ogólnokrajowym, szczególnie poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu z punktu widzenia 

trzech sąsiadujących aglomeracji – Warszawy, Łodzi i Torunia. 

Na poziomie powiatu i gmin wskazane jest więc przeanalizowanie możliwości rozwoju 

infrastruktury pod kątem pozyskiwania nowych inwestorów czy rozwoju turystyki, jak również 

prowadzenia bardziej skutecznych działao mających na celu promocję powiatu płockiego 

ziemskiego i jego poszczególnych gmin pod kątem przyciągania inwestycji. Warto wykorzystad przy 

promocji aspekt budowy autostrady A1, która będzie przebiegad w pobliżu granic powiatu. Należy 

w szczególności przeanalizowad możliwości realizacji tego typu projektów z wykorzystaniem 

funduszy unijnych z aktualnej perspektywy finansowej, w celu zapewnienia ich finansowania na 

odpowiednim poziomie.  

Ze względu na dosyd pesymistyczną ocenę i prognozę sytuacji gospodarczej, trudno też oczekiwad 

rosnącego popytu na pracę, raczej widad na terenie powiatu pewną stagnację, co potwierdzają 

również dane statystyczne – bezrobocie utrzymuje się na stałym poziomie ok. 19%. Z wypowiedzi 

respondentów można wręcz wnioskowad, że istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji, która ponadto 

będzie uzależniona od wahao koniunktury ogólnokrajowej i ogólnoświatowej. 

Sytuacja ta przekłada się bezpośrednio na rynek pracy, sprawiając, że w chwili obecnej na terenie 

powiatu płockiego ziemskiego mamy do czynienia w większym stopniu z rynkiem pracodawcy, 

szczególnie pod względem ilościowym. Pracodawcy ogólnie określają podaż na rynku pracy jako 

wystarczającą dla ich potrzeb – nie dostrzegają znaczących problemów z rekrutowaniem 
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pracowników, jednak podczas bardziej szczegółowej analizy dostrzegają przede wszystkim problemy 

z niedopasowaniem wykształcenia oraz umiejętności i kompetencji potencjalnych pracowników do 

ich zapotrzebowania – a zatem lukę na powiatowym rynku pracy pod względem jakościowym. 

Luka ta przejawia się na terenie powiatu przede wszystkim poprzez ograniczoną podaż 

wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem średnim zawodowym, w sytuacji nadmiaru 

niewykwalifikowanych pracowników z wykształceniem na poziomie gimnazjalnym czy średnim 

ogólnokształcącym. Poszukiwani są między innymi wykwalifikowani pracownicy budowlani, kierowcy, 

elektrycy i elektromonterzy z uprawnieniami sepowskimi, osoby ze znajomością konkretnych 

programów komputerowych. Odczuwalne są również braki w zakresie pracowników z konkretnym 

wykształceniem i o odpowiednich kwalifikacjach, przede wszystkim technicznych, na poziomie 

wyższym. 

Analiza lokalnego rynku pracy wskazuje na ograniczoną liczbę absolwentów szkół legitymujących się 

konkretnym zawodem, szczególnie po kierunkach technicznych, i negatywne skutki likwidacji szkół 

zawodowych oferujących kierunki inżynieryjno-techniczne na terenie powiatu. Jednocześnie można 

zaobserwowad na rynku nadmiar absolwentów studiów wyższych po kierunkach humanistycznych, na 

które jest niewielkie zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Problemem jest niewątpliwie brak 

bieżącej dyskusji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za system kształcenia w powiecie a 

pracodawcami, a następnie brak wypracowanych narzędzi, które mogłyby pozwolid na przekonanie 

uczniów do wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia.  

W celu zapobieżenia pogarszaniu się sytuacji, należy zahamowad likwidację szkół średnich 

zawodowych oferujących kierunki techniczne i rozpocząd promocję tych szkół poprzez odpowiednie 

doradztwo zawodowe. W przypadku umiejętności i kwalifikacji, które mogą byd uzupełnione w 

ramach szkoleo, proponujemy w tej sytuacji uwzględnienie ich w programie szkoleo dla osób 

bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Jednocześnie system edukacyjny w powiecie oceniany jest przez pracodawców jako mało sprawny, 

przede wszystkim w zakresie zapewnienia zdobycia konkretnego zawodu. Wskazuje się na 

koniecznośd zwiększenia udziału praktyk zawodowych oraz zajęd praktycznych w ramach programu 

kształcenia. 

Równocześnie jednak należy podkreślid, że pozytywnie została oceniona współpraca niektórych 

przedsiębiorców ze szkołami na terenie powiatu w zakresie praktyk. W ramach badania 

zidentyfikowano dobre praktyki współpracy szkół średnich zawodowych z konkretnymi 

pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Praktyki te pozwalają uczniom na 

zdobycie doświadczenia oraz nawiązanie kontaktu z ewentualnym przyszłym pracodawcą. Sprzyjają 

też zmniejszeniu luki jakościowej na lokalnym rynku pracy. 

Stąd też rekomendujemy promowanie takich form współpracy na poziomie lokalnym poprzez 

organizację bezpośrednich spotkao pomiędzy zespołami szkół średnich oraz uczelniami wyższymi z 

terenu Płocka a największymi pracodawcami z terenu powiatu. Dyskusja taka powinna również 

zaowocowad lepszym dopasowaniem programów nauczania do potrzeb pracodawców. Inicjatywę 

w tym zakresie powinno podjąd Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędem Miasta Płocka. 
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Jak wynika z analizy mało skuteczne jest doradztwo zawodowe na poziomie szkolnictwa 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Brak skuteczności skutkuje nieprzemyślanym podejmowaniem 

decyzji co do dalszej nauki przez absolwentów gimnazjów. Ponadto, brak wpływu na decyzje uczniów 

o wyborze zawodu sprawia, że uczniowie ulegają swoistej modzie na kształcenie ogólnokształcące 

oraz studia wyższe, po których brakuje im odpowiednich kwalifikacji, jakich potrzebują pracodawcy 

na lokalnym rynku pracy.  

Należy w tej sytuacji poprawid przepływ informacji o możliwościach realizowania kariery 

zawodowej, wynikających z zapotrzebowania pracodawców z terenu powiatu, tak aby uczniowie 

byli w większym stopniu świadomi konsekwencji wyboru konkretnej ścieżki nauczania 

ponadgimnazjalnego. Wymaga to wsparcia działao z zakresu doradztwa zawodowego na poziomie 

powiatu i gminy.  

Analiza pozyskanego materiału badawczego wskazuje, że pracodawcy dużą wagę przywiązują do 

kwalifikacji miękkich pracowników. Przede wszystkim oczekiwane jest zaangażowanie w pracy, chęd 

do podnoszenia kwalifikacji, odpowiedzialnośd. Z punktu widzenia osób aplikujących o pracę istotna, i 

powiązana z wcześniejszymi cechami, jest również zaradnośd i zaangażowanie. Wydaje się, że brak 

tego rodzaju kompetencji miękkich wśród potencjalnych pracowników znacząco ogranicza ich 

możliwości zdobycia pracy. 

Analiza czynników decydujących o możliwości znalezienia pracy wskazuje na pewne zróżnicowanie 

sposobów postrzegania tej kwestii przez bezrobotnych oraz pracodawców – bezrobotni utrzymują, iż 

w największym stopniu o znalezieniu pracy decydują znajomości, w przypadku pracodawców 

przeważa opinia, iż są to umiejętności osób starających się o pracę. Chod niewątpliwie znajomości są 

w pewnym stopniu brane pod uwagę przy rekrutacji, wydaje się, że osoby bezrobotne nie zdają sobie 

w wystarczającym stopniu sprawy, jakie pracodawca rzeczywiście ma potrzeby, jednocześnie nie 

dostrzegają faktu, że często brakuje im kwalifikacji, których potrzebuje pracodawca. 

Doradztwo zawodowe w szkołach, jak również doradztwo zawodowe prowadzone przez PUPy i 

inne instytucje rynku pracy, w szczególności agencje zatrudnienia czy ochotnicze hufce pracy, 

powinno w tej sytuacji uwzględniad w większym stopniu indywidualną pracę pedagogiczną i 

psychologiczną z uczniami oraz z bezrobotnymi, z elementami samooceny, wypracowywania 

pewnych strategii rozwoju zawodowego, planowania szkoleo i podnoszenia kwalifikacji, tak aby 

miały one charakter przemyślany i poprawiały sytuację danej osoby na rynku pracy.  

Niedopasowania na lokalnym rynku pracy w powiecie płockim ziemskim są przyczyną utrzymującego 

się zjawiska bezrobocia, jak i migracji. Zjawisko bezrobocia dotyka przede wszystkim pracowników 

nie posiadających odpowiednich kompetencji pożądanych przez pracodawców, niezależnie od 

poziomu wykształcenia. Przeprowadzona analiza wskazuje, że ze strony pracodawców popyt istnieje 

przede wszystkim na osoby posiadające konkretne umiejętności, uprawnienia i kompetencje.  

Utrzymujące się bezrobocie może grozid negatywnymi skutkami związanymi z ograniczaniem 

aktywności zawodowej mieszkaoców powiatu. Wśród osób bezrobotnych pogłębiają się takie 

zjawiska jak brak motywacji do działania, apatia, co w konsekwencji prowadzi do przechodzenia w 

stan bierności zawodowej. Niezbędne w tym zakresie wydają się działania o charakterze pomocy 

psychologicznej połączonej z doradztwem zawodowym, które powinny byd realizowane w ramach 
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współpracy przez podmioty zajmujące się bezpośrednio pomocą osobom bezrobotnym – 

powiatowe urzędy pracy, instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. 

W przypadku migracji zauważalna jest przede wszystkim tendencja do emigracji stałej lub 

codziennych dojazdów do pracy do Warszawy (w przypadku dojazdów przede wszystkim ze 

wschodniej części powiatu), jak również do powiatów sąsiednich – przede wszystkim do miasta Płock, 

ale również np. do powiatu sochaczewskiego. Pracowników przyciągają powiaty, w których popyt na 

pracę jest znacznie wyższy, a stopa bezrobocia jest stosunkowo niska. 

W pewnych obszarach niedopasowania na rynku pracy wiążą się jednak również ze zjawiskami 

odwrotnymi – brak pracowników zainteresowanych pracami prostymi w rolnictwie czy w 

budownictwie powoduje napływ cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, szczególnie jest to 

odczuwalne w okresie od wiosny do jesieni, gdyż obie te branże wykazują silną sezonowośd, która 

charakteryzuje ogólnie rynek pracy powiatu. Zauważalne jest również zjawisko zatrudniania osób 

spoza powiatu z wykształceniem wyższym, o specyficznych umiejętnościach, których nie jest w stanie 

zapewnid lokalny rynek pracy, jak na przykład osób z biegłą znajomością języka angielskiego. 

W powiecie płockim ziemskim występują również pewne bariery ograniczające możliwośd 

podejmowania pracy przez osoby mieszkające na terenie powiatu. Wśród zidentyfikowanych barier 

wspomnied należy m.in. o problemie z dojazdami do pracy, a w przypadku kobiet o trudnościach 

związanych z wychowywaniem dzieci i brakiem odpowiedniej liczby placówek, w których mogłyby 

pozostawiad dzieci na czas pracy. Problemem z punktu widzenia osób podejmujących pracę jest 

również jej niestabilnośd, brak gwarancji ze strony pracodawców zatrudnienia na dłuższy okres. 

Z punktu widzenia władz lokalnych (gminnych i powiatowych) niezbędne wydają się więc działania 

mające na celu poprawę dostępności żłobków i przedszkoli na terenie powiatu (poprzez realizację 

inwestycji publicznych, jak i wsparcie inicjatyw prywatnych), jak również poprawę organizacji 

transportu lokalnego – gminnego i powiatowego transportu pasażerskiego. 

Z kolei jeżeli chodzi o inne zjawiska związane z rynkiem pracy w powiecie płockim ziemskim 

zidentyfikowano również problem szarej strefy, zarówno w obszarze nielegalnego zatrudnienia, jak i 

pod kątem deklarowanych oficjalnie wysokości dochodów pracowników. Należy jednak zwrócid 

uwagę, że nielegalne zatrudnienie występuje przede wszystkim w przypadku prac sezonowych w 

rolnictwie i ogrodnictwie oraz w budownictwie. Jednocześnie szara strefa raczej nie występuje w 

przypadku większych zakładów pracy, ale wśród niewielkich firm lub gospodarstw rolnych. 

W ramach badania przeanalizowano również sytuację osób starszych, powyżej 50 roku życia, na 

lokalnym rynku pracy. Z analizy tej wynika, że sytuacja tych osób na rynku pracy raczej stopniowo 

poprawia się, pracodawcy zaczynają doceniad przede wszystkim stabilnośd zatrudnienia takiego 

pracownika w stosunku do młodych osób, które znacznie częściej zmieniają pracę, co prowadzi do 

wysokiej rotacji kadr. Z wypowiedzi pracodawców można wnioskowad, że doceniają oni też 

doświadczenie, jakie posiadają na ogół osoby z grupy 50+, w odniesieniu do osób młodych, które 

dopiero ukooczyły szkołę. 

Działania w zakresie programów rynku pracy realizowane na terenie powiatu to, poza 

pośrednictwem pracy, najczęściej staże, przydział środków na prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz prace społecznie użyteczne.   
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Pracodawcy ogólnie korzystnie oceniają współpracę z PUP, zarówno w zakresie pośrednictwa pracy, 

jak i w zakresie organizacji staży. Z tego również wynika fakt, że to właśnie poprzez urzędy pracy 

często poszukują pracowników. Pozytywnie oceniane są również szkolenia dla bezrobotnych 

realizowane przez urząd pracy, jak również ich zakres tematyczny. Jako efektywne pracodawcy 

wskazali między innymi kursy obsługi kasy fiskalnej. Zarekomendowad można by natomiast 

położenie w ramach niektórych szkoleo większego nacisku na kwestie praktyczne. 

Sami przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia pozytywnie oceniają również program związany 

ze wsparciem osób podejmujących działalnośd gospodarczą. Ich zdaniem efektywnośd tego programu 

jest dosyd wysoka i przyczynia się do bezpośredniej i pośredniej poprawy sytuacji na lokalnym rynku 

pracy dzięki zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych oraz tworzeniu nowych przedsiębiorstw, które w 

dłuższej perspektywie mają szanse wykreowad nowe miejsca pracy. Na niewielką efektywnośd z 

punktu widzenia poprawy sytuacji na rynku pracy wskazuje się natomiast w przypadku robót 

publicznych. 

W przypadku programów rynku pracy problemem jest natomiast ograniczenie funduszy 

przeznaczonych na te działania, co niekorzystnie odbija się na wizerunku Urzędów Pracy. Większa 

stabilnośd finansowania działao urzędów pracy oraz stała dostępnośd staży czy szkoleo pozwoliłaby 

na poprawę efektywności tych działao, wzrosłoby również zaufanie bezrobotnych i pracodawców 

do działalności urzędów. 

Dodatkowo w przypadku ograniczeo finansowych staże organizowane są wtedy, gdy pojawią się 

środki, a niekoniecznie wtedy, gdy pojawi się ciekawa oferta ze strony pracodawców, czy istnieje 

większe zapotrzebowanie ze strony bezrobotnych.  

Wydaje się, że w przypadku ograniczonych środków finansowych należałoby wprowadzid bardziej 

merytoryczne kryteria wyboru przedsiębiorców do realizacji staży na koszt urzędów. Z kolei w 

przypadku szkoleo należałoby rozważyd zwiększenie efektywności konsultacji urzędów z 

pracodawcami w celu lepszego identyfikowania potrzeb pracodawców.  

Analiza wskazuje natomiast na braki w zakresie obsługi osób bezrobotnych, szczególnie w obszarze 

informacji o przysługujących świadczeniach czy programach. Wskazane byłoby na poziomie Urzędu 

wystandaryzowanie procesu obsługi osób bezrobotnych i położenie większego nacisku na 

informację, indywidualną pracę z osobami bezrobotnymi w zakresie planowania ścieżki 

zawodowej, doradztwo zawodowe, jak również zaoferowanie im kompleksowej pomocy, również 

we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, jeżeli dana osoba potrzebuje również dodatkowej 

pomocy w tym zakresie. 
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Tabeela 2. Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy 

 Wniosek Rekomendacja 

1 Słaba ocena perspektyw rozwoju 

gospodarki powiatu, m.in. ze względu na 

ograniczone inwestycje 

 Zwiększenie inwestycji w infrastrukturę 

Nacisk na promocję w zakresie przyciągania 

inwestycji 

2 Zidentyfikowany potencjał w zakresie 

rozwoju turystyki 

 Rozbudowa infrastruktury turystycznej, w 

dalszej kolejności promocja turystyczna 

powiatu 

3 Luka jakościowa w zakresie pracowników 

ze średnim wykształceniem zawodowym 

(technicznym) 

 Powstrzymanie ograniczania miejsc w szkołach 

średnich zawodowych, promocja szkół średnich 

zawodowych w ramach doradztwa 

zawodowego 

4 Luka jakościowa w zakresie pracowników z 

konkretnymi umiejętnościami i 

uprawnieniami 

 Dopasowanie programu szkoleo PUP do 

zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy: 

uprawnienia elektroenergetyczne, uprawnienia 

budowlane, znajomośd konkretnych 

programów komputerowych 

5 Mało sprawny system edukacyjny 

ograniczający możliwości zdobycia 

konkretnego zawodu 

 Koniecznośd zwiększenia praktyk zawodowych 

i zajęd praktycznych w programach kształcenia 

6 Zidentyfikowano na terenie powiatu dobre 

praktyki współpracy przedsiębiorców ze 

szkołami średnimi zawodowymi 

 Organizacja bezpośrednich spotkao 

pracodawców ze średnimi szkołami 

zawodowymi i uczelniami wyższymi – 

konieczna inicjatywa Starostwa Powiatowego i 

Urzędu Miasta Płocka 

7 Kandydatom do pracy brakuje często 

pożądanych cech charakteru, takich jak: 

zaangażowanie, chęd podnoszenia 

kwalifikacji, zaradnośd 

 Niezbędne jest odpowiednie wsparcie 

psychologiczne i indywidualna praca w ramach 

doradztwa zawodowego w celu zwiększenia 

motywacji uczniów, absolwentów i osób 

szukających pracy 

8 Kandydaci w niewystarczającym stopniu 

zdają sobie sprawę z oczekiwao 

pracodawców wobec przyszłych 

pracowników 

 Rolą doradztwa zawodowego powinno byd 

przekazanie potencjalnym kandydatom do 

pracy czego oczekują od nich pracodawcy, co 

jest dla nich istotne i w jaki sposób „dobrze się 

sprzedad” 
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9 Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia 

może prowadzid do ograniczania 

aktywności zawodowej mieszkaoców 

 Koniecznośd wsparcia psychologicznego 

połączonego z doradztwem zawodowym dla 

bezrobotnych, zacieśnienie współpracy między 

PUP, OPS i organizacjami pozarządowymi 

10 Barierą w podejmowaniu pracy przez 

kobiety jest często brak możliwości 

pozostawienia dzieci pod opieką w trakcie 

pracy 

 Niezbędna jest poprawa dostępności żłobków i 

przedszkoli 

11 Słabo rozwinięta sied połączeo 

autobusowych i kolejowych oraz ich niska 

częstotliwośd ograniczają możliwości 

dojazdów do pracy na terenie powiatu 

 Poprawa gminnego i powiatowego transportu 

pasażerskiego 

12 Zbyt teoretyczne podejście w przypadku 

niektórych szkoleo organizowanych dla 

bezrobotnych 

 Położenie większego nacisku na aspekty 

praktyczne w przypadku szkoleo 

13 Niekorzystnym zjawiskiem z punktu 

widzenia wizerunku PUP jest ograniczanie 

środków finansowych na aktywne 

programy rynku pracy 

 Wskazane byłoby zapewnienie większej 

stabilności finansowania działao urzędów i 

utrzymanie pewnej stałej oferty staży i szkoleo 

14 W obliczu ograniczonych środków 

finansowych staże organizowane są wtedy, 

gdy urząd otrzymuje środki na działania 

 Właściwe byłoby wprowadzenie pewnych 

merytorycznych kryteriów wyboru 

przedsiębiorców do realizacji staży na koszt 

urzędów 

15 Występują braki w zakresie obsługi osób 

bezrobotnych 

 Wskazane jest wystandaryzowanie procesu 

obsługi bezrobotnych w PUP i zaoferowanie im 

kompleksowego wsparcia we współpracy z 

innymi instytucjami z terenu powiatu 

Źródło: Opracownie własne. 

 




