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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 sokołowskiego do badania zostały 

wybrane powiaty: 

 ciechanowski 
 płocki ziemski 
 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 

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

powiatu, systemu edukacji oraz lokalnego rynku pracy, dokonaną na podstawie oficjalnych statystyk, 
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były podstawą do analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sformułowania wniosków dla 

skutecznej polityki rynku pracy.  

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 sokołowskiego, systemu edukacji oraz lokalnego rynku 

pracy. Przedstawiona w rozdziale charakterystyka powiatu sokołowskiego 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. Ze względu na ograniczoną populację agencji na 

terenie powiatu sokołowskiego, w badaniu wzięła udział 1 agencja pośrednictwa pracy zlokalizowana 

na terenie sąsiedniego powiatu siedleckiego. 

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 Sokołowie Podlaskim. 

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. Łącznie w badaniu wzięło udział 4 przedstawicieli instytucji 

edukacyjnych. 

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 
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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 3 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 sokołowskiego. Założono zróżnicowanie uczestników 

badania ze względu na wiek i płed. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 10 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.  

Łącznie na terenie powiatu sokołowskiego przeprowadzono:  

 11 indywidualnych wywiadów pogłębionych, w tym: 

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

o 1 IDI z przedstawicielem agencją doradztwa personalnego 

o 2 IDI z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia 
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o 2 IDI z przedstawicielami  organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

integracji na rynku pracy (uzupełnienie nieobecności na FGI) 

 3 zogniskowane wywiady grupowe, w tym: 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji edukacyjnych (4 uczestników) 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej oraz organizacji 

pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy 

(7 uczestników) 

o 1 FGI z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w programach rynku pracy (10 

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 Sokołowie 

Podlaskim 

IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA 

 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie 

Podlaskim 

PRACODAWCY 

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

przedsiębiorstwa: średnie 

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

przedsiębiorstwa: średnie 

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

przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 6 PRACODAWCA  Branża: budownictwo/rolnictwo; Zasięg: lokalny; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 7 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna; Zasięg: międzynarodowy; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 8 PRACODAWCA  Branża: usługowa; Zasięg: ogólnopolski; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 
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AGENCJE PRACY 

IDI 9 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 

INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYWIADÓW GRUPOWYCH 

IDI 12 NGO  Wywiad indywidualny uzupełniający do badania fokusowego 

z przedstawicielami instytucji opieki społecznej i 

organizacjami pozarządowymi 

IDI 13 NGO  Wywiad indywidualny uzupełniający do badania fokusowego 

z przedstawicielami instytucji opieki społecznej i 

organizacjami pozarządowymi 

Źródło: Opracowanie własne 
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2. Ogólna charakterystyka powiatu sokołowskiego 

 

Powiat sokołowski jest położony w subregionie siedleckim, we wschodniej części województwa 

mazowieckiego, pod względem obszarowym zalicza się do powiatów średnich zarówno w regionie jak 

i w skali całego kraju. W granicach administracyjnych powiatu, który zajmuje obszar 1131,42 km², 

znajduje się 9 gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyo, Sokołów 

Podlaski, Kosów Lacki wraz z miastami - Sokołów Podlaski, Kosów Lacki. Powiat sokołowski ma 

charakter typowo rolniczy. Znaczną powierzchnię gmin zajmują użytki rolne - 63% (81,273 ha) oraz 

użytki leśne 21%.  

Rysunek 1. Położenie geograficzne powiatu sokołowskiego 

Województwo mazowieckie, subregion siedlecki   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Teren powiatu w całości wchodzi w skład obszaru ekologicznego Zielone Płuca Polski, natomiast częśd 

lasów powiatu stanowi znaczną powierzchnię Nadbużaoskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr#Kilometr_kwadratowy


9 
 

2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne  

Liczba i struktura ludności 

Na koniec 2009 roku powiat sokołowski zamieszkiwało 55,8 tys. osób. Od 2004 roku obserwuje się 

niewielki coroczny odpływ liczby ludności w powiecie. 

Rysunek 2. Liczba ludności powiatu 

sokołowskiego w latach 2004-2009 

Rysunek 3. Struktura ludności powiatu 

sokołowskiego według grup wieku w latach 

2004-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

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

60,6% i był niższy od średniej dla województwa (63,7%) oraz jednocześnie najniższy spośród 6 

powiatów poddanych badaniu. Istotne zróżnicowanie występuje przy analizie tego wskaźnika według 

płci, co przedstawione zostało na rys. 4. W przypadku mężczyzn udział ten wyniósł 66,0%, podczas 

gdy w przypadku kobiet osiągnął poziom jedynie 55,3%. W obu przypadkach są to wartości 

najmniejsze w skali 6 badanych powiatów. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do 

ogółu ludności wyniósł 20% 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 20,7%, podczas gdy w przypadku kobiet wyniósł 19,2%. Na 

przestrzeni ostatnich lat w powiecie sokołowskim można było obserwowad coroczny spadek liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym - w 2004 r. liczba ta wynosiła 13 068 osób, podczas gdy w 2009 r. 

było to jedynie 11 128 osób. 
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Rysunek 4. Struktura ludności powiatu sokołowskiego według grup wieku i płci w 2009 r. 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Saldo i dynamika migracji 

Saldo migracji w powiecie sokołowskim na koniec 2009 roku było ujemne i wyniosło -199 osób. 

Ogólna liczba zameldowao w powiecie wyniosła 209 osób, natomiast wymeldowało się 408 osób.   

Obserwuje się pewne różnice w zjawisku migracji według płci - saldo migracji w grupie kobiet 

wyniosło w 2009 r. -122 osoby, natomiast w grupie mężczyzn -77 osób. Tendencja nadwyżki 

wymeldowao nad zameldowaniami z powiatu utrzymuje się od 2004 roku na średnim poziomie -235 

osób. 

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. 

 

2.2.  Uwarunkowania gospodarcze 

Położenie komunikacyjne powiatu 

Teren powiatu sokołowskiego posiada rozwiniętą sied komunikacyjną drogową i kolejową o łącznej 

długości 632 km. Tworzą ją drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dobre powiązania 

zapewniają: droga krajowa nr 63 pełniąca szczególną rolę korytarza komunikacyjnego północ- 

południe ze znacznym udziałem tranzytu przez rejon powiatu, droga krajowa nr 62 skupiająca ruch 

tranzytowy na kierunku wschód-zachód, droga wojewódzka 677 na kierunku południowo-

wschodnim, droga wojewódzka 695 na kierunku północno-zachodnim. Powiat sokołowski zarządza 

siecią dróg powiatowych w skład których wchodzi 77 odcinków, z czego 28 jest zlokalizowanych na 

terenie miasta Sokołów Podlaski. 
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Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 

Na terenie powiatu sokołowskiego na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 3 511 podmiotów, w 

tym 94,8% stanowiły podmioty reprezentujące sektor prywatny. Na przestrzeni ostatnich lat liczba 

podmiotów gospodarczych na terenie powiatu rosła (w 2005 roku wynosiła 3 329 podmiotów). W 

strukturze gospodarki powiatu pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów dominowały 

podmioty usługowe, które stanowiły 71,3% ogółu zarejestrowanych podmiotów (przy średniej dla 

województwa mazowieckiego na poziomie 78,6%). 

Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w powiecie 

sokołowskim w latach 2004-2009 

Rysunek 6. Struktura gospodarki pod względem 

liczby zarejestrowanych podmiotów w 2009 r. 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Rysunek 7. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON, przypadających na 10 tys. mieszkaoców w 

latach 2004-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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liczby 471 podmiotów, w kolejnych latach 2006-2009 liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła do 

629 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 sokołowskiego w 

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

gospodarce magazynowej oraz w rolnictwie i leśnictwie. Na poniższym wykresie przedstawiono 

liczebności w poszczególnych sektorach gospodarki według sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 

roku). 

Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w powiecie sokołowskim według 

sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 roku) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim 
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wytwarzaniem wyrobów mleczarskich, następnie produkcją metalowych elementów 

konstrukcyjnych, produkcją wyrobów piekarskich oraz produkcją wyrobów z tektury i środków 

czyszczących. Niewątpliwie istotny wkład dla powiatu mają podmioty reprezentujące sekcję D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – min. wodę i gaz. Jednym z większych pracodawców w 

powiecie jest także podmiot sekcji H prowadzący usługi transportowe. 

 

2.3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 

Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych 

W 2009 roku na terenie powiatu sokołowskiego zatrudnione były 18 902 osoby. Co druga osoba 

pracująca na terenie powiatu była zatrudniona w rolnictwie, natomiast udział pracujących w usługach 

wyniósł 30,1%. Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie znajdywało 19,5% mieszkaoców powiatu.  

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

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Poziom wynagrodzeo 
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województwa na poziomie 9,4%, plasowało powiat Sokołowski wśród powiatów o najniższym 

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%. 

 

Rysunek 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego 

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

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Struktura bezrobocia 

 według wieku  
 

W strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę w powiecie sokołowskim stanowiły 
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roku), a jego najniższy poziom przypadł na rok 2007 i wyniósł 24,1%, następnie lata 2008-2010 
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lata 2009-2010 przyniosły spadek do 28,2% na koniec 2010 roku.  

Tendencję spadkową można było zaobserwowad w grupie osób w wieku 35-44 lata (17,3% w 2006 

roku), na koniec 2010 roku ich udział wyniósł (13,1% ogółu bezrobotnych). 
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Rysunek 13. Struktura bezrobotnych w powiecie sokołowskim według wieku 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 według wykształcenia 
  

Cechą rynku pracy w powiecie sokołowskim jest stosunkowo niski poziom wykształcenia wśród 

bezrobotnych, jednak zjawisko to ulegało poprawie na przestrzeni ostatnich lat.  Zauważalne było 

wysokie bezrobocie wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (24,4% na 

koniec 2010 roku). Zbliżony udział w strukturze bezrobotnych miały osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (24,5% na koniec 2010 r.), lecz ich udział w strukturze bezrobotnych 

stopniowo zmniejszał się na przestrzeni ostatnich pięciu lat (34,8% na koniec 2005 roku).  

Kolejną co do wielkości grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 

(23,1% na koniec 2010 r.) i podobnie ich udział w strukturze bezrobotnych stopniowo malał od kilku 

lat (30,2% na koniec 2006 r.).  

Zmiany w strukturze bezrobocia według wykształcenia można było obserwowad szczególnie w 

przypadku osób z wykształceniem wyższym, których udział w ogóle bezrobotnych systematycznie rósł 

i na koniec 2010 roku wyniósł 13,2%, podczas gdy na koniec 2005 roku jedynie 4,5% bezrobotnych 

stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. 

Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w powiecie sokołowskim według wykształcenia 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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 według czasu pozostawania bez pracy 
  

Istotnym elementem analizy bezrobocia na lokalnym rynku pracy jest czas pozostawania bez pracy. 

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu sokołowskiego dominowały osoby 

pozostające bez pracy 1-3 miesięcy (27,0% osób na koniec 2010 r.).  

Relatywnie najmniej liczną grupę 8,8% ogółu stanowiły osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem z 

rynku pracy, 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 sokołowskim. 

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

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

roku 23,1%, wobec ponad 51,9% na koniec 2005 roku.  

Rysunek 15. Struktura bezrobotnych w powiecie sokołowskim 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 
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przypadku szkół ponadgimnazjalnych będą to zasadnicze szkoły zawodowe oraz średnie szkoły 

zawodowe1 zlokalizowane na terenie powiatu.  

Na terenie powiatu znajdują się 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych: 
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 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa w Sokołowie Podlaskim 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 1 im. K. K. Baczyoskiego w Sokołowie Podlaskim 

W szkołach tych kształci się łącznie 1 163 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.2 

Na terenie powiatu znajduje się 4 licea ogólnokształcące: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim 

 Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim 

 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyoskiego w Sokołowie 

Podlaskim 

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Kosowie Lackim 

W szkołach tych kształci się łącznie 933 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r. 

Absolwenci szkół 

W 2009 roku średnie szkoły zawodowe dla młodzieży ukooczyło 288 absolwentów, z czego 173 osoby 

ukooczyło technika, a 115 licea profilowane. Liczba uczniów kooczących technika na terenie powiatu 

z roku na rok zmieniała się - w 2005 roku średnie szkoły zawodowe ukooczyło 333 absolwentów (w 

tym 257 szkół technicznych), kolejny rok przyniósł wysoki spadek do 251 uczniów, następnie wzrost 

w 2007 do 284 uczniów, następnie kolejny spadek do 264 uczniów i wzrost do 288 uczniów w 2009 

roku. Liczba osób kooczących zasadnicze szkoły zawodowe również zmieniała się na przestrzeni 

ostatnich lat  – w 2005 roku zasadnicze szkoły zawodowe ukooczyło 93 uczniów, następnie w 2006 

roku było to już 81 uczniów, kolejny 2007 rok przyniósł wzrost do 94 uczniów, po czym liczba ta 

spadła do 76 uczniów w 2008 roku. Ostanie dane z 2009 roku ukazują ponowny i zarazem najwyższy 

wzrost liczby uczniów kooczących zasadnicze szkoły zawodowe, która wyniosła 106 uczniów.   

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

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Liczba absolwentów kooczących licea ogólnokształcące zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat – w 

2005 roku wyniosła 393 uczniów, następnie spadła do liczby 342 uczniów w 2006 roku, kolejne lata 

2007-2008 przyniosły wzrost do liczby 370 uczniów, a z kolei w 2009 roku liczba absolwentów spadła 

ponownie do poziomu 352 uczniów. 

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

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

2.5. Aktywizacja zawodowa 

Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie 
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zabiegów liczba zrealizowanych wolnych miejsc pracy wyniosła 1 143, z czego 377 stanowiły 

niesubsydiowane miejsca pracy. 

Efektywnośd wykorzystania pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie sokołowskim wyniosła 

97,1%. Wynik ten należy do grupy najwyższych wyników, jakie zaobserwowano w województwie 

mazowieckim (średnia dla województwa 80,2%). 

Organizacja szkoleo w powiecie sokołowskim 

W 2010 r. w powiecie sokołowskim 351 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenia finansowane ze 

środków funduszu pracy. Wśród osób uczestniczących w szkoleniach znalazła się jedna osoba, która 

przerwała szkolenia oraz 350 osób, które je ukooczyły. 
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W ciągu trzech miesięcy od ukooczenia szkolenia 77 osób podjęło zatrudnienie. Efektywnośd 

programu szkoleo w 2010 r. wyniosła w powiecie sokołowskim 22,0%. Wynik ten zalicza się do grupy 

wyników raczej niskich na tle województwa mazowieckiego (średnia 27,5%).  

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

(w tym kursy prawa jazdy); architektura i budownictwa; sprzedaż i marketing oraz rachunkowośd i 

księgowośd. 

Rysunek 18. Liczba osób, które w 2010 roku ukooczyły w powiecie sokołowskim 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 

 

Główna cechą powiatu sokołowskiego, o której mówili badani, jest jego charakter rolniczy. Tereny 

rolnicze to znaczna częśd obszaru powiatu (ta obserwacja osób badanych ma swoje odzwierciedlenie 

w danych statystycznych), równocześnie wielu mieszkaoców powiatu jest powiązanych z tym działem 

gospodarki (nawet jeżeli nie są bezpośrednio rolnikami). Warto też zauważyd, że w opinii części 

badanych rolnictwo sokołowskie nie jest deficytowe: w pewnej przynajmniej części dynamicznie się 

ono rozwija: 

Sporo też mamy tutaj gospodarstw rolników takich prężnych, gdzie mają obory, w których trzymają 

duże stada krów, to też w jakiś sposób napędza gospodarkę przez to jak ludzie są bogaci to też 

konsumują także rynek myślę. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Kolejną istotną cechą gospodarki Sokołowa Podlaskiego i okolic, o której mówili niektórzy badani w 

swoich wypowiedziach, jest występowanie kilku większych zakładów produkcyjnych. W związku z 

tym, sytuacja gospodarcza, jak i na rynku pracy w powiecie, w dużej mierze jest pochodną sytuacji 

ekonomicznej tych największych przedsiębiorstw. Czyni to powiat sokołowski stosunkowo wrażliwym 

na uwarunkowania zewnętrzne. 

Czynnikiem odgrywającym znaczną i pozytywną rolę jest położenie geograficzne Sokołowa 

Podlaskiego i relatywna bliskośd Warszawy oraz mniejszych ośrodków miejskich (Siedlce, Łomża).  

Odnośnie do dynamiki i kierunku zmian sytuacji gospodarczej w powiecie osoby badane 

prezentowały różne opinie, chod ogólna opinia jest raczej pozytywna. 

Z jednej strony częśd badanych (m.in. przedstawiciel NGO, przedstawiciel Publicznych Służb 

Zatrudnienia, pracodawca) podkreślała fakt, iż w ostatnich latach w powiecie miały miejsce 

zamknięcia kilku większych zakładów pracy. W wypowiedziach badanych była mowa o konkretnych 

przykładach: upadku sokołowskiej cukrowni oraz Spółdzielni Transportu Drzewnego. Dodatkowo, 

w niedawnej przeszłości częśd badanych dostrzegła negatywne skutki ogólnoświatowego kryzysu i 

spowolnienia gospodarczego dla sytuacji gospodarczej powiatu. W obliczu tych faktów, wedle 

jednego z badanych, czasy świetności powiatu sokołowskiego sięgają dawnych lat: 

 - Tak historycznie podchodząc do tego, pamiętam okresy bardziej prężnego rozwoju sokołowskiego 

powiatu, szczególnie jak się budowało zakłady mięsne 

- Kiedy to było? 

Lata siedemdziesiąte *…+ Wtedy też rozwijała się spółdzielnia produkcyjna. *…+ Wtedy działały GS 

działały czyli gorzelnia piekarnia, spółdzielnia, sklep jakiś, magazyny. A w tej chwili GS jest jeden.( FGI 

2 SZKOŁY) 
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Z drugiej strony, funkcjonujące przedsiębiorstwa oceniają sytuację gospodarczą i perspektywy 

rozwoju dosyd optymistycznie. Częśd respondentów, biorąc pod uwagę nie tylko kwestie ściśle 

gospodarcze, ale również rozwój samego miasta Sokołowa, infrastruktury oraz poprawę jakości życia 

mieszkaoców mówiła o zauważalnej poprawie: 

 *…+ raczej będzie się to wszystko rozwijało. Sokołów w ciągu ostatnich lat, ponieważ ja też 

przyjechałam tutaj, bo zamieszkiwałam w Warszawie i widzę jak bardzo rozwinął się Sokołów w ciągu 

ostatnich lat. I bardzo dobrze się w tej chwili tutaj mieszka, więcej jest… jest inaczej. Pomijając efekt 

zmian na zewnątrz, czyli remonty, te wszystkie zmiany działają jednak też na ludzi, sklepy, nowe 

zakłady, warsztaty. 

- Czyli rozwój gospodarczy jest widoczny? 

- Tak. Jest widoczny i lepiej się tutaj żyje. To już jest opinia mieszkaoców, niezależnie od Urzędu Pracy, 

to są moje prywatne informacje. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Częśd badanych podzielając podobne odczucia mówiła także o prawdopodobnej przyczynie tej 

sytuacji, podkreślając znaczną rolę środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej jako 

bodźca dla rozwoju powiatu: 

No i tutaj pozyskują pieniążki na to, i jakiś rozwój jest, robią drogi, remontują różne budynki, tak że 

myślę, że nawet patrząc na Urząd Miasta jak jest wyremontowany, to duży wkład przez Unię. (IDI 4 

PRACODAWCA) 

Fundusze unijne sprzyjały też w ostatnich latach rozwojowi gospodarstw rolnych na terenie powiatu i 

przyczyniły się do ich modernizacji oraz zwiększenia efektywności. Można więc powiedzied, że w 

obliczu istnienia pewnych pozytywnych zmian, sytuacja w powiecie sokołowskim pod względem 

stricte gospodarczym, szczególnie w kontekście rynku pracy, jest aktualnie dosyd stabilna. 

 

3.2. Ocena powiatu na tle województwa mazowieckiego 

 

Ocena dotycząca sytuacji powiatu sokołowskiego o charakterze porównawczym jest różna w 

zależności od kontekstu oraz obszaru porównania.  

Według jednego z badanych pracodawców, patrząc z perspektywy szerszej, powiat sokołowski, jako 

położony na terenie Polski wschodniej, i, chod znajdujący się w administracyjnych granicach  

województwa mazowieckiego, to jednak powiązany i często kojarzony z Podlasiem, jest jednym z  

najbiedniejszych obszarów w Polsce. Można tu mówid o gorszej koniunkturze gospodarczej niż w 

centralnych lub zachodnich rejonach kraju.   

Porównując powiat sokołowski z powiatami ościennymi, ocena jest bardziej zróżnicowana. W opinii 

respondentów, w porównaniu do Siedlec i okolic sytuacja w Sokołowie jest wyraźnie gorsza, na co 

wpływ w dużej mierze mogą mied historycznie uwarunkowane różnice w drogach rozwoju obu 

powiatów (Siedlce w okresie PRL były miastem wojewódzkim).  

Odnosząc zaś sytuację w Sokołowie do sytuacji na terenach położonych bardziej na wschód, jest ona 

postrzegana jako lepsza: 
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Co do powiatu podlaskiego załóżmy, okolice Łosic jest bardziej rozwinięty, im dalej na wschód to się 

sprawdza, im dalej na wschód tym większe zaburzenie jakby lokalnych mieszkaoców. (IDI 13 NGO) 

 

co z punktu widzenia mieszkaoca powiatu sokołowskiego, ma jednak nie tylko pozytywne skutki: 

 

To znaczy powiem tak, na pewno pod względem, bo sam pochodzę z podlaskiego, można powiedzied z 

dalekiego wschodu. To na pewno jest tutaj pod względem życia droższe życie niż życie w 

województwie podlaskim. Widzi się to w sklepach, moja żona jest pod względem zakupów można 

powiedzied obcykana, tak? Bo chodzi, kupuje, więc kiedy jesteśmy u rodziców a tutaj, to jest różnica. 

Tak samo w kwestii wynajmu mieszkao, czy jakichś innych rzeczy - jest różnica cenowa i ją widad. Jest 

tutaj troszeczkę drożej. (IDI 13 NGO) 

Według przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia stan gospodarki w powiecie sokołowskim, 

można określid jako lepszy także w stosunku do sąsiedniego Węgrowa. Mimo iż oba powiaty 

charakteryzują się znacznym stopniem podobieostwa (powiaty rolnicze), to jednak w Sokołowie 

Podlaskim i okolicach istnieje znacznie większa liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych, 

generujących większą liczbę miejsc pracy niż w powiecie węgrowskim. W tym sensie,  sytuacja w 

powiecie sokołowskim ma byd w większym stopniu zbliżona do sytuacji na terenach położonych bliżej 

Warszawy. Według tej samej badanej można mówid o podobieostwie sytuacji gospodarczej i na rynku 

pracy w powiecie Sokołowskim do sytuacji w Miosku Mazowieckim (sąsiadującym bezpośrednio z 

Warszawą, odległym od Sokołowa Podlaskiego o 60 km) 

Oprócz występujących różnic w wymiarze wielkości rynku pracy pracownik Powiatowego Urzędu 

Pracy zauważa również wyraźne odmienności w strukturze popytu na pracę: 

 Ponieważ jest to teren, tak jak mówiłam, rolniczo-przemysłowy, to jest to troszeczkę inne niż 

chodby same centrum, *…+ bo cała Warszawa i te miejscowości przyległe, no one jednak 

charakteryzują się inną branżą nieco, gdzie jest mnóstwo biur, centrów już firm mieszczących 

się, nie samych wytwórni i fabryk, gdzie jest zapotrzebowanie w dużej mierze na 

pracowników biurowych, nie na fizycznych. *…+ . Także to się jednak różni, u nas częściej są 

potrzebni pracownicy fizyczni niż biurowi. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Powiat sokołowski ma charakter rolniczo-przemysłowy przez co wyróżnia się swoją specyfiką w skali 

województwa, a nawet całego kraju. 

 

3.3. Szanse rozwoju powiatu 

 

Największa częśd respondentów szansę rozwoju powiatu upatrywała w przyciągnięciu kolejnych 

inwestycji i powstaniu nowych zakładów lub też w rozbudowie firm obecnie już funkcjonujących w 

powiecie. Podobną szansą mogłoby byd również w oczach badanych (przedstawiciel NGO, 

przedstawiciel Publicznych Służb Zatrudnienia) powstanie Parku Przemysłowego na terenie dawnej 

cukrowni w Sokołowie Podlaskim. Na chwilę obecną jednak realizacja tego rozwiązania jest na etapie 

niesprecyzowanych planów.  
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Częśd badanych widzi potencjał powiatu w kapitale ludzkim lokalnej społeczności. Kreatywnośd  i 

innowacyjnośd mieszkaoców, głównie młodych, jeżeli będzie kanalizowana np. w zakładanie nowych 

firm i rozwój lokalnej przedsiębiorczości, może silnie przyczynid się do rozwoju Sokołowa Podlaskiego 

i okolic. Warunkiem zaistnienia tych pozytywnych tendencji jest podjęcie działao na rzecz aktywizacji 

młodzieży oraz zatrzymanie ludzi młodych w powiecie, ponieważ obecnie w znacznej części emigrują.  

Czynnikiem działającym na korzyśd badanego powiatu jest również jego lokalizacja:  

Z drugiej strony, jest to też trasa przelotowa na Warszawę, stąd wszyscy jeżdżą do Warszawy, Siedlec, 

więc to też napędza w jakiś tam sposób. To też jest tutaj atutem troszeczkę dla Sokołowa, że on leży na 

trasie i Łomża-Siedlce, i Warszawa-Siemiatycze tutaj, prawda? Więc jakby jest to przelot ze strony 

tych, którzy jadą w tą i w tą stronę, tak na przelocie. (IDI 13 NGO) 

 
Biorąc pod uwagę znaczną ilośd terenów leśnych w powiecie, przynależnośd obszarów powiatu do 

obszaru ekologicznego Zielone Płuca Polski i Nadbużaoskiego Parku Krajobrazowego szansą dla 

rozwoju Sokołowa Podlaskiego i okolic mogą byd też turystyka, agroturystyka i gospodarstwa 

ekologiczne: 

Szansą dla tego powiatu było wiele takich nowości, na przykład ostatni - już rozpoczęta budowa 

zalewu Niewiadowa, który jest tutaj w okolicy, w powiecie. Jest na pewno szansą, ponieważ w 

momencie, kiedy ten zalew powstanie, będzie on po pierwsze jakimiś tam miejscami pracy, po drugie 

turystycznie to w jakiś tam sposób się rozkręci, (IDI 13 NGO) 

Ja na przykład powiem ze swojej gminy, na przykład w miejscowości takiej Nadbużnej. Tam jest 

naprawdę czyste jezioro, jest zaadoptowana na plażę częśd, są gospodarstwa agroturystyczne i nie 

tylko, ale i zimą, praktycznie cały czas są goście. To zależy także od tych ludzi, którzy to prowadzą, bo 

jak ktoś będzie łaskę robił, że poda posiłek, czy… no niestety to… (FGI 1 OPS + NGO) 

 

3.4. Zagrożenia rozwoju powiatu 

 

Wśród zagrożeo, jakie można zaobserwowad dla rozwoju powiatu, respondenci wskazywali na dosyd 

silne uzależnienie kondycji gospodarczej powiatu od kilku dużych zakładów produkcyjnych, co w 

sytuacji pogorszenia koniunktury, np. w branży spożywczej mogłoby się odbid bardzo niekorzystnie 

na sytuacji gospodarczej całego powiatu i na jego rynku pracy. 

Spośród innych zagrożeo warto zwrócid uwagę na fakt, że ograniczenie środków w ramach funduszy 

unijnych może też niekorzystnie wpłynąd na perspektywy rozwojowe powiatu, gdyż między innymi w 

funduszach unijnych respondenci upatrują przyczyn stosunkowo dobrej sytuacji gospodarczej 

powiatu sokołowskiego. 
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3.5. Branże dominujące w powiecie 

 

Zgodnie z opisaną wcześniej diagnozą ogólnej sytuacji gospodarczej w powiecie, za główną branżę 

lokalnej gospodarki można uznad rolnictwo. Jest to branża dominująca na całym terenie powiatu. 

Opierając się na wypowiedziach badanych można powiedzied, że rolnictwo sokołowskie jest 

rolnictwem, jeśli nie nowoczesnym, to na pewno unowocześnianym i rozwijającym się. Dobra 

sytuacja w tej branży (a przynajmniej jej części) jest w pewnym zakresie  spowodowana akcesją Polski 

do Unii Europejskiej i koniecznością dostosowania się do unijnych wymagao i standardów w zakresie 

wielkości, specjalizacji i rentowności gospodarstw rolnych. Młodzi rolnicy zakładają własną 

działalnośd gospodarczą, korzystają z unijnych dotacji i w ten sposób stają się bardziej 

przedsiębiorcami niż typowymi rolnikami. Należy przy tym jednak pamiętad, co wyraźnie widad w 

wypowiedziach pracowników opieki społecznej, że w przypadku terenów wiejskich i rolniczych mamy 

też do czynienia z gospodarstwami nierentownymi, a co za tym idzie, z nasileniem zjawiska biedy i 

innych problemów społecznych. 

Oprócz rolnictwa drugą kluczową branżą w powiecie sokołowskim w opinii respondentów jest branża 

budowlana i to w szerokim zakresie. Budownictwo w sokołowskiem jest również tym działem 

gospodarki, który dynamicznie się rozwija: 

Nasz powiat głównie funkcjonuje dzięki takiemu obszarowi jak budownictwo, bardzo w tej chwili się 

tutaj rozwija i dosyd dużo osób jest nawet zatrudnianych w ramach tego obszaru. Tworzą się nowe 

miejsca pracy, poza tym, że tworzą się nowe hurtownie, punkty pośrednictwa. Tutaj chodzi też o tą 

sferę wykooczeniową, budowania domów, ich wykaoczania i elektryfikacji. Właściwie to chyba 

najszybciej się rozwija (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Jednym z czołowych pracodawców na terenie powiatu są Zakłady Mięsne Sokołów. Cała branża 

produkcji spożywczej (inne zakłady mięsne, mleczarnia) to również znacząca częśd sokołowskiej 

gospodarki.  

Według badanych w samym Sokołowie Podlaskim, jako stolicy i największym ośrodku miejskim 

powiatu, istotną rolę pełni branża handlowa i usługowa. Szczególnie istotną rolę z punktu widzenia 

rynku pracy pełnią tu sklepy wielkopowierzchniowe, gdyż są jedynymi podmiotami gospodarczymi 

prowadzącym rekrutację pracowników na większą skalę.  

Zaprezentowane opinie badanych są w ogólnym zarysie zgodne z danymi statystycznymi. Branże 

wymienione przez respondentów: rolnictwo, budownictwo i handel są również tymi, które można by 

uznad za najważniejsze w oparciu o statystyki.  
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4. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

4.1. Popyt na pracę 

 

Opierając się na zebranych danych jakościowych, najprościej sytuację na sokołowskim rynku pracy 

można by określid terminem „rynek pracodawcy”. Poza wyjątkami, patrząc ogólnie, liczba chętnych 

do pracy przewyższa aktualnie zapotrzebowanie ze strony pracodawców – podaż jest większa od 

popytu, chod stopa bezrobocia utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. 

W przypadku popytu na pracę w powiecie sokołowskim zjawiskiem charakterystycznym jest 

sezonowa zmiennośd zapotrzebowania na pracowników w rytmie rocznym. Tendencja ta, znajduje 

swe odzwierciedlenie nie tylko w danych statystycznych, ale również w wypowiedziach 

respondentów. Wedle ich opinii (badani z różnych kategorii) zjawisko sezonowości jest o tyle istotne i 

silne, że dotyczy wielu branż. W rolnictwie, sadownictwie, budownictwie oraz przetwórstwie 

spożywczym okres zwiększonego zapotrzebowania na pracowników rozpoczyna się na wiosnę 

(marzec), jego szczyt ma miejsce w miesiącach letnich, i kooczy się jesienią. W szczytowym monecie 

sezonowego wzrostu popytu na pracę, kiedy kumulują się tendencje z tak wielu branż, w opinii części 

badanych można mówid o względnym nasyceniu rynku pracy – większośd osób realnie chcących 

pracowad jest w stanie znaleźd pracę. Sytuacja pogarsza się w miesiącach zimowych, które są 

okresem „martwym” jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników. Wyjątkiem jest tu branża 

paliwowa, w której mamy do czynienia z odwrotną dynamiką sezonową w skali roku: 

Wiadomo - branża paliwowa jest specyficzna. I pod tym względem, ponieważ wiadomo - okres letni - 

mniej się osób dogrzewa, prawda? W okresie zimowym mamy większe zapotrzebowanie na 

kierowców, bo trzeba więcej towaru rozwieźd, w zależności od okresu i też wkładu właściciela 

działalności na rozwój firmy. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Opinia o sezonowości zapotrzebowania na pracowników znajduje też potwierdzenie w historii 

zatrudnienia jednego z badanych bezrobotnych: 

Ostatnio 10 lat w budownictwie pracowałem, ale była to praca tylko sezonowa, sezon się kooczył i 

podziękowano mi za pracę. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych w powiecie obserwowana jest czasowa 

zmiennośd zapotrzebowania na pracowników związana z realizowanymi przez firmę kontraktami 

bądź ich brakiem.  

Czynnikiem czasowo modyfikującym popyt na pracę w Sokołowie i okolicach jest także aktywnośd 

Powiatowego Urzędu Pracy i przeprowadzanie działao z zakresu aktywnej polityki rynku pracy: 

Na pewno jest to tez związane ze środkami z Funduszu Pracy. Jeżeli mamy dużo środków z Funduszu 

Pracy to wtedy bardziej pomagamy pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzymy staże 

i wtedy zmniejsza się bezrobocie. Dużo osób korzysta ze staży, z dotacji do wyposażeo stanowisk 

pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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W zakresie szczegółowego zróżnicowania popytu na pracę w zależności od branży, poszukiwanych 

kwalifikacji, zawodu, rodzaju wykształcenia czy typów stanowisk, można mówid przede wszystkim, o 

opisanej powyżej prawidłowości większego zapotrzebowania na pracowników fizycznych oraz 

produkcyjnych, a mniejszego popytu na pracowników umysłowych. Potwierdzają to słowa opisujące 

sytuację jednego z badanych przedsiębiorstw: 

W tej chwili w przypadku administracji radzimy sobie, nie ma zapotrzebowania na pracowników 
biurowych. Czyli tylko stanowiska produkcyjne. (IDI 8 PRACODAWCA) 
 
Nie oznacza to jednak, że popyt na pracowników tej drugiej kategorii w ogóle nie istnieje. Zwiększone 

zapotrzebowanie w tym obszarze dotyczy pracowników powiązanych z głównymi branżami w 

powiecie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wysokokwalifikowanych pracowników 

sektora budowlanego: 

- Nawet tak jak panu mówiłam duże jest zapotrzebowanie na tych pracowników wykształconych po 

studiach wyższych budownictwo i przede wszystkim i techniczne, po politechnice, coraz mam telefony 

czy mamy takie osoby zarejestrowane, a po budownictwie to myślę, że już nawet w trakcie studiów 

zaocznych jakby ktoś tutaj chciał pracowad, albo nawet po szkole średniej. *…+mówię i dzwonią do 

mnie i wójtowie i burmistrzowie, i pytają czy nie mam takich osób, nie chcą do nas młodzi wracad np. 

z Warszawy z takim wykształceniem. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W oparciu o opinie przedstawiciela agencji zatrudnienia oraz jednego z przedsiębiorców o wysokim 

popycie można mówid także w zakresie zawodów: ślusarz, spawacz, tokarz, frezer co jest związane z 

wysokim zapotrzebowaniem na pracowników tych zawodów ze strony  jednego z dwóch 

największych zakładów pracy w samym Sokołowie (najbardziej deficytowym i poszukiwanym 

zawodem na tym rynku tutaj jest spawacz - (IDI 1 PRACODAWCA) ), jak również ze strony podobnego 

przedsiębiorstwa w sąsiednim powiecie siedleckim. Z analogiczną sytuacją – popytu z powiatu 

sąsiedniego rozciągającego się na teren powiatu badanego - mamy do czynienia także w przypadku 

zawodów krawca i szwacza.  

Stosunkowo wysoki poziom popytu na pracowników jest obserwowany w dominującej branży 

mięsnej (zakłady w Sokołowie, Kosowie). Zapotrzebowanie dotyczy tutaj między innymi 

wykwalifikowanych pracowników produkcji zajmujących się ubojem zwierząt i rozbiórką mięsa. 

Uwzględniając konkretne przykłady, o których mówili badani pracodawcy, na lokalnym rynku pracy 

poszukiwani są także: kierowcy (w tym ze specjalistycznymi uprawnieniami – przewóz substancji 

niebezpiecznych), mechanicy samochodowi, przedstawiciele handlowi, operatorzy produkcji betonu, 

oraz informatycy.  

Trzeba jednak pamiętad, że mimo deklarowanego zapotrzebowania na pracowników w opisanych 

powyżej przypadkach, przy całościowej ocenie popytu na pracę w powiecie sokołowskim, trzeba 

wziąd pod uwagę jego skalę ilościową. Jeśli chodzi o stanowiska specjalistyczne, wymagające 

określonych kwalifikacji zawodowych, zapotrzebowanie to nie ma charakteru masowego: 

- Jeżeli chodzi o zakłady mięsne, to pracę dostanie kilka osób, a jedna czy dwie klasy to jest stanowczo 

za dużo. Wszyscy tu nie przyjdą, bo dla nich nie będzie pracy. (IDI 6 PRACODAWCA) 
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Sytuacja taka nakazywałaby ostrożnośd przy formułowaniu pozytywnych prognoz znacznego 

obniżenia poziomu bezrobocia w powiecie za sprawą lepszego jakościowego dopasowania podaży i 

popytu, skoro bardziej dotyczy on pojedynczych wakatów niż rekrutacji na wielką skalę. 

W przyszłości liczbę oferowanych miejsc pracy w powiecie sokołowskim mogą zwiększyd m.in.: 

otwarcie parku maszynowego, planowane otwarcie marketu w Sokołowie, polepszenie się 

koniunktury w budownictwie. 

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 sokołowskiego jakie pojawiły się w lokalnych mediach w tym okresie, można dojśd wniosku, 

że najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy w powiecie sokołowskim są: sprzedawca (4 oferty), 

kierownik (4), kierowca (3), mechanik (3), doradca (3). 

W powiecie sokołowskim najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są: pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy (10 ogłoszeo), specjaliści (9), pracownicy przy pracach prostych (8), 

następnie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (6), pracownicy biurowi (5).  

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

natomiast 8% ofert było adresowanych zarówno do osób z wykształceniem wyższym jak i 

zasadniczym zawodowym, w 69% 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 

 

Podobnie jak w przypadku popytu na pracę, po podażowej stronie rynku pracy również widoczna jest 

zmiennośd sezonowa. Głównie można tu mówid o spadku dostępności wolnych pracowników w 

sezonie wiosenno - letnim. Spadek ten jest spowodowany nie tylko faktem znajdywania zatrudnienia 

w opisanych powyżej branżach, ale także wyjazdami części siły roboczej  (spora liczba osób wedle 

opinii pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia) do pracy w sektorze rolniczym w Niemczech (zbiór 

szparagów) oraz wyjazdami mieszkaoców Sokołowa do pracy w budownictwie w innych częściach 

kraju. Sytuacja ta powoduje obserwowaną fluktuację siły roboczej w firmach i realnie odczuwane 

trudności w znalezieniu pracowników w miesiącach wiosennych i letnich: 

Niemniej jednak jest to sezonowe, bo jeśli przychodzi okres zimowy to mamy większą możliwośd 
zdobycia pracownika produkcyjnego, a latem troszeczkę nam uciekają. 

- A czym jest spowodowana ta ucieczka? 

- Dostępnością innych prac, możliwością zarobkowania. Jest sporo ludzi takich, którzy z wykształcenia 

nie mają dużo wspólnego z obróbką mięsa, ale gdy przychodzi sezon jesienno-zimowy to przychodzą 

na przykład z prac budowlanych, a w sezonie letnim wracają do tamtych działalności. (IDI 7 

PRACODAWCA) 
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Mimo, o czym wspominało wielu badanych, istnienia na poziomie ogólnym nadwyżki podaży na 

popytem na sokołowskim rynku pracy, można wyodrębnid obszary, w których sokołowscy 

pracodawcy odczuwają braki w dostępności pracowników i trudności w ich znalezieniu.  

Najbardziej charakterystycznym przykładem tego typu sytuacji jest przypadek jednego z kluczowych 

pracodawców w regionie, który odczuwa utrzymującą się od dłuższego czasu niemożnośd znalezienia 

na lokalnym rynku pracy pracownika w zawodzie spawacza. 

Ale najbardziej deficytowym i poszukiwanym zawodem na tym rynku tutaj jest spawacz. *…+. Szkoły w 

tej chwili nie kształcą w takich zawodach. Te szkoły zostały wręcz zamknięte. Kierunki w tych szkołach, 

które są z kolei w regionie naszym sokołowskim, w ogóle w tych branżach nie kształcą, więc my mamy 

zawsze problem z pozyskaniem pracowników do pracy w naszej firmie. . (IDI 1 PRACODAWCA) 

Z punktu widzenia pracodawcy skuteczną strategią jest w tym przypadku korzystanie z siły roboczej 

spoza Sokołowa Podlaskiego i okolic: 

Staramy się ten problem rozwiązad w ten sposób, że nie mając osób tu na lokalnym rynku, które 

spełniałyby kryteria do zatrudnienia w naszej firmie, posiłkujemy się firmami zewnętrznymi, czyli za 

pośrednictwem firm zewnętrznych ja zatrudniam spawaczy. Co prawda nie jest to jakiś znaczący 

odsetek, jeżeli chodzi o ilośd osób pracujących, aczkolwiek jeśli zachodzi potrzeba nagłego 

zatrudnienia, powiedzmy 10 spawaczy, gdy do firmy wchodzi trochę większe zamówienie, większy 

kontrakt i są krótkie terminy realizacji, więc ja muszę działad szybko. Nie mam wtedy innego wyjścia. 

Wtedy posiłkuję się firmami, które pośredniczą w zatrudnieniu już konkretnej grupy pracowników. . 

(IDI 1 PRACODAWCA) 

Biorąc pod uwagę fakt, że ten sam pracodawca deklaruje utrzymanie się wysokiego poziomu popytu 

na pracowników w zawodzie spawacza w przyszłości, a nawet jego zwiększenie, to z punktu widzenia 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, strategicznym rozwiązaniem byłoby podjęcie działao mających na 

celu wykształcenie odpowiednich zasobów siły roboczej.  

Po części strategia ta jest realizowana przez badaną agencję pracy, będącą równocześnie organizacją 

pozarządową, która organizuje regularne programy szkoleniowe przygotowujące do zawodu 

spawacza.  Mimo wysokiej jakości prowadzonych szkoleo, nastawienia na praktyczną naukę zawodu, 

kursy te z racji ilościowej skali uczestniczących osób (kilkadziesiąt) oraz specyficznej grupy 

beneficjentów (osoby długotrwale bezrobotne, wykluczone z rynku pracy) generującej trudnośc,i nie 

w pełni zaspokajają potrzeby pracodawcy: 

Ja powiem tak, że nie każdy uczestnik zostaje skierowany do tej pracy. To jest tak, że my tutaj po tym 

rocznym pobycie, po obserwacji, zdobyciu wiedzy, umiejętności, no i oczywiście, żeby nie było żadnych 

problemów po drodze, bo często są to np. problemy alkoholowe, ta osoba zostaje polecona i 

zazwyczaj pracują. Sporadycznie się zdarza, jak ktoś… Mówię, nie wszyscy na pewno uczestnicy, bo 

też nie wszyscy nadają się do podjęcia pracy. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

Uwzględniając koniecznośd wypracowania rozwiązao eliminujących te trudności, działania 

prowadzone przez wspomniany podmiot wydają się przykładem „dobrej praktyki” w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu na sokołowskim rynku pracy.  
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Oprócz zawodu spawacza, o brakach w podaży odpowiedniej siły roboczej można mówid w 

przypadku zawodów branży mięsnej:  pracownicy produkcji, rzeźnicy, rozbieracze, pracownicy ubojni 

– na te stanowiska trudno znaleźd jest pracowników.   

Biorąc pod uwagę konkretne historie opowiedziane przez badanych, na lokalnym rynku pracy 

występują także znaczące trudności w znalezieniu informatyka: 

- Jeżeli chodzi o tą historię z informatykiem, to jakie są efekty poszukiwao? 
- Szukamy nadal. 
- A jak długo trwa ta rekrutacja? 
- No tak z pół roku.  
- To rzeczywiście. (IDI 2 PRACODAWCA) 
 
W sytuacji istnienia deficytu podaży pracy, strategią przyjmowaną przez badanych pracodawców jest 

zatrudnianie osób bez kwalifikacji zawodowych i ich sukcesywne doszkalanie. O ile strategia ta 

wydaje się byd korzystna dla osób szkolonych i realnie podwyższa ich kwalifikacje, a co za tym idzie 

pozycję na rynku pracy, to jednak, z punktu widzenia pracodawców, bywa ona przeciwskuteczna: 

- Tak, tak tu najbardziej mamy właśnie problemy, pracodawcy biorą osoby, które chcą się nauczyd i po 

prostu przyuczają. Tylko później jest taki problem jak rozmawiałam z tymi pracodawcami, jak 

wyszkolą, to kilka lat później, stają się fachowcami, uciekają za granicę do Niemiec. *…+ Za tym 

wszystkim idą pieniądze, bo jakby tutaj dostali większe wynagrodzenie to by nie szukali. (IDI 1 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Niskie płace, w opinii kilku badanych, są przyczyną stosunkowo wysokiej rotacji siły roboczej: 

- Urzędy Pracy trochę pomagają i ci pracownicy się znajdują, ale niekoniecznie utrzymują się jakby na 
tych stanowiskach może dlatego, że nie podchodzą do pracy zbyt poważnie. 

- Czyli ta rotacja? 

- Tak rotacja.* …+-Nie jest tak jak dawniej, że podejmowali pracę w danym zakładzie i pracowali 
niemal do emerytury. Obecnie zmiana stanowisk pracy jest ciągła, ciągła nowa rekrutacja i ciągłe 
zwolnienia, ludzie też sami zmieniają pracę. Czasami jest tak, że nie nadają się do tej pracy. 

- A z czego pani zdaniem wynika to, że ci pracownicy ciągle rotują czy tylko brak predyspozycji czy byd 
może jakieś inne czynniki? 

- Czynniki finansowe też bo np. koszty utrzymania rosną , a pracodawcy nie mogą dad wysokich płac  

ze względu na to żeby zakład istniał, mógł się rozwijad . (IDI 4 PRACODAWCA) 

Zdarzają się przypadki, w których opinie co do podaży pracy w konkretnych zawodach, 

reprezentowane przez różnych aktorów na lokalnym rynku pracy wydają się byd sprzeczne. Według 

deklaracji pracownika Publicznych Służba Zatrudnienia można mówid o wysokim poziomie 

dostępności osób, które mogłyby pracowad w branży handlowej. Jest wiele osób posiadających 

kierunkowe wykształcenie lub historię zatrudnienia w tym obszarze (sprzedawca, technik 

ekonomista). Jednakże, co do realnych możliwości zatrudnienia i jakości podaży pracy w tej branży, 

opierając się na przykładzie jednego z pracodawców, można mied wątpliwości: 

- A u paostwa to w jakich dziedzinach te braki widad najbardziej? 

- My w takich produkcyjnych, ale też brakuje dobrych przedstawicieli handlowych. Przedstawicieli 
handlowych kształci się od niedawna, kilka lat wstecz nie było jakby takiego zawodu. 
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- Czyli obecnie osoby, które pracują u paostwa w firmie na tych stanowiskach to osoby jakby 
przekwalifikowały się na potrzeby rynku? 

- Może tylko cechy charakteru predysponują ich do tej pracy, a nie posiadane wykształcenie. (IDI 4 

PRACODAWCA) 

Powyższy przykład warto porównad z opinią przedstawiciela PUP, mówiącego o stosunkowo wysokiej 

podaży osób, których deklarowanym zawodem jest ślusarz.  Problem w tym przypadku polega jednak 

na tym, że w dużej części za formalnym przypisaniem do zawodu nie idą realnie posiadane 

kwalifikacje i zdolnośd do efektywnego podjęcia pracy.  

Zestawiając te dwa przykłady, uprawnionym wydaje się wniosek, że w przypadku powiatu 

sokołowskiego i publicznego pośrednictwa pracy występujące w niektórych przypadkach 

stwierdzenie dopasowania popytu i podaży oparte na kryteriach formalnych (wykształcenie, 

udokumentowana historia zatrudnienia) nie odzwierciedla dopasowania realnego opartego na 

oczekiwaniach pracodawców co do rzeczywistych umiejętności pracownika i ich dostępności po 

podażowej stronie rynku pracy. 

Z punktu widzenia Publicznych Służb Zatrudnienia najliczniejszą kategorią po podażowej stornie 

rynku pracy są zawodowi kierowcy, w tym kierowcy samochodów ciężarowych. Wedle opinii badanej 

z urzędu pracy posiadanie kwalifikacji zawodowych w tym obszarze ma charakter powszechny. Biorąc 

jednak pod uwagę opinie pracodawców poszukujących pracowników o tym profilu zawodowym nie 

można całkowicie zgodzid się z tak pozytywna diagnozą. 

Opierając się na innym fragmencie wypowiedzi respondenta z Powiatowego Urzędu Pracy, w 

przypadku podaży pracowników na lokalnym rynku można mówid o charakterystycznym zjawisku jej 

zróżnicowaniu  w zależności od konkretnego pracodawcy. Jest to spowodowane istnieniem opinii nt. 

określonych zakładów pracy jako korzystnych lub niekorzystnych miejsc zatrudnienia. Ze względu na 

nieprzestrzeganie warunków umowy oraz niskie płace występujące w niektórych firmach, pracownicy 

nie chcą się zatrudniad. 

Podsumowując rozważania dotyczące podaży i popytu na sokołowskim rynku pracy najbardziej 

wyraźną obserwacją wydaje się zbieżnośd obszarów największego popytu i najmniejszej podaży 

pracy. Tam, gdzie pracodawcy mają największe zapotrzebowanie na pracowników, tam też 

odczuwają oni największe trudności w ich znalezieniu. 

Ponadto ważnym, z punktu widzenia podaży pracy, czynnikiem jest niska płaca – obniżająca gotowośd 

do podjęcia pracy oraz wzmagająca procesy rotacji kadry. Punktem wyjścia do ewentualnych działao 

doradczych są dośd precyzyjnie określone przez pracodawców braki w podaży. Przy chęci i możliwości 

realizowania np. programów szkoleniowych, ich potencjalne kierunki, takie aby efektywnie obniżył 

się poziom bezrobocia, mogą byd względnie łatwe do określenia.  

4.3. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika 

Wśród wymienianych przez respondentów oczekiwao pracodawców wobec potencjalnych 

pracowników jedną z najczęściej podnoszonych kwestii był wymóg doświadczenia i wykształcenia, 

przy czym oba te elementy nie są równoważne. Wykształcenie jest na ogół warunkiem koniecznym 

acz niewystarczającym do podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika. Posiadanie przez kandydata do 
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pracy wykształcenia niepodpartego realnym doświadczeniem zawodowym nie ma dla pracodawców 

większej wartości.  Dobrą ilustracją tej prawidłowości jest przykład wymagao stawianych przez 

jednego z badanych pracodawców przy rekrutacji osoby na stanowisko księgowej: 

Do biura, to co Panu mówię, przede wszystkim osoba z wyższym wykształceniem i troszeczkę żeby 

miała stażu, my nie stawiamy 5 lat, ale chociaż żeby gdzieś 2 lata pracowała na podobnym stanowisku 

bo mimo, że wie Pan gdzieś przychodzi skooczyła studia i pracuje. Pracowała w całkiem innym nie 

związanym z tym co my mamy, bo my pod kątem technicznym szukamy, no to przecież nie zda 

egzaminu. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Co więcej, ewentualny brak odpowiedniego wykształcenia nie musi byd czynnikiem dyskwalifikującym 

kandydata do pracy. Jak wynika to z wypowiedzi jednego z badanych pracodawców (branża mięsna), 

w przypadku małego rynku pracy w Sokołowie i dominacji kilku jedynie zakładów pracy 

zatrudniających pracowników w ograniczonym zakresie zawodów, tym, czego wymagają pracodawcy 

jest posiadanie bardziej ogólnych umiejętności technicznych, zdolności do szybkiego i skutecznego 

nabywania nowych oraz sprawnej adaptacji do sytuacji zawodowej. Jeżeli pracownik charakteryzuje 

się tymi cechami i będzie to potwierdzone w czasie próbnego okresu zatrudnienia, jest to czynnikiem 

rekompensującym ewentualne braki czy nieadekwatnośd kierunkową wykształcenia pracownika. Z 

podobną sytuacją mamy do czynienia w zawodzie przedstawiciela handlowego: 

- A u paostwa to w jakich dziedzinach te braki widad najbardziej? 

- My w takich produkcyjnych ale też brakuje dobrych przedstawicieli handlowych. Przedstawicieli 
handlowych kształci się od niedawna, kilka lat wstecz nie było jakby takiego zawodu. 

- Czyli obecnie osoby, które pracują u paostwa w firmie na tych stanowiskach to osoby jakby 
przekwalifikowały się na potrzeby rynku? 

- Może tylko cech charakteru predysponują ich do tej pracy, a nie posiadane wykształcenie. 
- Czy w przypadku wszystkich przedstawicieli handlowych taka sytuacja ma miejsce czy też posiadają 
zawodowe wykształcenie? 

- Może nie we wszystkich ale w większości tak jest rzadko wykształcenie pokrywa się z tym co człowiek 
robi. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Dla części pracodawców, do zbioru najbardziej istotnych wymagao wobec pracowników należy 

koniecznośd posiadania formalnie potwierdzonych kwalifikacji, legitymowanie się certyfikatami i 

świadectwami poświadczającymi posiadanie umiejętności. Czasami wymóg ten dotyczy też prac, 

które można by uznad za proste, jak na przykład wymóg posiadania certyfikatu umiejętności 

szybkiego pisania na klawiaturze w przypadku sekretarki (przykład z wypowiedzi pracownika 

Publicznych Służb Zatrudnienia). 

W kilku badanych zakładach pracy ważnym wymogiem jest posiadanie przez pracownika uprawnieo 

zawodowych, zarówno wąskich, technicznych jak i o mniej wyspecjalizowanym i zaawansowanym 

charakterze. Jeżeli pracownik je posiada, jest to czynnikiem dającym przewagę na lokalnym rynku 

pracy. Wśród konkretnych wymaganych uprawnieo wspomnianych przez respondentów można 

wymienid: odpowiednią kategorię prawa jazdy, uprawnienia na przewóz osób, uprawnienia na 

przewóz materiałów niebezpiecznych, badania okresowe, uprawnienia do załadunku i wyładunku - 

przypadku firm zatrudniających na stanowisku kierowcy, a także: uprawnienia spawalnicze w zakresie 

spawania w osłonie CO2 i spawania aluminium oraz obsługi wózków widłowych w firmie 

produkcyjnej. 
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W tym ostatnim przedsiębiorstwie (będącym jednym z większych pracodawców w powiecie) istotne 

miejsce wśród wymagao kierowanych wobec kandydatów stanowią także konkretne, techniczne 

zawodowe umiejętności, które są dokładnie weryfikowane. Czasem pełnią one ważniejszą rolę niż 

wykształcenie: 

Ponadto każdy jeden pracownik przed podjęciem u nas pracy musi przejśd egzamin sprawdzający z 

rysunku technicznego. To jest też taki dodatkowy czynnik, który decyduje o tym, czy ktoś będzie mógł 

podjąd u nas pracę, czy nie. Dużo osób decyduje się na to, że uczy się tego we własnym zakresie, nie 

mając kierunkowego wykształcenia, decydują się na współpracę z kimś, żeby móc sobie ten rysunek 

techniczny przyswoid, co pozwoli im podjąd u nas pracę. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Zdarza się względnie często, że przy pierwszym kontakcie kandydaci do pracy często nie spełniają 

określonych przez pracodawcę wymagao. Bywa to motywacją do podjęcia działao z zakresu 

doszkalania: 

Osoby, które są chętne do podjęcia u nas pracy, ja informuję, co mogą zrobid, żeby zwiększyły się ich 

szanse na podjęcie pracy. Otrzymują od nas dokumenty aplikacyjne, po jakimś czasie wracają do nas z 

tymi umiejętnościami, my je weryfikujemy i podejmujemy decyzję: albo zatrudniamy tę osobę albo 

nie, jeśli nie przechodzą tych testów kwalifikacyjnych. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Warto jednak zauważyd, że według badanego pracodawcy poziom umiejętności i kwalifikacji wśród 

potencjalnej siły roboczej systematycznie obniża się.  

Oprócz wymagao o charakterze kwalifikacyjnym i edukacyjnym ważną rzeczą dla pracodawców są 

cechy indywidualne (w tym charakterologiczne, osobowościowe) kandydatów do pracy.  

Według przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia podstawowym wymogiem w tym obszarze 

jest motywacja do pracy na bardzo bazowym poziomie. Pracodawcy chcą zatrudniad te osoby, które 

realnie chcą pracowad.   

W podobnym duchu wypowiedział się przedstawiciel agencji zatrudnienia, który do zbioru 

podstawowych cech wymaganych przez pracodawców zaliczył punktualnośd i obowiązkowośd, 

dodając przy tym, że mimo teoretycznej oczywistości tych wymogów, nie wszyscy pracownicy je 

spełniają: 

- My musimy to wpajad, tak mówimy o takich prostych rzeczach, bo to jest dla niektórych 

nieoczywiste. Proszę pani, ja dzisiaj zaspałem. Jak tu na 7 przyjśd do pracy? To jest niemożliwe. No w 

naszym przypadku, odnosimy się do naszej grupy docelowej.*długotrwale bezrobotni, wykluczeni z 

rynku pracy] (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

Do podobnych wymagao, wspominanych w wypowiedziach różnych badanych, można zaliczyd także: 

wiarygodnośd, odpowiedzialnośd, dyspozycyjnośd, kreatywnośd i aktywnośd, umiejętnośd 

komunikowania się. 

Z racji faktu, że zakłady produkcyjne z branży mięsnej generują znaczną częśd popytu na pracę w 

powiecie sokołowskim, warto wspomnied o specyficznych wymaganiach predyspozycyjnych 

związanych z tą branżą: 
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- Przede wszystkim osoby obojętne na kilogram mięsa, które pachnie. Liczą się predyspozycje 

psychiczne. Pomijam już krew i inne rzeczy, ale jest tu inny, specyficzny zapach, do którego trzeba się 

przyzwyczaid. Nie każdy toleruje zapach w takim stężeniu. Nie mówiąc już o uboju, gdzie te 

predyspozycje psychiczne są szczególnie potrzebne. Nie każdy to potrafi zrobid. To, czy są te 

predyspozycje, okazuje się po jakimś krótkim czasie. (IDI 7 PRACODAWCA) 

Na możliwośd zdobycia zatrudnienia, zgodnie z opinią pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, 

wpływa także korzystne zaprezentowanie się kandydata w toku procesu rekrutacyjnego (dobrze 

napisane CV, rozmowa kwalifikacyjna). 

W przypadku jednego z badanych pracodawców pojawia się również wyraźne wskazanie wieku jako 

kryterium decyzji rekrutacyjnej, przy czym kryterium to działa jednostronnie: preferowane są osoby 

młodsze: 

Przeważnie teraz co ostatnimi laty żeśmy zatrudniali bo młode osoby przede wszystkim nie mamy co 

się oszukiwad zatrudniamy bo powyżej 45 to już się w ogóle nawet nie przymierzamy tylko bierzemy 

osoby 36, 40 ,42 to góra. 

PRACODAWCA 

Podsumowaniem 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 

Zaprezentowane tu oczekiwania pracodawców wobec pracowników warto porównad z opiniami osób 

bezrobotnych na temat postrzeganych czynników decydujących o znalezieniu pracy i zatrudnieniu 

oraz idealnej pracy. 
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W przypadku części osób bezrobotnych, które wzięły udział w badaniu, można mówid o minimalnym 

poziomie oczekiwao odnośnie do poszukiwanej pracy – sytuacją korzystną byłoby samo znalezienie 

jakiejkolwiek pracy. Celem nadrzędnym jest tu zdobycie środków finansowych na przeżycie.  

Z punktu widzenia badanych bezrobotnych to pracodawcy są stroną jednoznacznie dominującą i 

dyktującą warunki na lokalnym rynku pracy.  W przypadku osób poszukujących pracy można mówid o 

stopniowym obniżaniu się progu oczekiwao: 

-Pracownicy już teraz to się boją 

- Zeszli ze swoich wymagao? 

- Pracownicy już dawno zeszli ze swoich wymagao, aby praca była  

- Zgadzacie się Paostwo? 

- Pan Michał się zgadza? 

- Tak 

- A Pan Paweł? 

- Też się zgadzam 

- Że pracownicy nie mają zbyt za dużych wymagao? 

-. Nie, aby robid 

- Aby robid (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Z drugiej jednak strony, te same osoby bezrobotne uczestniczące w badaniu fokusowym, w dalszej 

chronologicznie części wywiadu, stwierdziły, że odrzuciłyby ofertę pracy z wynagrodzeniem 1100 

złotych, jeśli byłaby to praca w zakładach mięsnych, deklarując, że byłaby ona zbyt ciężka. Podobnie, 

oferta pracy na stanowisku kierowcy z płacą o orientacyjnej wysokości 1300 złotych została uznana za 

nieatrakcyjną z powodu zbyt dużej wymaganej dyspozycyjności.  Widad więc, że nie jest do kooca tak, 

że osoby bezrobotne nie stawiają żadnych wymagao, a jednym z nich jest relatywna adekwatnośd 

„ciężkości” i uciążliwości pracy w stosunku do zarobków.  

Do oczekiwao wobec pracy podzielanych przez większośd badanych bezrobotnych zaliczyd można 

warunki pracy. Tak silne zaakcentowanie tego akurat czynnika wynika z faktu, że częśd respondentów 

doświadczyła osobiście lub miała wiedzę o istnieniu nieuczciwych praktyk ze strony pracodawców. 

Zdarza się na przykład, że pracodawcy nie wypłacają wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. 

Idealna praca to taka, w której nie ma zagrożenia stania się ofiarą takich praktyk.  

Uwzględniając obserwację bezrobotnych, można zaryzykowad więc  twierdzenie, że w przypadku 

części sokołowskich pracodawców ukrytym wymaganiem wobec pracownika jest wymóg 

akceptowania warunków zatrudnienia sprzecznych z prawem pracy lub balansujących na jego 

granicy. Na podstawie zebranych danych trudne byłoby jednak określenie skali tego zjawiska. 

Praca idealna to też taka, w której można godziwie zarobid. W opinii badanych satysfakcjonująca 

płaca to 2000 złotych (orientacyjna wysokośd miesięcznych zarobków dla osoby samodzielnie się 

utrzymującej – bez wsparcia rodziców czy pozyskiwania np. świadczeo społecznych). Niestety, według 
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badanych bezrobotnych, w przypadku rynku pracy w powiecie sokołowskim, w wielu przypadkach 

jest to oczekiwanie, które nie spotyka się ze zrozumieniem i odpowiedzią pracodawców: 

-Jest za dużo cwaniactwa wśród pracodawców, którzy chcą się dorobid kosztem pracowników, mają 
bardzo niskie stawki  

- Czyli jest cwaniactwo wśród pracodawców, czyli oferują za niskie stawki dlatego ludzie nie chcą 
pracowad? 

-Tak jest wyzysk 

-Wymagania są duże a zarobki w ogóle  

- Czyli duże wymagania, małe zarobki? 

-Obiecują dużo, a później nie dadzą, też tak jest. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Unikając radykalizmu powyższej opinii, warto zauważyd, że jeśli uwzględnione zostaną 

zaprezentowane we wcześniejszych częściach raportu informacje dotyczące niskiego poziomu 

wynagrodzeo jako przyczyny rotacji na stanowiskach pracy, to wydaje się ona w pewnym zakresie 

odzwierciedlad stan faktyczny. Podobnie jak w przypadku warunków pracy, byd może istniejącym, ale 

artykułowanym jawnie wymogiem ze strony pracodawców względem pracowników jest akceptacja 

niskich stawek wynagrodzenia.  

Marginalnie pojawiającą się w wypowiedziach badanych cechą dobrej pracy jest jej zgodnośd z 

wykształceniem.  

Odnośnie do postrzeganych przez osoby bezrobotne czynników zatrudnienia przez pracodawcę w 

badaniu fokusowym pojawiły  się opinie akcentujące istnienie zjawiska „ukrytego rynku pracy” w 

powiecie: 

A jeśli jak jest praca to tylko przez znajomości. Po prostu jak się nie ma znajomości to się nie ma pracy. 

To jest najważniejsze. 

 

No bo jak już zatrudniają nawet ci prywaciarze, to raczej swoje rodziny, a człowiek zawsze odsunięty 
na bok! 

- Ojciec odchodzi to syn przychodzi 

-Tak , tak normalnie rodzinami 

- Czyli rynek pracy jest zamknięty dla osób postronnych spoza rodziny, tak? 

Tak (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Trzeba jednak zaznaczyd, ze opinie te mają charakter ogólnikowy i obiegowy. 

Na konkretnych przykładach są zaś oparte opinie bezrobotnych respondentów dotyczące wymagao 

takich jak znajomośd języka: 

Spotkaliście się Paostwo z czymś takim? 

-Ja się spotkałam. Pan wymagał ode mnie obcych języków, no niestety Tak (FGI 3 BEZROBOTNI) 
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oraz kryterium wieku, w zakresie którego można mówid o zgodności obserwacji bezrobotnych z 

opiniami pracodawców – występują trudności ze znalezieniem pracy przez osoby starsze: 

Dobrze, ale jakie te wymagania? 

-No na przykład  ja poszłam do Urzędu Pracy. Była praca na pół etatu -sprzątanie w hotelu. Zachodzę 
a tam „ proszę panią, a ile ma pani lat?” nie no trzeba język obcy znad i mied 20 - 30lat ! A nie 50 parę 
i jeszcze doświadczenie! 

Tak, tak dobrze Pan mówi.  I już dostałam, popracowałam <śmiech> 

FOKUS BEZROBOTNI 

Osoby bezrobotne przyznały temu kryterium pierwsze miejsce w hierarchii ważności czynników 

decydujących o zatrudnieniu ze strony pracodawców.  

O zgodności z opiniami dotyczącymi pracodawców można  mówid w przypadku takich wymagao, jak: 

dyspozycyjnośd, odpowiedzialnośd za pracę, solidnośd, gotowośd do uczenia się oraz wykształcenie 

kierunkowe dla zawodu i umiejętności praktyczne.  

Zbiorcze zestawienie opinii osób bezrobotnych zawiera rysunek. 

Rysunek 20. Mapa skojarzeo związanych z oczekiwaniami wobec pracownika w oczach bezrobotnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych 

Zestawiając opinię osób bezrobotnych i pracodawców odnośnie do czynników zatrudnienia można 

mówid o częściowej ich zgodności. Dającym do myślenia może byd fakt, że osoby bezrobotne mówiły 

o kryteriach merytorycznych (wykształcenie, umiejętności, doświadczenie)  tylko przy pytaniu 

polegającym na uszeregowaniu czynników znajdujących się na przygotowanej przez badaczy liście. 

Udzielając odpowiedzi spontanicznych i mówiąc o własnych doświadczeniach, nie poruszali oni tych 

kwestii, co może świadczyd o realnie relatywnie małej wadze przypisywanej tym czynnikom. Po 

skonfrontowaniu z dośd wysokim poziomem istotności przypisywanym tym czynnikom przez 

pracodawców, może to w pewnym zakresie tłumaczyd trudności w znalezieniu pracy przez osoby 
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bezrobotne. Bez dążenia do spełniania realnych oczekiwao pracodawców znalezienie zatrudnienia 

faktycznie może byd trudne.  

4.4. Sposoby poszukiwania pracownika oraz zatrudnienia 

Biorąc pod uwagę fakt, iż jednym z warunków dobrze funkcjonującego rynku pracy jest wzajemne 

dopasowanie popytu i podaży pracy i dobry przepływ informacji o zapotrzebowaniu na pracowników 

oraz ich dostępności warto przeanalizowad sposoby poszukiwania odpowiednich pracowników i 

odpowiedniej pracy. 

Analizując tę kwestię ze strony pracodawców, na podstawie wypowiedzi zarówno przedstawicieli 

Publicznych Służb Zatrudnienia jak i badanych przedsiębiorców, za najpopularniejszą metodę 

poszukiwania pracowników można uznad korzystanie z pośrednictwa pracy prowadzonego przez 

urząd pracy. Zdecydowana większośd badanych przedsiębiorców wymieniła właśnie tę metodę 

rekrutacyjną na pierwszym miejscu pod względem częstości wykorzystywania. 

Korzystanie z usług prywatnych firm pośrednictwa pracy nie jest rozpowszechnionym sposobem 

poszukiwania pracowników w przypadku badanych firm. Jedynym wyjątkiem jest opisywane we 

wcześniejszych częściach raportu przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej odczuwające braki w 

dostępności kandydatów na stanowisko spawacza. W tym przypadku współpraca z prywatną agencją 

pracy tymczasowej jest jedynym rozwiązaniem, gdyż umożliwia szybkie i bezproblemowe pozyskanie 

pracowników spoza regionu sokołowskiego do realizacji konkretnych kontraktów produkcyjnych.  

Według pracownika Powiatowego Urzędu Pracy,w powiecie sokołowskim jest zauważalne istnienie 

ukrytego rynku pracy. Pracodawcy poszukują pracowników wśród znajomych czy członków rodziny;  

poprzez sied kontaktów własną lub aktualnych pracowników firmy. Szczególnie zjawisko to dotyczy 

mniejszych podmiotów gospodarczych oraz mniejszych miejscowości, gdzie więzi w obrębie lokalnej 

społeczności są głębsze i ściślejsze: 

Im mniejsza miejscowośd, to też tak się… taki rodzaj zaufania. Bo jeżeli ktoś kogoś poleca, to jest to 

rodzaj zaufania, że na drugą osobę można liczyd i będzie dobrym pracownikiem. (IDI 1 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Wielu badanych przedsiębiorców zauważyło także względnie silne rozpowszechnienie praktyki 

bezpośredniego składania dokumentów aplikacyjnych bądź komunikowania chęci podjęcia pracy 

przez osoby jej poszukujące bezpośrednio w siedzibie pracodawcy. Mimo iż terminologicznie 

pracodawcy nie postrzegają tego jako metody poszukiwania pracowników (de facto sami pracodawcy 

nie prowadzą działao w tym przypadku, stroną aktywną są bezrobotni), to jednak wydaje się, że jest 

to istotna droga pozyskiwania nowych pracowników. O skali zjawiska mówią słowa jednego z 

badanych pracodawców: 

- No zgadza się, jest dużo osób. Mamy zgłoszenia od osób, pomimo, że nie dajemy żadnego ogłoszenia 
o pracę, to wiadomo - dużo osób się zgłasza z chęcią pracy. 
- Jakbyśmy mniej więcej mogli przytoczyd jakieś liczby w skali miesiąca czy kwartału, to jakiego 
rodzaju są to wielkości? 
- W obrębie ostatniego miesiąca, to może 10 osób się zgłosiło. 
- Samodzielnie, tak? 
- Tak, tak, dokładnie. (IDI 3 PRACODAWCA) 
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Do innych, wymienianych przez pracodawców metod poszukiwania pracowników należą: 

zamieszczanie ogłoszeo na ternie gminy i/lub powiatu (metoda najczęściej stosowana w przypadku 

stanowisk niższego szczebla i produkcyjnych) oraz nadawanie ogłoszeo w prasie lokalnej oraz 

publikacja ofert pracy w Internecie.  

Jeśli chodzi o Internet jako medium publikowania informacji o ofertach pracy, warto zauważyd dwie 

kwestie. Po pierwsze, jak wynika to z wypowiedzi jednego z pracodawców ten sposób poszukiwania 

pracowników bywa stosowany jedynie w przypadku wyższych i bardziej specjalistycznych, 

technicznych stanowisk. Po drugie, przedstawiciel Gminnego Centrum Informacji wyraził opinię o 

zdecydowanym spadku znaczenia Internetu jako środka wykorzystywanego w procesie rekrutacji. 

Pomoc w poszukiwaniu pracy, staże, praktyki i praca w Internecie, czyli poszukiwanie pracy. W tej 

chwili stała się taka rzecz, że w Internecie mało kto poszukuje pracy. To Gminne Centrum Informacji 

straciło jakby taką swoją rangę. (FGI 1 OPS + NGO) 

Dokonując analizy kwestii sposobów poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne można mówid o 

pewnych podobieostwach i różnicach w odniesieniu do rozwiązao stosowanych w tym samym 

obszarze przez pracodawców.  

Tak jak było to powyżej zasygnalizowane, na podstawie opinii pracowników Publicznych Służb 

Zatrudnienia oraz pracodawców, wiele osób poszukujących pracy szuka zatrudnienia poprzez 

bezpośrednie wizyty u pracodawcy, zasięganie tam informacji o wakatach i ewentualne składanie 

aplikacji bądź po prostu zgłaszanie chęci do pracy. Jest to zjawisko szczególnie istotne w kontekście 

silnej sezonowości zapotrzebowania na pracowników w wielu zakładach pracy. Jej świadomośd wśród 

osób bezrobotnych jest, dośd znaczna. Do rytmu sezonowych zmian popytu na pracowników jest 

dostosowana ich aktywnośd w zakresie rekrutacji bezpośredniej: 

Wtedy, kiedy są to miesiące bardziej zimowe, to ci pracownicy do nas nie zaglądają, bo wiedzą, że 

wtedy oferty pracy pojawiają się sporadycznie. Natomiast jeśli mamy pracę, są przyjęcia do pracy, ja 

w obrębie miasta podaję to do wiadomości i zgłaszają się potencjalni pracownicy, kandydaci do 

pracy. (IDI 1 PRACODAWCA) 

W  badaniu fokusowym znaczna częśd bezrobotnych respondentów również wspominała o tej 

metodzie poszukiwania pracy. Można ją więc uznad za jeden z ważniejszych sposobów poszukiwania 

zatrudnienia w powiecie.  

Jak było to powiedziane w dziale niniejszego raportu dotyczącym oczekiwao pracodawców, badani 

bezrobotni silnie i niekiedy w radykalnych słowach mówili o zjawisku „ukrytego rynku pracy” i fakcie 

ograniczenia rozpowszechnienia informacji o ofertach pracy do członków rodzin i znajomych 

pracodawców. Co jednak ważne, skutkami posiadania świadomości tej sytuacji są nie tylko radykalne 

opinie i formułowane roszczenia czy  zarzuty. Badani bezrobotni dostosowują się do okoliczności i, jak 

wynika to z ich deklaracji, często poszukują zatrudnienia poprzez pytanie własnych znajomych i 

rodziny. Co więcej, ta metoda poszukiwania pracy została przez nich określona jako najbardziej 

skuteczna. 

Ciekawą obserwacją jest częste, w przypadku badanych bezrobotnych, korzystanie z Internetu w 

procesie poszukiwania pracy. W zestawieniu z opinią pracownika Gminnego Centrum Informacji 
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mówiącą o obniżaniu się użyteczności tego medium w kontekście rynku pracy oraz ewentualnym 

sprofilowaniu ewentualnych ofert internetowych pod kątem specjalistów o określonych 

kwalifikacjach, strategia przyjmowana tak często przez osoby bezrobotne, pozbawione tych 

kwalifikacji może byd określona jako nieskuteczna.  

Mimo, iż kilku bezrobotnych respondentów zadeklarowało korzystanie z publicznego pośrednictwa 

pracy, to jednak ten sposób poszukiwania zatrudnienia uważany jest przez ogół badanych 

bezrobotnych za najmniej skuteczną metodę. Wynika to z przekonania, że w przypadku ofert 

kierowanych do PUP przez pracodawców można mówid o zjawisku ich negatywnej selekcji. Jest to 

spowodowane negatywnym stereotypem klientów PUP wśród przedsiębiorców: 

- Moim zdaniem przez Urząd Pracy nigdy się pracy nie znajdzie 

- Moim też nie 

- Czyli  mają Was w jakiejś swojej bazie i teoretycznie oni powinni do Was dzwonid jak się pojawia 
praca, że jakaś tam praca na Was czeka, tylko najpierw dzwonią wedlug Paostwa oceny do ludzi 
których mają według jakiegoś klucza, znajomości bliższych , dalszych ,natomiast nie tak 
transparentnie tak? 

Yhmm 

 -Ja też słyszałem, że pracodawcy też nieciekawie podchodzą do Urzędu Pracy 

- Dlaczego? 

-Mają tam jakieś dziwne mniemanie, przynajmniej tak słyszałem, że z Urzędu Pracy to jakieś nieroby 
itd. 

Już kiedyś to słyszałem!  

Podchodzą z dystansem, wolą w gazecie czy Internecie szukad niż poprzez Urząd. 

- Czyli według pracodawców klienci z Urzędów Pracy są gorszą grupą? 

-Tak, bo wtedy jak znajomi nie chcą, to każdemu wepchną! 

-Czyli te gorsze oferty kierowane są do Urzędów Pracy? 

Tak, dokładnie, tak. 

Nie dośd, że mało, to jeszcze gorsza! 

(FGI 3 BEZROBOTNI) 

Badani bezrobotni korzystają również z lokalnej prasy, ale nie jest to najczęściej stosowana metoda. 
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Rysunek 21. Sposoby poszukiwania pracy i pracownika. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Porównując oba zestawienia widad umiarkowane dopasowanie praktyk osób bezrobotnych i 

pracodawców. O zgodności można mówid w przypadku działao związanych z „ukrytym rynkiem 

pracy” – bezrobotni zdają się tu dobrze interpretowad sytuację na rynku pracy i próbują dostosowad 

do niej sposoby poszukiwania pracy. O niedopasowaniu można mówid w przypadku Internetu. 

Osobną kwestią jest pozycja publicznego pośrednictwa pracy, która jest wśród obu grup skrajnie 

przeciwstawna. Po części może to wynikad  z faktu nieposiadania przez osoby bezrobotne kwalifikacji 

i niespełniania wymogów zawartych w ofertach pracy w PUP (co potwierdza się patrząc na całośd 

badania fokusowego – wśród zadeklarowanych przez osoby bezrobotne trudności w znalezieniu 

pracy pojawia się wiele cech, które jednocześnie są wymaganiami pracodawców, np.: brak 

doświadczenia, wykształcenia, prawa jazdy). Byd może właśnie to powoduje swoiste zniechęcenie i 

negatywną ocenę tej formy poszukiwania pracy jako nieskutecznej. 

Z drugiej strony, z racji charakteru zarzutów wysuwanych przez osoby bezrobotne, które, jeśli by 

uznad je za prawdziwe, stawiałyby pracodawców w niekorzystnym świetle, byd może można uznad, że 

ich oficjalne deklaracje w badaniu nie mówią wszystkiego i znaczenie publicznego pośrednictwa pracy 

jako kanału składania pełnowartościowych ofert pracy jest nieco przeszacowane, zaś 

niedoszacowane są metody poszukiwania pracowników poprzez sied kontaktów.  Na podstawie 

zebranego materiału badawczego trudno jednak określid, która z tych hipotez jest bardziej 

prawdopodobna. W obszarze danych badawczych jednoznacznie można jedynie stwierdzid 

niezgodnośd opinii dwóch grup co do pośrednictwa pracy realizowanego przez PUP. 
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4.5. Trudności w znalezieniu pracy i skutki bezrobocia 

Opisując trudności w znalezieniu pracy opisywane przez badane osoby bezrobotne, należało by 

zacząd od postrzeganego braku możliwości znalezienia jakiejkolwiek pracy. Podstawową trudnością 

odczuwaną przez bezrobotnych jest brak ofert pracy. W pewnym zakresie odczucie to może byd 

prawdziwe, gdyż brak ofert pracy, związany z brakiem dużych przedsiębiorstw na terenie powiatu jest 

wymieniany jako jedna z głównych przyczyn bezrobocia przez przedstawiciela Publicznych Służb 

Zatrudnienia. 

W dalszej kolejności trudności w znalezieniu pracy przez osoby jej poszukujące dotyczą znalezienia 

pracy satysfakcjonującej finansowo oraz pod względem warunków pracy. Barierą są tu niskie zarobki 

oferowane przez pracodawców w powiecie i obserwowane nieuczciwe praktyki z ich strony: 

Mi się tak wydaje jest taki problem, bo wie pan przychodzą do nas pracodawcy i zgłaszają oferty 

pracy i nam mówią ze będzie takie wynagrodzenie i takie zachodzi tam bezrobotna osoba i już jak 

zaczyna, podpisze umowę o pracę, to te warunki się zmieniają i tutaj chyba jest ten największy 

problem tych ludzi, bo pracodawcy, którzy płacą w miarę uczciwie nie mają problemu. Najbardziej jest 

problem w takich sytuacjach gdzie troszeczkę ci ludzie są oszukiwani, albo nie mają umowy od razu, 

albo przez ileś miesięcy pracują, tak że mu się przekłada, a w następnym miesiącu dam ci umowę, a w 

następnym, następnym i myślę, że ci pracodawcy największy maja problem. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Źródłem trudności doświadczanych przez bezrobotnych respondentów są również kwestie związane z 

dojazdami. W przypadku ofert zatrudnienia w przedsiębiorstwach oddalonych od miejsca 

zamieszkania, podjęcie pracy może nie byd możliwe ze względu na słabe możliwości komunikacyjne: 

- A kto jeszcze z Paostwa rozważał taką zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę? 

- Mi właśnie o to chodziło, ja bym mogła się przeprowadzad, bo mi nie chodziło o dojazdy 

- A dojeżdżad by Pani nie chciała? 

-  Nie 

- Nawet jeśli jest super autobus? 

-  Nie, ponieważ ja nie mam takiego połączenia , żeby później dojechad do Siedlec 

- Aha czyli przesiadki i to jest niewygodne. 

- Tak, bo u nas  jest tylko jeden autobus o 7.30 a później nie ma już żadnego  

- Aha…(FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Warto jednak zaznaczyd, że odczuwana tutaj trudnośd może mied charakter jednostkowy, zważywszy 

na fakt, że społecznośd powiatu sokołowskiego jest postrzegana jako raczej mobilna (kwestia ta jest 

rozwinięta w kolejnym rozdziale raportu). 
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Jeśli chodzi o główne przyczyny bezrobocia w powiecie, to oprócz wspomnianego już braku dużych 

zakładów pracy, a co za tym idzie masowych rekrutacji, po popytowej stronie rynku pracy czynnikiem 

generującym bezrobocie były upadki kliku przedsiębiorstw oraz stagnacja rozwoju przedsiębiorstw 

istniejących: 

Ono generuje to, że częśd przetwórni, częśd fabryk, dosyd małych, *…+ one też upadają, tak jak nasza 

cukrownia. Są to większe miejsca zatrudnienia, które po prostu straciły, bądź je wykupiono, bądź 

zrezygnowano. Po prostu zostały zamknięte. I to większą ilośd osób jednak pozbawia pracy, ale też jest 

dużo miejsc takich, jak nasza wytwórnia Morszków, są takie miejsca, gdzie zatrudniają ilośd osób tylko 

potrzebną na wysokośd produkcji, jest ona kierowana zapotrzebowaniem rynku.  *…+ ale i fabryki, 

które wiele lat tutaj istniały, właśnie ta nasza cukrownia, która swego czasu zaopatrywała Wedel w 

cukier już nie istnieje. Straciło dużo osób miejsca pracy, trudno im się odnaleźd później, bo albo połowę 

życia, albo nawet większośd przepracowała tam. . (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Oprócz uwarunkowao po stronie popytowej rynku pracy najważniejszą przyczyną bezrobocia jest, w 

opinii pracownika PUP, niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych, którzy w znacznej części 

posiadają wykształcenie jedynie na poziomie gimnazjalnym lub podstawowym. Dla tej kategorii osób 

nie ma pracy na lokalnym rynku.  

Obserwacja ta jest tylko częściowo zgodna z danymi statystycznymi, gdyż  na ich podstawie  można 

mówid raczej o zbliżonym udziale w strukturze wykształcenia, grupy osób bezrobotnych o 

wykształceniu podstawowym, średnim zawodowym, i średnim technicznym. Taka zbilansowana 

struktura wskazywałaby raczej, że przyczyną bezrobocia w większym stopniu jest brak odpowiednich 

kwalifikacji, a nie tylko formalny poziom wykształcenia.  

Bazując na danych statystycznych około jednej czwartej osób bezrobotnych to bezrobotni 

długotrwale. Mimo ,iż opierając się na wskaźnikach  liczbowych można mówid o zmniejszeniu się skali 

tego zjawiska, to jednak z perspektywy codziennego doświadczenia pracowników instytucji 

publicznych (PUP, OPS) oraz organizacji pozarządowych zjawisko to nie traci na znaczeniu i jego 

obecnośd jest realnie odczuwalna. W przypadku osób długotrwale bezrobotnych respondenci ci 

mówili o nakładaniu się przyczyn i skutków bezrobocia. Długotrwale bezrobotni w znacznej części są 

osobami biernymi, które nie prowadzą aktywnych działao w celu zmiany swej sytuacji. Z jednej 

strony, można tu mówid o braku życiowej zaradności, przytłaczającym ciężarze bezrobocia i 

czynnikach obiektywnych: 

Osoby długotrwale bezrobotne, to głównym problemem jest brak wiary we własne siły. Te osoby już 

często nie wierzą, że cokolwiek uda im się zmienid. Także brak tego poczucia własnej wartości, to 

również. Poza tym już takie twarde, to wiadomo - niskie wykształcenie, brak szkoły, bo na 

podstawowym kiedyś zakooczył, a teraz nie ma dla niego pracy. Ale już nie tylko to, że niskie 

kwalifikacje zawodowe, ale również to bezrobocie długotrwałe, gdzie osoba popada w depresję. (IDI 9 

AGENCJA PRACY) 

Z drugiej jednak strony widoczne jest także zjawisko wyuczonej bezradności, uzależnienie od pomocy 

społecznej i wysoki poziom roszczeniowości. Mimo braku pracy zarobkowej osoby te nie wyrażają 

realnej chęci znalezienia i podjęcia zatrudnienia w obawie przez utratą świadczeo i uprawnieo 

wynikających z posiadania statusu zarejestrowanego bezrobotnego (np.: ubezpieczenie chorobowe): 
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Tak, długotrwale bezrobotni i oni później nie mają jakiegoś takiego bodźca, żeby wyjśd na zewnątrz, 

zmienid coś w swoim życiu. Trzeba po prostu im pomóc, bo jeżeli tego nikt nie zrobi, to oni po prostu 

zostaną tacy bierni i nie odejdą od tego. Fakt, że zostanie częśd ludzi, która jest uzależniona od 

ośrodka pomocy społecznej, a to ze względów różnych *…+ (FGI 1 OPS + NGO) 

Zjawiska tego typu dostrzeżone zostały również przez  badanego pracodawcę: 

Ktoś przychodzi i mówi: „Ja nie chciałem. Ja nie jestem zainteresowany pracą, mnie z Urzędu Pracy 

wysłali tu do Was, ale ja tak naprawdę pracą nie jestem zainteresowany”. Ja mówię: „W ogóle nie 

jest Pan pracą zainteresowany, czy u nas nie jest Pan zainteresowany?” „Nie, ja na razie mam jakieś 

zasiłki, jakieś szkolenia w Urzędzie Pracy mi oferują, ja to przejdę, wie Pani, może będę miał jakieś 

uprawnienia, może na wózkach bym pojeździł” (IDI 2  PRACODAWCA) 

Zdarza się, że zjawiska te mają charakter dziedziczony: 

Poza tym jeszcze jest coś takiego, co… u nas zdarza się bardzo często, że z pokolenia na pokolenie 

przechodzi… jak moi rodzice korzystali, to my też. *…+. Jest to też dziedziczenie tak zwane. (FGI 1 OPS + 

NGO) 

Popadnięcie w biedę należy do wymienianych w wypowiedziach badanych skutków nie tylko 

bezrobocia o charakterze długotrwałym, ale bezrobocia w ogóle: 

Dla tych osób… w ogóle tracą sens życia. To jest trudno powiedzied, bo tracą środki do życia, bo 

przychodzą tutaj osoby - pan mówi, że ma 5zł na dzieo. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Warto jednak zaznaczyd, iż istnieją różne modele reakcji na sytuację niedostatku finansowego. Wedle 

opinii pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, istnieje grupa osób która nawet w sytuacji bezrobocia 

i deprywacji materialnej niechętnie korzysta z pomocy społecznej: 

Niektóre osoby wcale nie chcą iśd do pomocy społecznej, zgłosid się i otrzymad pieniążki, bo to ich 

honor, bo tyle lat pracowały i będą teraz, no coś w rodzaju żebrania takiego, oni to inaczej widzą niż 

my tutaj. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Na przeciwległym biegunie znajdują się bezrobotni (liczne przypadki), którzy mimo trudnej czy wręcz 

dramatycznej sytuacji materialnej nie mają dostępu do świadczeo pomocowych z powodu 

niespełniania kryteriów formalnych wyznaczanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Sytuacja bezrobocia powoduje także skutki psychologiczne. Według pracownika Publicznych Służb 

Zatrudnienia szczególnie dotkliwe w tym obszarze zwolnienia grupowe oraz zwolnienia osób 

starszych o długim stażu pracy w jednej tylko firmie - występuje u nich załamanie psychiczne oraz 

trudna adaptacja do nowej sytuacji – wiele osób tracących pracę po wieloletnim zatrudnieniu w 

jednym miejscu jest pozbawionych umiejętności funkcjonowania na rynku pracy czy aktywnego 

poszukiwania zatrudnienia. 

Z sytuacją bezrobocia łączy się także postawa zwątpienia, beznadziei i braku wiary w możliwośd 

znalezienia pracy. Konsekwencje te nasilają się wraz z przeistaczaniem się sytuacji utraty pracy w 

bezrobocie długookresowe, co jest w zasadzie tożsame z pogłębiającym się wykluczeniem z rynku 
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pracy. Kluczowym obszarem pomocy w tym przypadku jest zmiana postawy osoby bezrobotnej, 

czemu może sprzyjad dobrze prowadzone doradztwo zawodowe: 

- To są bardzo poważne konsekwencje. Osoba długotrwale bezrobotna uważa ze ona już nic nie umie, 

do niczego się nie nadaje, tą osobę jest trudno przywrócid na rynek pracy, aczkolwiek to się udaje po 

takich rozmowach, ale to już musza byd takie rozmowy indywidualne doradców. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Do grona przyczyn a równocześnie skutków bezrobocia można zaliczyd problemy alkoholowe. 

Wnioskując z wypowiedzi badanych skala tego zjawiska w powiecie sokołowskim nie jest mała.  

4.6. Migracje i mobilność 

Opierając się na wypowiedziach badanych należących do różnych kategorii lokalną społecznośd 

powiatu sokołowskiego można by określid jako mobilną. Zaprezentowana poniżej opinia 

przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia jest reprezentatywna dla opinii większości 

respondentów: 

Myślę że tak aby tylko była praca, to każdy jest w stanie pokonad te kilometry i dojeżdżad jak 

najbardziej, żeby pracowad. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W obszarze codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, w badanym powiecie 

istnieje zjawisko dojazdów zarówno dalszych, jak i bliższych.  

Jeśli chodzi o dojazdy na większe odległości głównie chodzi o dojazdy do Warszawy. Mimo dośd 

dużego dystansu dzielącego Sokołów Podlaski od stolicy kraju (powyżej 100 km) dojazdy w tym 

kierunku zdarzają się i, według opinii pracownika PUP, nie są one wielkim problemem. Szczególnie 

jeśli dotyczy to tych terenów aglomeracji warszawskiej, które geograficznie są położone bliżej 

Sokołowa. Wówczas czas dojazdu zamyka się w granicach półtorej godziny, co według badanego jest 

postrzegane jako rozsądne ramy czasowe. Dojazd jest możliwy za pomocą komunikacji 

samochodowej lub autobusowej.  

W zakresie dojazdów bliższych ważnym kierunkiem codziennych dojazdów do pracy jest sąsiadujący z 

powiatem sokołowskim powiat siedlecki na czele z jego stolicą. Tutaj jednak warto wspomnied, o 

trudnościach wspomnianych przez jedną z badanych bezrobotnych, która podkreślała istnienie 

istotnych braków w komunikacji publicznej między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami (brak połączeo 

dogodnych z punktu widzenia godzin pracy). 

Mieszkaocy powiatu sokołowskiego, w opinii badanych z Powiatowego Urzędu Pracy, są też skłonni 

do dojeżdżania do pracy w ramach samego powiatu. O względnie wysokiej skali tego zjawiska można 

wnioskowad na podstawie wypowiedzi pracodawców, które dotyczyły proporcji pracowników 

dojeżdżających i miejscowych w zakładach pracy. W przypadku dwóch z nich dojeżdża aż około 75% 

załogi, inny pracodawca wartośd tą szacował na około 60%, w kolejnym badanym przedsiębiorstwie 

wielkośd ta sięga połowy zatrudnionych.  

Zdarza się (mówił o tym jeden z pracodawców), że firmy wprowadzają określone ułatwienia dla osób 

dojeżdżających: 
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Staramy się na pewno przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu danego pracownika brad to pod 

uwagę. Robimy to w ten sposób, że jeśli mamy w zakładzie pracę zmianową, a pracownik 

przyjmowany jest na bezpośrednią produkcję, to przy jego zatrudnieniu biorę pod uwagę to, żeby ten 

dojazd był zorganizowany, żeby on mógł dojeżdżad np. z osobami z tej samej miejscowości, w której 

on mieszka, albo z miejscowości sąsiedniej, tak, żeby ułatwid im ten dojazd. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Czynnikiem stymulującym wysoki poziom mobilności w obrębie powiatu sokołowskiego może byd 

jego wiejsko – rolniczy charakter. W przypadku małych miejscowości o  dominacji gospodarki rolnej i 

braku zakładów pracy podjęcie jakiejkolwiek pracy musi łączyd się dojazdami. Pracownicy mogą nie 

mied tu wyboru.  

Czynnikiem wpływającym negatywnie na mobilnośd w niektórych segmentach rynku pracy bywają zaś 

niskie zarobki: 

-Mam bardzo mało osób dojeżdżających do pracy, ponieważ kiedyś, kiedy był zakład pracy, zwracał za 

bilety, dofinansowywał, to się opłaciło, a w tej chwili nie mam takich osób. Bo u nas zarobki nie są za 

wysokie. Bo jeżeli przykładowo ktoś ma najniższą krajową i teraz jeszcze bilet mu kupid no to wie Pan, 

to wszystko koszty, także nie mam. Byłoby, chętnie ludzie przychodzą, z Siedlec się dowiadują, z 

Węgrowa i innych ale po prostu nie ma sensu. Koszty biletu, dojazdu. *…+ 

-Spoza Sokołowa to jeżeli mam 70 osób to dojeżdża 10 i to na stanowiskach takich jak główna 

księgowa, prezes akurat, którzy dobrze zarabiają i się im opłaca dojeżdżad. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Warto też zauważyd, że nie wszyscy pracodawcy w powiece są pozytywnie ustosunkowani do 

dojazdów pracowników. Według przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia brak dobrego 

systemu komunikacji oraz obawy przedsiębiorców bywają barierą mobilności:  

I nawet pytają wcześniej, jak daleko osoba mieszka i od razu wiedzą, jeżeli to jest za daleko, to nie 

przyjmują do pracy. Tak że biorą to pod uwagę, tym bardziej, że niektóre miejscowości są oddalone 

dosyd sporo od Sokołowa albo nawet trzeba przez Sokołów przejechad, żeby jechad do innej 

miejscowości w powiecie i chociażby była atrakcyjna praca, to owszem zdarza się, że osoby mówią, że 

odmówiono im właśnie z tego powodu właśnie, że autobusem za długo, autobus w takich dużych 

przestrzeniach zimą stoi w miejscu, są awarie, nie dojeżdża na czas i są to utrudnienia. Pracownik nie 

jest na miejscu w odpowiednim czasie. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Biorąc pod uwagę wypowiedzi respondentów z różnych kategorii, można stwierdzid, iż na 

sokołowskim rynku pracy widoczne jest także zjawisko migracji pracowników, zarówno w wymiarze 

zagranicznym jak i wewnątrzkrajowym. Ma ona, przede wszystkim, charakter emigracji z terenów 

powiatu. W tym sensie, zebrany materiał jakościowy jest zbieżny z danymi statystycznymi, które 

mówią o ujemnym saldzie migracji w powiecie. Warto jednak zauważyd, opierając się na opinii 

przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy, że rzeczywista skala migracji jest zapewne znacznie 

większa od odzwierciedlanej w danych statystycznych (stwierdzanej na podstawie kryteriów 

formalnych), gdyż wiele osób mimo oficjalnego zameldowania na terenie Sokołowa Podlaskiego i 

okolic, realnie mieszka, żyje i pracuje w innych miejscowościach. 

Migracja o zasięgu krajowym, to w znacznym zakresie migracja o charakterze edukacyjnym.  

Obserwowane są częste wyjazdy  absolwentów szkół średnich do większych miast (głównie 

Warszawy, ale też inne ośrodki akademickie – Białystok, Lublin ). W pierwotnym założeniu są to 
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wyjazdy czasowe, związane z kontynuowaniem edukacji na poziomie studiów wyższych, z czasem 

jednak ich charakter zmienia się na emigrację stałą - osoby po ukooczeniu studiów nie powracają do 

powiatu sokołowskiego. 

- I to jest jakby po szkole średniej, już się dzieje, tak rozumiem, czy wcześniej? 

- Tak, szkoła średnia, już dzieciaki zaczynają myśled, my zaczynamy myśled żeby uciec w stronę 

Warszawy, większe miasta, głównie Siedlce, Warszawa, natomiast mało młodzieży pozostaje tam na 

miejscu. (IDI 12 NGO) 

Wyjątkiem w tym przypadku są osoby kształcące się na nauczycieli, które częściej niż absolwenci 

innych kierunków, powracają do powiatu do powiatu po studiach z nadzieją (niestety rzadko 

realizującą się) znalezienia pracy w zawodzie.  

Oprócz migracji związanej z edukacją, mieszkaocy powiatu sokołowskiego emigrują też zarobkowo, w 

poszukiwaniu zatrudnienia. W tym przypadku można mówid o podobnych kierunkach, jak również o 

podobnym strukturze wiekowej grupy osób wyjeżdżających z powiatu – emigrują przede wszystkim 

osoby młode: 

A czy Paostwo jako pracodawcy zaobserwowaliście zjawisko migracji lokalnej ludności, czy na 

przestrzeni ostatnich kilku lat bądź obecnie dostrzegacie, że pracownicy coraz częściej wyjeżdżają poza 

region, gdzieś przemieszczają się? 

- Tak, jako pracodawcy to może nie, ale tak prywatnie, to bardziej osoby młode przenoszą się do 

większych miejscowości, gdzie wiadomo łatwiej jest o pracę, stolica - Warszawa, czy też inne 

miejscowości. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Migracja zagraniczna, według badanych, jest zjawiskiem, które jest obserwowane zarówno obecnie 

jak i w przeszłości. Co do skali emigracji za granicę, można powiedzied, że jest ona niższa niż w 

przypadku migracji krajowej. Podobnie, ilośd wyjazdów emigracyjnych do innych paostw w powiecie 

sokołowskim jest relatywnie mniejsza niż w przypadku innych powiatów w regionie, o czym mówił 

jeden z badanych pracodawców: 

- U nas za granicę? Bardziej z Siemiatycz i innych,  od nas to raczej rzadko ale jeśli wyjeżdżają, to  

bardziej do pracy sezonowej. Od nas ze Sokołowa to nie jest taki duży odsetek , bardziej wyjeżdżają  z 

rejonu Siemiatycz, Białegostoku. (IDI 4 PRACODAWCA) 

 
W wymiarze czasowym migracja zagraniczna z powiatu sokołowskiego jest według wielu badanych 

krótko- i średniookresowa: 

 Czy za granicę dużo osób wyjechało? Trochę wyjechało, ale nie są to, jakie duże ilości, z tego, co się 

orientuję to jakieś 10% także to nie jest tak dużo, ale po 2, 3 latach wracają ci ludzie. (IDI 1 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Zjawisko migracji, podobnie jak popyt i podaż na rynku pracy w Sokołowie, cechuje się  

sezonowością. O nasileniu emigracji można mówid w okresie wiosenno - letnim, kiedy popularne są 

wyjazdy do Niemiec na zbiór szparagów.  
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Oprócz braku ofert pracy, ważnym czynnikiem nasilającym zjawisko emigracji z terenów Sokołowa 

Podlaskiego i okolic są niskie wynagrodzenia. Z tego też powodu, według badanego pracodawcy, na 

lokalnym, jak również regionalnym (Mazowsze) rynku pracy zjawisko migracji, szczególnie w 

przypadku ludzi młodych a także posiadających zaawansowane kwalifikacje zawodowe będzie się 

intensyfikowad: 

firmy lokalne na naszym rynku, czy na rynku siedleckim, generalnie jeżeli chodzi o województwo 

mazowieckie (ja nie mówię tu o obszarze Warszawy, bo jest to zupełnie inna struktura), nie zapewnią 

tak atrakcyjnych warunków wynagrodzenia, jak w przypadku osób, które są młode, mają możliwości, 

nie mają jakichś większych zobowiązao, które wyjadą za granicę. Myślę, że czynnik migracji będzie 

miał z biegiem czasu coraz większe znaczenie i coraz bardziej będzie firmom utrudniał 

funkcjonowanie. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Biorąc pod uwagę taką prawidłowośd, jak również popularnośd Niemiec jako kierunku wyjazdów 

emigracyjnych, w wypowiedzi tego samego pracodawcy pewne obawy rodzi  mające nastąpid w roku 

2011 otwarcie niemieckiego rynku pracy, które może spowodowad odpływ siły roboczej. Co ważne, 

zagrożenie to może szczególnie dotyczyd deficytowego na lokalnym rynku pracy zawodu spawacza.  

W wypowiedziach badanych pojawiły się nieliczne wzmianki o pojedynczych przypadkach imigracji do 

powiatu sokołowskiego (zarówno byli mieszkaocy powracający po latach jak i osoby całkowicie 

napływowe). To jednak zjawisko ma charakter jednostkowy i marginalny w skali całościowych zmian 

ludnościowych w powiecie. 

Podsumowując można powiedzied, że w powiecie sokołowskim mamy do czynienia z dośd wysokim 

poziomem mobilności jak i względnie wysoką gotowością pracowników do zmiany miejsca 

zamieszkania w celu zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia. Niestety, jak wskazuje analiza 

przyczyn tych zjawisk, jest to wskaźnikiem bardziej złej sytuacji na lokalnym rynku pracy niż 

szczególnego nastawienia wśród lokalnej społeczności. 

4.7. Szara strefa lokalnego rynku pracy  

Obecnośd praktyk z zakresu szarej strefy na lokalnym rynku pracy częściowo może byd stwierdzona w 

oparciu o opisane już w raporcie kwestie związane z nadużyciami w zakresie warunków zatrudnienia i 

płacy (niewypłacanie wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzenia odmienne od ustalonego w 

umowie).  

Jak wynika to z doświadczeo dwóch badanych pracodawców, zatrudnienie w szarej strefie bywa 

także postrzegane przez pracowników jako korzystne. Szczególnie dotyczy to osób młodszych, 

znajdujących się na początku kariery  zawodowej. Korzyścią jest tu doraźnie wyższy poziom 

zarobków: 

Oczywiście, bo z tą szarą strefą jest tak, że, chociaż powiedzmy sobie problemu absencji jako takiej 

nie mamy, ale pracownik jak np. pracujący na etacie i to nie tylko u nas w firmie tak się zdarza, ale 

potrafi sobie skorzystad ze zwolnienia lekarskiego, to wtedy sobie w tej szarej strefie popracuje 

czasami. 

- Jakby Pani oceniła skalę tego zjawiska, czy jest to powszechne? 
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- Powszechne, bo wielu zwłaszcza młodych ludzi trafia tutaj do mnie i np. ja pytam się absolwenta, 

który skooczył szkołę w 2008, czy 2009 roku, kiedyś była zasadnicza służba wojskowa, więc ci chłopcy 

uciekali mi do wojska, lecz w tej chwili tego problemu już nie ma, więc pytam się, widzę, że w tym CV 

po szkole nie ma nic. Ja się pytam, co Pan robił przez ostatnie 2-3 lata? A on na to: „ Pracowałem”. Ja 

na to pytam, jak Pan pracował, bo z dokumentów to nie wynika. „No wie Pani, pracowałem na czarno 

to tu, to tam. Pracodawca obiecał, że mnie zatrudni, ubezpieczy. Ani mnie nie zatrudnił, ani nie 

ubezpieczył”. Ja na to: „I co, chciałby Pan znaleźd pracę w porządnej firmie, która gwarantuje Panu 

stałą pracę, ubezpieczenie i terminową wypłatę wynagrodzeo, tak?” „No tak”. Właśnie ci młodzi 

ludzie łudzą się albo tym, że dostaną więcej pieniędzy, bo wiadomo, z tego wynagrodzenia brutto co 

miesiąc odprowadzane są składki i wszystko to, co powinno byd odprowadzone. W szarej strefie tego 

nie ma. Dostanie więcej na rękę, ale jak zachoruje, to wtedy jest problem . (IDI 1 PRACODAWCA) 

W kontekście wielokrotnie wspominanego przez osoby badane niskiego poziomu płac na 

sokołowskim rynku pracy, praktyka taka znajduje swoje uzasadnienie. 

Według badanych przedstawicieli opieki społecznej oraz szkolnictwa podstawową przyczyną 

wchodzenia w szarą strefę zatrudnienia po stronie pracodawców są zbyt wysokie koszty pracy i 

zatrudnienia pracownika.  

Istotnym skutkiem nasilenia tego typu zjawiska z punktu widzenia podaży na rynku pracy, jest 

obecnośd pracowników „bez wykształcenia ale z umiejętnościami i nieformalnymi kwalifikacjami” 

nabytymi jedynie w trakcie zatrudnienia na czarno. 

Jak wynika to z wypowiedzi badanych, branżą, w obrębie której zjawisko szarej strefy i zatrudniania 

na czarno wydaje się byd najbardziej rozpowszechnione jest branża budowlana. Zważywszy na to, że 

zarówno w oparciu o dane jakościowe jak i ilościowe statystyki jest to jedna z głównych branż w 

powiecie, można sądzid, że zjawisko szarej strefy jest rozpowszechnionym w powiecie sokołowskim 

problemem społecznym. 

 

4.8. Sytuacja osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

 

Z punktu widzenia pracownika  Powiatowego Urzędu Pracy zauważalna jest trudna pozycja na rynku 

pracy kobiet po urodzeniu dziecka i wychowujących dzieci. Zdarza się, że popadają one w sytuację 

bezrobocia, a nawet trwałego wykluczenia z rynku pracy i bierności zawodowej. Podobną diagnozę 

sytuacji osób należących do tej kategorii społecznej sformułował badany z agencji pracy, podkreślając 

równocześnie istnienie możliwości skutecznego przeciwdziałania negatywnym tendencjom w 

przypadku tej grupy: 

To już trudno zmienid tę mentalnośd, ale tak, to uważam, że to co robimy ma sens. Zwłaszcza widzę to 

na przykładzie kobiet, gdzie zajmowały się domem i wychowaniem dziedmi, pracują, no wiadomo 

pierwszy etap przed podjęciem pracy, wdrażanie się w tą pracę, umieją sobie zagospodarowad tak 

czas, że starcza, wszystko zrobią, i obowiązki domowe, i pracę, gdzie później kooczą i sobie nie mogą 

wyobrazid, że one będą siedziały w domu. One pracują w tym zawodzie, do którego się przyuczały, 

bądź w innym zawodzie, ale pracują. I wszystko się da, dzieci do szkoły i obiad ugotowad. (IDI 9 

AGENCJA PRACY) 
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W przypadku jednego z badanych przedsiębiorstw można mówid o świadomej dyskryminacji kobiet w 

polityce zatrudnienia: 

A jak ten rozkład płci wygląda? 

- Jesteśmy pół na pół. Wiąże się z tym że jednak mężczyźni wie pan kobiety częściej na zwolnienia 

chodzą co nie powinno, ale tak jest a mężczyźni nie biorą bo u nas jest akurat taki przedział i zawsze 

są tam jakieś problemy urlopy na żądanie. Robimy selekcję też nieładnie, dyskryminacja. 

Rzeczywistośd jest przykra, ale prawdziwa niestety. (IDI 4 PRACODAWCA) 

Informacje o podobnych praktykach nie pojawiają się jednak w wypowiedziach innych pracodawców, 

co byd może świadczy, że zjawisko jawnej dyskryminacji kobiet na rynku pracy nie ma charakteru 

powszechnego. 

Istotnym czynnikiem sprzyjającym zatrudnieniu kobiet i niwelującym ich mniejszą dyspozycyjnośd 

związaną z koniecznością wychowywania dzieci, jest uzyskiwanie wsparcia ze strony członków 

rodziny. Może to byd szczególnie istotne w przypadku terenów wiejskich (a więc dominujących w 

powiecie), gdzie istnieją ściślejsze więzi w wielopokoleniowych rodzinach: 

Znaczy u nas, na wsi radzą sobie. Ponieważ albo jest babcia, dziadek, albo ktoś z rodziny kto się tym 

dzieckiem zajmie. Myślę, że u nas nie ma takiego większego problemu i nie ma problemu ze 

znalezieniem opiekunki ewentualnie, tylko za drobne jakieś tam pieniądze. Myślę, że miasto ma z tym 

większy problem. Natomiast na wsi, to trudno jest znaleźd kogoś…Tu są te gospodarstwa różne, 

wiadomo, że ktoś z tym dzieckiem posiedzi. (FGI 1 OPS + NGO) 

Inną grupą wyraźnie defaworyzowaną na sokołowskim rynku pracy są osoby należące do kategorii 

wiekowej 50+. Szczególnie trudna jest sytuacja osób, które znaczną częśd życia zawodowego 

przepracowały w jednym zakładzie pracy, a następnie straciły pracę. Osoby takie szczególnie ciężko 

znoszą sytuację bezrobocia. Często również są pozbawione umiejętności szukania pracy. Można 

również mówid o sceptycznym nastawieniu pracodawców wobec osób należących do tej grupy 

wiekowej (już niezależnie od charakteru przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej), gdyż często 

przy rekrutacji preferowane są osoby młodsze. Informacje o istnieniu tego typu praktyk pojawiły  się 

w wypowiedziach pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawców, jak również w opisach 

własnych doświadczeo w poszukiwaniu pracy dokonywanych przez bezrobotnych respondentów: 

- Na rynku lokalnym sokołowskim? Teraz rynek jest rynkiem dosyd trudnym. Z tego co wiem, z 

doświadczenia, przy okazji innych moich koleżanek, które zajmują się tym samym, czym zajmuję się 

ja, to trudno jest takim osobom znaleźd pracę. Jednak ten przedział wiekowy zamyka się tak przy 50, 

bo potem im dłużej, tym skala trudności jest większa. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Według przedstawiciela organizacji pozarządowej, występującego również często w roli pracodawcy, 

powodem niezatrudniania osób starszych może byd nie tyle kryterium wieku, ale relatywnie rzadsze 

występowanie wśród osób należących do tej kategorii wiekowej pewnych umiejętności: 

- Obsługę komputera to wydaje mi się, ze każdy w młodym wieku, każdy student, dla niego to nie jest 

problem. Na pewno jest to problem dla osób 45+ czy coś takiego, którzy pracowali w innych 

miejscach, nie mieli styczności z komputerami, jest to dla nich problem (IDI 13 NGO) 
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Osobną grupą społeczną zagrożoną wykluczeniem z rynku pracy są osoby w wieku 

przedemerytalnym. Z racji powodów defaworyzacji można by te osoby ulokowad na styku kategorii 

50+ i kategorii osób niepełnosprawnych, gdyż barierą przy zatrudnianiu jest tu nie tylko wiek, ale też 

często spotykany zły stan zdrowia, umożliwiający podjęcie pracy tylko w zakresie prac lekkich. Tu 

jednak oferta nie jest zbyt bogata i ogranicza się głównie do stanowisk typu ochroniarz lub stróż 

nocny.  

W zebranym materiale badawczym zawartych jest niewiele informacji dotyczących sytuacji osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy. W większości przypadków badani pytani o grupy szczególnie 

zagrożone wykluczeniem z rynku pracy nie poświęcali uwagi akurat tej kategorii osób. Byd może 

oznacza to, że sytuacja osób niepełnosprawnych na sokołowskim rynku pracy nie wyróżnia się 

negatywnie na tle całościowej sytuacji uczestników rynku pracy, lecz wniosek taki może mied 

charakter jedynie hipotezy.  

Po części może byd ona zweryfikowana w oparciu o informacje dotyczące znajdującego się wśród 

badanych przedsiębiorstw zakładu pracy chronionej zatrudniającego osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. Na jego przykładzie można stwierdzid, że w grupie osób niepełnosprawnych 

liczba osób chętnych do pracy przewyższa znacząco możliwości zatrudnienia: 

Obecna sytuacja rekrutacyjna tego pracodawcy może byd dowodem na jednak dośd trudną sytuację 

tej grupy na rynku pracy: podaż w znacznym stopniu przewyższa popyt: 

Oczekujących na pracę u mnie w spółdzielni jest około 100 osób, a przyjmuję jedną w roku. W 

pierwszej kolejności, jeszcze muszę dodad, że zatrudniamy osoby niepełnosprawne, bo jesteśmy 

zakładem pracy chronionej, czyli tu w pierwszej kolejności mają osoby niepełnosprawne, renciści, 

emeryci odpadają czyli zostają tzw. osoby z grupami. 

-A spośród tej grupy oczekujących jak mniej więcej procentowo są to osoby właśnie niepełnosprawne? 

-Odnośnie osób zdrowych, czyli bez grup, to powiem że w tych około 100 osób to jest 10% (IDI 3 

PRACODAWCA) 

Dodatkowo, prognozy dotyczące zapotrzebowania na pracowników niepełnosprawnych w przyszłości 

są pesymistyczne – popyt raczej nie będzie rósł. Co więcej w zakładach pracy chronionej możliwe są 

redukcje zatrudnienia, w związku z planowanymi zmianami w prawie, które będą skutkowad 

obniżeniem wielkości dofinansowania ze środków PFRON, co może zagrozid rentowności 

przedsiębiorstw tego typu 

Opierając się na wypowiedziach jednego z badanych pracodawców można mówid także o 

zróżnicowaniu zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy w zależności do rodzaju schorzenia i stopnia 

niepełnosprawności. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób głuchoniemych i schizofreników. W 

lepszej sytuacji są osoby o orzeczonej niepełnosprawności i formalnie przyznanej grupie 

niepełnosprawności, która jednakże nie odbija się na realnej sprawności pracownika w pracy. 
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5. Ocena sytuacji  edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 

5.1. Ocena oferty edukacyjnej powiatu 

 

Opis i ocena sytuacji edukacyjnej w powiecie w kontekście rynku pracy obejmowała średnie 

kształcenie typu zawodowego oraz edukację na poziomie wyższym.  

W przypadku obu rodzajów szkolnictwa należy na początku poczynid uwagę, iż opinie respondentów 

nt. edukacji de facto dotyczyły nie tylko szkół zlokalizowanych w granicach powiatu, ale także szkół 

siedleckich (szkolnictwo średnie) oraz z różnych ośrodków akademickich w Polsce (Warszawa, 

Siedlce, Lublin, Białystok) w przypadku kształcenia wyższego. Wynika to z faktu, iż uczniowie i 

absolwenci będący uczestnikami sokołowskiego rynku pracy korzystają także (a w obszarze szkół 

wyższych wyłącznie – brak uczelni na terenie powiatu sokołowskiego) z oferty edukacyjnej tych 

miast. 

Jeśli chodzi o kształcenie na poziomie średnim, podstawową charakterystykę sytuacji edukacyjnej w 

powiecie sokołowskim, podzielaną przez wielu respondentów można by streścid w sformułowaniu: 

„za dużo kształcenia ogólnego, za mało zawodowego”.  

W ciągu ostatnich lat w powiecie można było zaobserwowad tendencję do rozwijania szkół 

ogólnokształcących i przekształcania kierunków zawodowych w kierunki ogólne. Według 

przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia było to strategią błędną, której negatywne skutki 

można obecnie obserwowad: 

Tak o średnim, nie wiem jak ten kierunek się nazywa, jest w Zespole Szkół Zawodowych i to jest 

informatyka, ogólne z informatyka i ci ludzie do nas przychodzą i w zasadzie, jaki to jest kierunek 

gdzie oni mogą pójśd do pracy, cóż oni za informatycy, oni chcieliby byd informatykami, także wie pan 

dzisiaj każdy jest informatykiem, każdy ma komputer od małego dziecka i takie podstawowe 

napisanie pisma. Każdy wydaje mi się jest tak przygotowany że właśnie te takie kierunki, takie ogólne 

zintegrowad taki kierunek ogólny z informatyką. *…+ uważam, że dużą krzywdę zrobiono tutaj,  że 

zostały zlikwidowane szkoły zawodowe, bo przecież brakuje osób w takich zawodach gdzie oni by nie 

mieli problemu ze znalezieniem pracy. Zlikwidowano te szkoły zawodowe i częśd młodzieży poszło do 

liceum przy zespole szkół zawodowych i myślę ze to był niewypał, bo ci ludzie nawet matur nie 

pozdają, bo to tacy ludzie, a nie inni, a w zawodówkach na pewno by sobie poradzili. (IDI 1 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Jednym z takich negatywnych skutków zbyt małej liczby szkół zawodowych w powiecie jest 

nieodpowiednia, niedostosowana do zdolności i możliwości alokacja uczniów do szkół. Skutkuje to 

wypadnięciem części uczniów z systemu edukacji na skutek zbyt wysokich wymagao w szkołach 

ogólnokształcących: 

*…+, bo tutaj już po gimnazjum z bardzo niską punktacją dostaje się młodzież do szkół średnich i nie 

radzi sobie, w trakcie sobie nie radzi w szkole średniej, często odpada i nie kooczy nic. Nie ma nic, tylko 

tą szkołę gimnazjalną skooczoną. A tak to by miał… wiadomo, że jeśli chłopak, czy dziewczyna są słabi 

z przedmiotów, bo wiadomo nie każdy jest zdolny. *…+ ale przynajmniej by tą zawodówkę skooczyli i 
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jakiś zawód uzyskał, miał, to przynajmniej mógłby gdzieś podjąd pracę. Natomiast on w średniej 

szkole często nawet nie zdaje… nie kooczy przedmiotów, bo w technikum, w każdym technikum chyba 

zdaje się jeszcze program, w każdym technikum chyba jest egzamin z tych przedmiotów zawodowych. 

Często nie zdają tych egzaminów i mają nieskooczone. Nie mają średniego wykształcenia, nie mają 

żadnego zawodu. (FGI 1 OPS + NGO) 

Do specyfiki sokołowskiego systemu nauczania na poziomie średnim należy również popularnośd 

kształcenia w kierunku rolniczym (Zespół Szkół Rolniczych w Sokołowie Podlaskim) mająca swoje silne 

umocowanie w rolniczym charakterze lokalnej gospodarki. Według pracownika Publicznych Służb 

Zatrudnienia dla wielu uczniów wybór takiej właśnie ścieżki edukacyjnej nadal pozostaje 

„automatycznym”. Dużą rolę w utrzymywaniu się tego stanu odgrywają rodzinne tradycje 

podejmowania edukacji rolniczej. Wpływ pochodzenia rodzinnego jest też istotny z punktu widzenia 

perspektyw zawodowych absolwentów szkół rolniczych. W znacznej części pracują oni w zawodzie 

przejmując zarządzanie rodzinnym gospodarstwem rolnym, często je modernizując i usprawniając. 

Zgodnie z ogólnym trendem obserwowanym w całym kraju, także w powiecie sokołowskim, w opinii 

pracownik urzędu pracy, dostrzegalny jest proces centralizacji edukacji: 

*…+ to są małe, Sokołów nie jest zbyt dużym miastem, prawda? A powiat… dużo jest wiosek rolniczych, 

więc tutaj szkoły są zamykane w mniejszych miejscowościach, są przenoszone do Sokołowa, bądź też 

skupiają… właściwie tak jest w całej Polsce w tej chwili. W szkołach średnich, podstawowych, czy 

gimnazjach nawet to już jest, ta edukacja centralizuje się (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W opinii tego samego respondenta bolączką sokołowskich szkół jest także stara kadra nauczycielska. 

Mimo zmian typów szkół i nauczanych kierunków nauczyciele pozostają ci sami.  

Teza o przewadze szkół ogólnokształcących nad zawodowymi zyskuje potwierdzenie, jeżeli weźmie 

się pod uwagę opinie respondentów dotyczące kierunków kształcenia i nauczanych zawodów, 

których brakuje na lokalnym rynku pracy, jak i tych, których jest za dużo. Braki dotyczą, przede 

wszystkim, zawodów specjalistycznych, technicznych oraz rzemieślniczych. W Sokołowskiem nie 

kształci się przyszłych fachowców.  

Jednym z najbardziej dotkliwych braków dotyczy zawodu spawacza. Wedle respondenta 

reprezentującego zakład pracy najbardziej zainteresowany pozyskaniem pracowników w obrębie 

tego zawodu w ciągu ostatniej dekady nastąpiło radykalne pogorszenie się sytuacji edukacyjnej w 

tym obszarze: 

mamy w tej chwili 2011 rok, to już jest tyle czasu, od kiedy ostatnia kadra osób wykształconych w 

zawodach najbardziej preferowanych u nas w zakładzie, opuściła mury tej szkoły. Ci ludzie mają w tej 

chwili po 30 kilka lat. Tutaj w Zespole Szkół Zawodowych imienia Krzysztofa Kamila Baczyoskiego były 

kiedyś kierunki, było technikum z zakresu budowy maszyn. Szkoła ta kształciła między innymi bardzo 

dobrych ślusarzy, bardzo dobrych tokarzy. W tej chwili nie kształci. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Co ważne, podobną obserwację, jednakże o charakterze ogólnym, dotyczącym całości szkolnictwa 

zawodowego przedstawił jeden z przedstawicieli szkolnictwa: 



54 
 

Szkolnictwo zawodowe oparte jest na dziadkach, emerytach, nie ma i nie będzie napływu 

pracowników na te stanowiska, to umrze śmiercią naturalną za kilka lat. W tej chwili oparte jest na 

emerytach. Nie ma napływu nowych absolwentów. (FGI 2 SZKOŁY) 

Sytuacja braku zastępowalności pokoleo w przypadku zawodów technicznych spowodowana brakiem 

napływu młodych osób do zawodu wydaje się więc byd w przypadku powiatu sokołowskiego sytuacją 

znamienną.  

 
Według respondentów niedobór absolwentów ze średnim lub zasadniczym zawodowym 

wykształceniem dotyczy także zawodów takich jak:  

 krawiec, szwacz – w przypadku których można mówid o znacznym i niezaspokojonym 

zapotrzebowania ze strony pracodawców na siedleckim rynku pracy: 

krawiec-szwacz nie ma tych szkół zawodowych, osoby nie kształcą się w tym kierunku, 

dlatego te sekcje akurat są na potrzeby siedleckiego rynku pracy. *…+Przecież w Siedlcach 
ten słynny zakład Karo, gdzie pracowało kilka tysięcy osób właśnie, gdzie były potężne 
szwalnie, to się przekształciło w małe zakłady i też jest zapotrzebowanie, a nie ma 
tych szkół. A wcześniej były szkoły zawodowe. Nawet przyzakładowe szkoły 
zawodowe. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 fryzjerzy,  

 zawody elektryczne 

 mechanicy 

 absolwenci szkół mięsnych. 

 
Zjawisko nadpodaży występuje w przypadku absolwentów liceów profilowanych oraz kierunków 
administracyjnych, handlowych: 
 
Kierunki w szkołach kształcą pod potrzeby banków, handlu, pod potrzeby w zakresie usług, no a co z 

resztą? Nikt o tym nie myśli. (IDI 1 PRACODAWCA) 

W samym Sokołowie Podlaskim nie ma uczelni wyższej. Ważniejszymi ośrodkami akademickimi, z 

których oferty korzystają osoby młode z powiatu są: Siedlce, Lublin, Białystok i Warszawa. 

Wyjeżdżając do tych miejsc na studia, już jako absolwenci osoby te w  większości nie powracają do 

powiatu. Osoby , które decydują się na powrót często mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, 

chod można tu mówid o zróżnicowaniu sytuacji w zależności od kierunku i ośrodka akademickiego.  

Dobrą pozycję na rynku pracy mają absolwenci uznawanych ze lepsze uczelni warszawskich, 

szczególnie technicznych (politechnika, Wojskowa Akademia Techniczna). Według badanych osoby 

legitymujące się takim wykształceniem nie powinny mied problemu ze znalezieniem pracy w powiecie 

sokołowskim. Warto jednak zaznaczyd, że takie założenie ma charakter jedynie hipotetyczny, gdyż 

tego typu absolwenci praktycznie nie pojawiają się na sokołowskim rynku pracy. Dysponując 

poszukiwanymi kwalifikacjami i umiejętnościami i mając stosunkowo dobre perspektywy 

zatrudnienia także poza Sokołowem, wybierają miejsca stwarzające możliwości uzyskania wyższych 

zarobków. Ich uzyskanie w Sokołowskiem nie byłoby raczej możliwe.  
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Według jednego z pracodawców oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej o możliwościach 

łatwego znalezienia zatrudnienia można by mówid także w przypadku zawodu informatyka, jako że 

dostępnośd absolwentów tego kierunku na lokalnym rynku jest w zasadzie zerowa: 

- Jeżeli chodzi o tą historię z informatykiem, to jakie są efekty poszukiwao? 

- Szukamy nadal. 

- A jak długo trwa ta rekrutacja? 

- No tak z pół roku.  

- To rzeczywiście. (IDI 2 PRACODAWCA) 

O trudnej sytuacji na rynku pracy można mówid w przypadku absolwentów uczelni lokalnej – 

Uniwersytetu Podlaskiego w Siedlcach. W aspekcie kierunkowym grupą absolwentów, w przypadku 

której szczególnie silnie występuje zjawisko nadpodaży i zagrożenia bezrobociem są absolwenci 

takich kierunków, jak: ubezpieczenia społeczne, bankowośd, marketing i zarządzanie, administracja, 

pedagogika (nauczyciele) oraz inne kierunki humanistyczne.  

Opinia o trudnej sytuacji osób z wyższym wykształceniem (przynajmniej w przypadku ich znacznej 

części), która przebrzmiewa z wypowiedzi wielu badanych znajduje swe potwierdzenie w danych 

statystycznych, na bazie których widoczny jest systematyczny wzrost odsetka osób z wyższym 

wykształceniem wśród ogółu osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2005 – 2010.  

Efektem takiej sytuacji, dotyczącym także absolwentów szkół średnich, jest niska korelacja pomiędzy 

kierunkiem posiadanego wykształcenia a wykonywanym zawodem: 

Dominują zawody niekoniecznie te, których się wyuczyli, a te, które wykonują w rzeczywistości. To jest 

dosyd rozbieżne. Ludzie szukają pracy tam gdzie są w stanie, gdzie mogą byd zatrudnieni. To nie jest w 

100% adekwatne do tego, co kooczą, a co robią później. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

5.2. Obszary poprawy wykształcenia absolwentów  

 

Podstawowym wnioskiem z poprzedniej części raportu jest ten mówiący, że głównym obszarem 

poprawy wykształcenia absolwentów w powiecie sokołowskim powinna byd zmiana struktury 

rodzajów kształcenia na poziomie średnim: zwiększenie liczby szkół zawodowych i zmniejszenie liczby 

szkół ogólnokształcących. 

Oprócz mówienia o konieczności przywrócenia szkolnictwa zawodowego, w swych wypowiedziach 

respondenci dokonali także identyfikacji bardziej konkretnych braków szkolnictwa wymagających 

naprawy. 

Jednym z podstawowych takich braków jest to, że w toku nauczania kładzie się nacisk na zagadnienia 

teoretyczne, przez co późniejsi absolwenci nie posiadają umiejętności praktycznych: 
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Powiem tak - dużo teorii, mało praktyki. Po prostu osoby, które kooczą takie bardziej kierunkowe 

szkoły, nie mają praktyki. Pamiętam kiedyś, jeszcze ze swoich czasów jak jeszcze nie było tych 

gimnazjów i tak dalej, no to szkoła zawodowa miała praktyki, uczyli się od podstaw i co dalej się robi. 

Teraz tego nie ma. Jest za mało zajęd praktycznych w szkołach (IDI 3 PRACODAWCA) 

Rozwiązaniem mogłoby tu byd realizowanie praktyk dla uczniów w zakładach pracy . Barierą mogą 

byd jednak w tym przypadku zbyt duże koszty dla pracodawców: 

Na pewno jednak brakuje uczniom praktyki. Kiedyś mieliśmy w zakładzie pracowników młodocianych, 

od razu było widoczne, który był zaangażowany w pracę, a który chciał tylko zaliczyd praktykę dla 

formalności. Jednostki zostawały u nas pracowad na stałe. W przeszłości mieliśmy takich 

pracowników ok. dziesięciu rocznie. Teraz ze względu na koszty nie zatrudniamy pracowników 

młodocianych już od 2 lat. Nie ma pieniędzy. Np. sam egzamin czeladniczy to jest koszt, nie ma na to 

pieniędzy. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Z kwestią finansową wiąże się bezpośrednio kolejny ze zidentyfikowanych przez osoby badane 

deficytów kształcenia, jakim jest zły stan szkolnej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem 

infrastruktury służącej do nauki zawodu (pracownie, urządzenia, narzędzia). Jest ona zaniedbana, 

znajduje się w złym stanie. Obniża to poziom kwalifikacji i umiejętności praktycznych uczniów z niej 

korzystających: 

One w miarę spełniają, tylko chodzi o poziom wykształcenia, o tym, że są braki w sprzęcie, w całym 

ekwipunku, który jest potrzebny, technicznym zapleczu. Albo jest niski, albo są braki. A poziom 

wykształcenia zależny jest od tego, szczególnie przy wykształceniu technicznym, *…+ I tutaj przydałoby 

się dla naszego systemu edukacji wsparcie związane z tym technicznym zaopatrzeniem tych szkół, 

żeby te osoby kooczące szkołę miały odpowiedni, wysoki poziom wiedzy, a nie doszkalały się albo 

uczyły się już właściwie na miejscu, u pracodawcy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W opinii wielu badanych respondentów problemem sokołowskiego szkolnictwa jest także jego 

niedopasowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania pracodawców na 

określone kierunki kształcenia. W zarządzaniu oświatą brakuje rozeznania potrzeb pracodawców i ich 

zapotrzebowana na pracowników oraz dostosowania do tego oferty edukacyjnej. Dowodem na to 

może byd fakt, iż żaden z badanych pracodawców nie doświadczył ani też nie posiadał żadnych 

informacji nt. konsultowania decyzji edukacyjnych z pracodawcami (a przecież wśród badanych firm 

była jedna, która jest jednym z największych zakładów pracy w powiecie). Przyczyną tego typu 

sytuacji może byd,  zauważana przez respondentów pewnego rodzaju inercja i sztywnośd w działaniu 

władz edukacyjnych, które utrzymują istnienie określonych szkół i kierunków nauczania na zasadzie 

tradycji, bez podejmowania prób weryfikacji użyteczności danego wykształcenia z punktu widzenia 

potrzeb lokalnego rynku pracy:  

Szkoły idą takim właśnie torem, takim stereotypem, a nawet jeśli decydują się na uruchomienie 

jakichś pojedynczych kierunków technicznych, co dla mnie jest największą bolączką, to w żaden 

sposób, nawet tych zajęd od strony praktycznej, nie konsultują z pracodawcami. Czyli wydaje im się, 

że to co pomyślą jest fajne i tak kształcą. Ja mając absolwenta, powiedzmy technikum, jego 

świadectwo, jestem przeszczęśliwa, bo mi się wydaje, że szkoła takiego technicznego człowieka mogła 

przygotowad do zatrudnienia. Potem, jeśli następuje zetknięcie się z rzeczywistością, to okazuje się, że 
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to jest to wiedza bardzo niewielka, mizerna, wręcz niewystarczająca do tego, żeby on się mógł 

odnaleźd. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Ewentualne konsultacje z pracodawcami mają charakter przypadkowych i incydentalnych rozmów, 

brak jest rozwiązao systemowych.  

W opinii przedstawicieli szkolnictwa rozwiązaniem, które mogłoby tu pomóc jest lepsza organizacja 

wymiany informacji między pracodawcami i szkołami oraz koordynacja działao na poziomie 

regionalnym. Aby osiągnąd ten cel w ich opinii powinna byd stworzona odrębna instytucja. 

Ostatnim zagadnieniem o charakterze problematycznym, które pojawiła się w wypowiedziach 

badanych  jest kwestia społecznego negatywnego stereotypu dotyczącego kształcenia zawodowego 

oraz irracjonalności decyzji edukacyjnych młodych ludzi i ich rodziców podejmowanych na podstawie 

tego stereotypu, panującej mody a niekoniecznie perspektyw kariery zawodowej późniejszego 

absolwenta.  

- Nie kształcą. Rozmawiałam z dyrektorem jednej z tutejszych szkół na rynku lokalnym i próbował on 

tłumaczyd to w ten sposób, że mówił: „Proszę Panią, ale młodzi ludzie nie chcą się uczyd, oni nie są 

zainteresowani”. Wszystko zależy więc od tego, w jaki sposób szkoła im to przedstawi. Człowiek, który 

kooczy gimnazjum naprawdę jeszcze nie wie, co chce robid w życiu, a w takich zakładach 

produkcyjnych jak nasz, sam proces np. obróbki skrawaniem diametralnie się zmienił w porównaniu 

do tego, co było 10 czy 12 lat temu, kiedy na halach produkcyjnych stały stare tokarki, stare frezarki, 

gdzie praca odbywała się w strasznym hałasie. Zupełnie inne warunki wtedy były. Teraz są maszyny 

sterowane komputerowo. Taki młody człowiek myśli sobie: „Gdzie ja tam pójdę, przecież ja się tam 

ubrudzę, będzie mi tam ciężko, źle, więc ja wolę iśd do banku, do sklepu, na stację benzynową”. Szkoły 

idą takim właśnie torem, takim stereotypem. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Zjawisko to może byd barierą, która uniemożliwiłaby kształcenie w kierunkach deficytowych jeżeli 

byłoby ono finansowo i organizacyjnie możliwe – mogłoby zabraknąd zainteresowanych ofertą 

edukacyjną uczniów. Rozwiązaniem tego problemu powinno byd stworzenie sprawnie działającego 

systemu doradztwa zawodowego dla młodych ludzi oraz działania prowadzące do zmiany 

społecznych postaw odnośnie szkolnictwa zawodowego.  

 

5.3. Rola kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy. Szkolenia i aktywność 

zawodowa. 

W ramach badania, pracodawców pytano o kwestie związane z obszarem szkoleo pracowników i 

inwestowania w kapitał ludzki. Opierając się na wypowiedziach przedstawicieli firm można 

powiedzied o umiarkowanym poziomie aktywności sokołowskich przedsiębiorstw w tym obszarze.  

Dominującym rodzajem prowadzonych szkoleo jest doszkalanie nowych pracowników 

rozpoczynających zatrudnienie. Przedsiębiorstwa duży nacisk kładą na wewnętrzne szkolenia 

stanowiskowe i nakierunkowane na zdobywanie konkretnych umiejętności zawodowych wśród nowo 

przyjmowanych pracowników. Jest to strategia przyjmowana przez pracodawców w obliczu braków 

w ofercie edukacyjnej sokołowskich  szkół i niedoborów pracowników o pożądanych kwalifikacjach, 

których nie trzeba by było doszkalad: 
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- Myślę, że taka firma jak nasza, chcąc pozyskiwad z zewnątrz pracownika, musi liczyd się z tym, że ten 

rynek nie będzie łatwiejszy, tylko trudniejszy, i będziemy musieli ponieśd dużo więcej nakładów na to, 

żeby dostosowad te osoby do specyfiki stanowiska pracy, które występują u nas w zakładzie, czyli 

poprzez szkolenia wewnętrzne, przyuczanie do zawodu. Myślę, że na pewno. Teraz, jeszcze w tej 

chwili, firmy starają się w jakiś sposób tę niewielką jeszcze lukę zapełnid. U siebie w tej chwili mam 

taką sytuację, że jednak częśd pracowników (30, powiedzmy 40%) są to pracownicy, którzy kooczyli 

jeszcze te szkoły specjalistyczne, na kierunkach typowo zawodowych, więc ja sobie mogę pozwolid 

teraz tylko na dokształcenie, czy przyuczenie do zawodu jakiejś grupy. (IDI 1 PRACODAWCA) 

W przypadku cytowanego powyżej pracodawcy szkolenia wstępne dotyczą zarówno podstawowych 

umiejętności zawodowych (rysunek techniczny), jak i mających na celu zdobycie formalnych 

uprawnieo do wykonywania zawodu (uprawnienia spawacza CO2) oraz z zakresu dodatkowych, 

specjalistycznych umiejętności (obsługa komputerowo programu projektowego). 

Poza tym specyficznym obszarem dokształcania osób nowozatrudnionych, badani pracodawcy 

realizują co prawda szkolenia pracowników, lecz czynią to na małą skalę, jedynie dla wybranych 

stanowisk (stanowiska wyższe). O niezbyt dobrej kondycji inwestycji w kapitał ludzki w badanych 

firmach może świadczyd również fakt, że w znacznym zakresie szkolenia prowadzone są tylko wtedy, 

kiedy jest to bezwzględnie konieczne – w sytuacjach gdy chodzi o nabycie lub odnowienie uprawnieo 

zawodowych lub gdy chodzi o szkolenia obowiązkowe (np. z zakresu BHP, przeciwpożarowe). 

Symptomatyczne jest także to, że w badanych przedsiębiorstwach nie są prowadzone szkolenia o 

charakterze „miękkim”  - oferta szkoleniowa jest więc zawężona. 

Uwzględniając powyższą obserwację, a także opierając się na cytowanej ponżej wypowiedzi 

badanego pracodawcy, można powiedzied, że czynnikiem obniżającym poziom aktywności 

szkoleniowej przedsiębiorstw czy wręcz ją uniemożliwiającym jest trudna sytuacja ekonomiczna firm: 

- A czy paostwo jako pracodawcy inwestujecie w kapitał ludzki, czy organizujecie szkolenia i kursy? 

- Raczej nie 

- A czym to jest spowodowane? 

- Brakiem finansów. 

- A czy pracownicy sami z siebie zgłaszają się do paostwa, że oczekują takiego wsparcia 
szkoleniowego? 

- Chcielibyśmy  

- Ale jako pracownicy? 

- Tak 

- Ale to też jest uwarunkowane  ekonomią, kto za to będzie płacił. (IDI 1 PRACODAWCA) 

 
Mimo relatywnie niskiej aktywności szkoleniowej badanych firm i stosunkowo wąskiej ofercie 

dokształcania badani pracodawcy dokonali pozytywnej oceny w zakresie motywacji pracowników do 

udziału w szkoleniach i ich zaangażowania jako uczestników. Można powiedzied, że jeśli szkolenia już 

są realizowane to pracownicy chętnie biorą w nich udział, dostrzegając ich przydatnośd.  
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Ważne jest jednak, że według większości badanych pracodawców, ta aktywna i pozytywna postawa 

osób zatrudnionych dotyczy jedynie oferty szkoleniowej zaproponowanej przez pracodawcę. 

Pracownicy dostosowują się do impulsów ze strony pracodawców, jednakże sami z siebie nie 

poszukują możliwości dokształcania, nie proponują ewentualnych szkoleo.  

Porównując te opinie z opiniami osób bezrobotnych, które miały dośd niskie wymagania co do pracy 

(znaleźd pracę jakąkolwiek, godziwe zarobki) oraz ogólnie trudną z punktu widzenia pracownika 

sytuację na sokołowskim rynku pracy, taka właśnie postawa pracowników wydaje się zrozumiała. 

Chod nie  było to explicite zawarte w materiale badawczym, można sądzid, że w przypadku trudnych 

realiów sokołowskiego rynku pracy, dla pracowników satysfakcjonujące jest samo posiadanie 

względnie stabilnego zatrudnienia i dochodów, a  dalsze wymagania wobec pracodawcy (jak np. 

możliwośd doszkalania) nie są artykułowane.  

Pośrednim potwierdzeniem tej hipotezy może byd fakt, iż jedynym przypadkiem „nadprogramowej” 

aktywności szkoleniowej pracowników, jest opisane przez jednego z pracodawców z branży 

transportowej, podejmowanie przez niektórych zatrudnionych studiów zaocznych. Tego typu 

aktywnośd, z racji jej prywatnego charakteru i ponoszenia kosztów finansowych jedynie przez samych 

pracowników, nie łączy się z żadnymi roszczeniami wobec pracodawcy. Pracownik działa tu na własną 

rękę, niezależnie od zakładu pracy: 

Pracownicy dokształcają się, ale w zakresie niezwiązanym z ich zawodem i pracą jaką wykonują w 

naszej firmie. Najczęściej są to studia zaoczne licencjackie lub magisterskie. Wynika to zapewne z 

chęci do samorozwoju, byd może z chęci zmiany miejsca pracy… W przeszłości zakład dofinansowywał 

czesne, ale obecnie już tego nie praktykujemy. (IDI 8 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 

Z całego wachlarza usług, który może oferowad Powiatowy Urząd Pracy najczęstszymi 

podejmowanymi działaniami jest pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Udział działao z 

zakresu aktywnej polityki rynku pracy bywa różny i podlega zauważalnym wahaniom w ścisłym 

związku z ilością dostępnych funduszy. Największy udział mają szkolenia, staże, finansowanie studiów 

podyplomowych i dodatki aktywizacyjne, prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Do 

najpopularniejszych wśród beneficjentów działao aktywizacyjnych należą szkolenia, w przypadku 

których liczba chętnych często przewyższa liczbę miejsc: 

Ludzie chcą się teraz kształcid w ogóle jak organizujemy kursy  to naprawdę bardzo dużo mamy 

chętnych na jedno miejsce czyli chcą zmieniad nawet swoje kwalifikacje myślę że ludzie tak 

obserwując chętniej no i dużo osób studiuje zaocznie, podwyższa swoje kwalifikacje także myślę że 

nawet po szkoleniach to w tamtym roku mieliśmy ponad 400 osób przeszkoliliśmy *350 osób wedle 

danych statystycznych] i naprawdę na niektórych kierunkach gdzie odbywały się szkolenia mieliśmy 

na jedno miejsce 10 kandydatów wiec gdybyśmy mieli większe  środki to na pewno więcej byśmy tych 

szkoleo zorganizowali. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Wśród wymienianych przez pracownika PUP najbardziej obleganych kierunków szkoleo znalazły się 

takie, pracy które odzwierciedlają popyt na kwalifikacje na lokalnym rynku pracy (np.: spawacz, 

monterzy elementów budowlanych, operator koparko-ładowarki, szkolenia do handlu 

wielkopowierzchniowego), co należy odnotowad jako zjawisko korzystne. 

Oprócz wymienionych działao, wedle opinii pracownika PUP, w Powiatowym Urzędzie Pracy duży 

nacisk kładziony jest na działania o charakterze „miękkim”: doradztwo zawodowe,  pomoc i wsparcie 

psychologiczne, budowanie właściwych postaw względem pracy i jej poszukiwania, wzbudzanie 

motywacji oraz nabywanie podstawowych umiejętności w zakresie efektywnego poszukiwania pracy 

(rozmowy kwalifikacyjne, CV).  

Opierając się na opinii większości respondentów można mówid o bardzo silnym wpływie działao 

podejmowanych przez urząd pracy na sytuację na lokalnym rynku pracy i oficjalnie rejestrowany 

poziom bezrobocia: 

Na pewno jest to tez związane ze środkami z Funduszu Pracy. Jeżeli mamy dużo środków z Funduszu 

Pracy to wtedy bardziej pomagamy pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzymy staże 

i wtedy zmniejsza się bezrobocie. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Jeżeli chodzi o aktywnośd innych instytucji na rynku pracy, to w oparciu o opinie badanych można 

mówid o jej znikomym poziomie. W większości badani nie mają wiedzy na temat jakichkolwiek 

działao z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Podobną 

opinię zaprezentował badany właśnie z organizacji pozarządowej, który podkreślił brak instytucji 
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oferujących szkolenia dla bezrobotnych, co równocześnie jest motywacją do przeprowadzenia zmian 

w statucie organizacji i rozpoczęcia realizacji programów w tym zakresie: 

- Głównie dlatego nie stawiali inicjatywy dlatego, że nie zaobserwowaliśmy takich właśnie działao na 

terenie powiatu Sokołowskiego. Co do Powiatowego Urzędu Pracy , bo tylko na tym mogę się opierad, 

bo nie znam innych firm, nie znam innych instytucji które by oferowały takie szkolenia. Więc 

Powiatowy Urząd Pracy nie ma funduszy na chwilę obecną z tego co mi się wydaje, nie ma takich 

działao. *…+ 

- Czyli takich innych instytucji nie ma, gdyż jakieś publiczne, jakieś po założeniu pracy, które by 

pomagały tym bezrobotnym? Kojarzy Pan? 

- Nie kojarzę(IDI 12 NGO) 

Podobna opinia pojawiła się ze strony osób bezrobotnych: 

- A czy oprócz Urzędów Pracy, są jakieś inne instytucje, które oferują pomoc w poszukiwaniu pracy? 

- Tu w Sokołowie nie ma 

- A jakieś organizacje pozarządowe? 

Nie, tutaj takich nie ma (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

6.2. Ocena współpracy z instytucjami rynku pracy 

 

W obszarze współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie z lokalnymi pracodawcami, z 

wypowiedzi przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia wynika jej bardzo optymistyczny obraz:  

aktywna postawa urzędu; utworzone stanowisko – zewnętrzny pośrednik pracy, przeznaczone 

specjalnie do współpracy  z pracodawcami; płynny przepływ informacji, sprawne odpowiadanie na 

potrzeby pracodawców (np. w przypadku konieczności szybkiego zatrudnienia pracowników) i 

elastyczne się do nich dostosowywanie. Według tych samych opinii pracodawcy są zainteresowani 

ofertą PUP, głównie w zakresie robót interwencyjnych, doposażenia stanowisk pracy oraz 

pośrednictwo. Popularne są także staże, kiedy jest możliwe ich finansowanie ze środków publicznych. 

Jednocześnie w sytuacji ich braku pracodawcy są wyrozumiali wobec takiego stanu rzeczy.  

Co ciekawe, tak pozytywna ocena w znacznej części znajduje swe odzwierciedlenie w opiniach drugiej 

strony kooperacji – badanych pracodawców. W ich wypowiedziach zdecydowanie dominują 

jednoznacznie korzystne oceny działania Powiatowego Urzędu Pracy i współpracy z tą instytucją: 

Bardzo dobrze, można powiedzied, że super. 

Współpraca jest dobra. 

- W porządku, bez problemów 

Mamy bardzo dobry kontakt z pracownikami Urzędu. Nie mamy problemów we współpracy… 

(RÓŻNI PRACODAWCY) 
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W obrębie tych ocen o charakterze ogólnym badani pracodawcy docenili takie rzeczy, jak: 

 szybkie realizowanie potrzeb stażowych  

 dobre i sprawne kontakty, komunikacja i wymiana informacji 

 dobra jakośd kandydatów przysyłanych do pracy w ramach publicznego pośrednictwa  

 wysoką efektywnośd programów stażowych 

W związku z tak pozytywnym postrzeganiem sytuacji, przedsiębiorcy nie wyodrębnili szczególnych 

obszarów ewentualnej poprawy sytuacji, z wyjątkiem dwóch spraw. 

Po pierwsze, co w pewnym stopniu jest zaprzeczeniem przedstawionej powyżej opinii pracownika 

Publicznych Służb Zatrudnienia, badani pracodawcy wyraźnie zauważali i narzekali na brak środków 

finansowych  w Urzędzie Pracy uniemożliwiający korzystanie z form współpracy: 

Obecnie nie korzystamy już z tego systemu, ponieważ Urząd nie ma środków do jego realizacji. Dla 

nas, i dla osób bezrobotnych, był to naprawdę dobry układ. Program był skuteczny, ponieważ osoby 

po stażu znajdowały u nas zatrudnienie na stałe. (IDI 8PRACODAWCA) 

Po drugie, za istotny brak w obszarze współpracy na linii pracodawcy – Powiatowy Urząd Pracy, 

można uznad fakt, iż kierunki szkoleo oferowanych przez urząd nie są  konsultowane z firmami.  

Podstawą decyzji o kierunkach doszkalania w PUP są jedynie ankiety przeprowadzane wśród 

późniejszych beneficjentów – osób bezrobotnych, co nie jest w żaden proceduralny sposób 

konfrontowane z potrzebami pracodawców. Takie oparcie się na tylko jednym źródłem informacji 

wydaje się byd potencjalnym źródłem nieefektywności działao Powiatowego Urzędu Pracy. 

Potwierdzeniem tej tezy jest wypowiedź jednego z pracodawców: 

- Cały problem polega na tym, dobrze, *…+ że Urząd Pracy organizując takie formy przyjmuje trochę 

inne kryteria do aktywizacji zawodowej niż są wymagane i potrzebne w takiej firmie jak nasza. Nikt 

się z nami nie konsultuje na ten temat w sprawie pracy. Jeśli przekwalifikowuje się na stanowisko 

spawacza osobę, która ma 56 lat i podstawowe wykształcenie, to, jak Pan myśli, czy taka osoba 

znajdzie u nas zatrudnienie? Ja nie mówię tutaj o kryterium wieku, bo na ten temat nie powinno się 

rozmawiad. Ale generalnie zasada jest taka, że po podstawowym wykształceniu  pracownik u nas nie 

znajdzie zatrudnienia, bo praktycznie wszystkiego trzeba byłoby go nauczyd. My jesteśmy spółką (…), 

ja odgórnie mam narzucone wręcz, że nie mogę takich osób przyjmowad *…+ 

Ja rozumiem tego Pana, bo jemu Urząd Pracy to zaproponował, więc czemu on miałby nie skorzystad, 

ale jaką korzyśd z tego będzie miał taki pracodawca jak my? Żadnej. Więc ja staram się obiektywnie 

to ocenid. Jeżeli tego typu formy są organizowane przez Urzędy Pracy na rynku, na którym jest 

potencjalny pracodawca, który by był zainteresowany zatrudnieniem takich pracowników, bo są to 

zawody deficytowe w naszej firmie, to w jakiś sposób, w jakimś sensie nasze zdanie powinno byd 

wzięte pod uwagę. A jest tak, jak jest. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Pewnego rodzaju dysfunkcja w kooperacji pracodawców z Publicznymi Służbami Zatrudnienia jest 

także widoczna w związku ze wspomnianym brakiem funduszy w dyspozycji urzędu pracy. Jedną z 

popularnych formom współpracy na linii Powiatowy Urząd Pracy – pracodawcy są finansowane z 

pieniędzy publicznych staże w zakładach pracy. Pracodawcy chętnie angażują się w tę formą 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych, głównie za sprawą otrzymywanych korzyści finansowych: 

otrzymując realnie wykonującego pracę pracownika, nie ponosząc kosztów jego zatrudnienia. 
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Według przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia upowszechnienie tej formy może mied jednak 

również negatywne skutki z punktu widzenia lokalnego rynku pracy: 

- Tak, tak podejściem pracodawcy oczywiście, że tak nie można mówid, że ludzie bezrobotni nie chcą 

pracowad, ale oni też chcą pracowad za pieniądze, żeby płacili za tą prace, jaką wykonują, a nie na 

najniższym, no wie pan tu troszeczkę, ja myślę, że rozbałamuciliśmy pracodawców tymi stażami. Bo 

mieliśmy dużo pieniędzy z Funduszu Pracy na staże i pracodawcom to bardzo odpowiadało, bo on w 

ogóle nie dokładał nic do pracownika, a miał pracownika za darmo. Jak nam się teraz skróciły te 

pieniądze, myśmy 70% mieli w tamtym roku w budżecie, tak że nie ma teraz stażystów to ja widzę, że 

zainteresowani pracodawcy zatrudniają ludzi. Zatrudniają ludzi na umowę o pracę i jakoś tam ci 

ludzie skorzystali na tym. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Warto zauważyd, że chod sytuacja ta może dotyczyd relatywnie dużej części sokołowskich 

przedsiębiorstw, są dostrzegalne pozytywne wyjątki. Przykładowo jedna z badanych firm z branży 

produkcyjnej prezentuje odmienną postawę wobec programów stażowych: 

- Staramy się tej formy nie nadużywad, bo jeżeli się zdecydujemy na zatrudnienie kogoś u nas na staż, 

to jesteśmy chyba nieliczną firma tutaj, gdzie osoba po stażu ma realną szansę na podjęcie u nas 

pracy. *…+Dlatego, że jeśli zdecydujemy się na przyjęcie kogoś na staż, to jest to proces bardzo 

wnikliwy, bardzo dokładny, bardzo dokładnie analizujemy tych kandydatów. To nie są takie osoby 

przypadkowe, jeśli mogę użyd takiego określenia. Tylko są to osoby wytypowane pod nasze potrzeby, 

gdzie decydujemy się na przyjęcie danej osoby na staż z tą myślą, że po  odbyciu stażu to będzie nasz 

pracownik. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Wśród pracowników instytucji pomocy społecznej uczestniczących w badaniu fokusowym, 

dominowały równie pozytywne jak w przypadku pracodawców opinie co do współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy: 

- Oczywiście, że tak. Zawsze jak komunikujemy, że mamy jakiś problem, to wspólnie staramy się go 
rozwiązad zawsze. Nie zostajemy bez odpowiedzi, czy bez takiej… zbycia nas. Nie zdarzyło się… mnie 
się na przykład nie zdarzyło.  

- P - A chciałabym zapytad, czy komuś się zdarzyło, czy nie? 

- Nie, jeśli bardzo potrzebuję jakiś klientów do uzgadniania, bo trzeba pierwszego skierowad, a później 
drugiego, to ta współpraca jest taka bardzo dobra. 

- P - Czyli urząd jest pomocny, udziela informacji, jest taka pomoc wzajemna? 

- Wszyscy - Tak.  

(FGI 1 OPS + NGO) 

Przedstawiciel agencji pracy również określił współpracę z urzędem pracy jako nie rodzącą żadnych 

zastrzeżeo. Podkreślona została realna pomoc uzyskiwana ze strony urzędu w zakresie doradztwa 

zawodowego.  

Z jednoznacznie odmienną oceną współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy mamy do czynienia w 

przypadku badanych osób bezrobotnych. 
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Respondent z PUP w swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślał nacisk jaki jest w urzędzie kładziony 

na dobre doradztwo i kompleksową informację dla osób bezrobotnych, podkreślając wysoką jakośd 

działao tej instytucji podejmowanych w tych obszarach.  

Opinie osób bezrobotnych z badania fokusowego nakazywałyby jednak daleko idącą ostrożnośd w 

uznaniu pozytywnej oceny pracownika PUP za zgodną ze stanem faktycznym. Badani bezrobotni jako 

główna bolączkę we współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia wymieniają właśnie niepełną 

informację lub jej całkowity brak: 

No właśnie mówię, że z Urzędu Pracy dostałam skierowanie do pracy do zakładów mięsnych. 

Wchodzę, a pan do mnie „pani, co oni wyrabiają, ta praca jest dla mężczyzny i już dawno nieaktualne” 

Już se popracowałam…  

*…+ 

7. Tak oni też się zdziwili , bo mówią, że tyle razy dzwonili do nich i ich powiadamiali, że ogłoszenie jest 

już nieaktualne, ale ludzi dalej wysyłali bo mieli odnotowane, że ktoś się pytał o ta pracę (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

Według osób bezrobotnych przyczyny nieefektywnej z punktu widzenia zwykłego klienta urzędu 

pracy obieg i dostępnośd informacji może wynikad z praktyk o charakterze nepotyzmu – 

rezerwowanie informacji, np. o dostępnych szkoleniach i stażach jedynie dla grona osób znajomych 

lub rodziny: 

- Tłumaczą się tym, że nie mają pieniędzy na opłacanie staży. Z roku na rok jest coraz gorzej. W 

tamtym roku było pieniędzy dużo a teraz w tym? Po cichu wszystko załatwiają, bo inni w bibliotekach 

itd. zostali pozatrudniani  

- Nie, oni po prostu, swoim znajomym oferują  

- Czyli są lepsi i gorsi w dostępie do tych informacji? 

Tak 

- Ja się im w sumie nie dziwię, bo chcą zatrudnid , bo wolę zatrudnid ojca, brata, niż kogoś obcego 

- Chwileczkę pani Halino, zaraz Panią posłuchamy tylko pani Lidka skooczy 

- Ktoś chcę mied staż, pracodawca idzie, wypełnia wniosek wpisuje konkretną osobę, znajomą i już ma 

staż załatwiony.  

- Aha rozumiem 

- A później już nie ma ofert  

- Aha, czyli metodą pantoflową dokonuje się 

*…+ 

- Nie , niekoniecznie, bo jak już wcześniej mówiłam, najpierw dzwonią po swoich, mawia, że tu i tu jest 

praca, a ktoś jak się sam dowie, to wtedy idzie , a tak to oni nie zadzwonią do kogoś o dobrą pracę   
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- Moim zdaniem przez Urząd Pracy nigdy się pracy nie znajdzie 

- Moim też nie 

- Czyli  mają Was w jakiejś swojej bazie i teoretycznie oni powinni do Was dzwonid jak się pojawia 

praca, że jakaś tam praca na Was czeka, tylko najpierw dzwonią wedlug Paostwa oceny do ludzi 

których mają według jakiegoś klucza, znajomości bliższych, dalszych, natomiast nie tak transparentnie 

tak? 

Yhmm 

(FGI 3 BEZROBOTNI) 

Z racji poważnego charakteru wysuwanego przez respondentów zarzutu również wskazana byłaby 

ostrożnośd przy uznawaniu ich za prawdziwe. Jednakże, sam  brak dobrej wymiany informacji między 

urzędnikami a klientami sokołowskiego urzędu pracy wydaje się byd kwestią problematyczną. 

Znajduje to potwierdzenie nie tylko w ogólnych deklaracjach i opiniach badanych bezrobotnych, ale 

także w realnej sytuacji braku poinformowania o ofercie stażowej, jaka wydarzyła się trakcie badania 

fokusowego: 

- A co skooczyłaś? 

- Pedagogikę i stażu nie dostałaś? 

- Nie 

-  A z Sokołowa jesteś? 

- Tak 

- To jakbyś chciała to będą na staż przyjmowad do… 

- No proszę , jaki przepływ informacji. 

- Bo ja też studiuję pedagogikę, ale tam nie chcę iśd. 

- A dlaczego nie chcesz?-  A mnie wysyłasz? 

- To znaczy nie, nie o to chodzi, z mamą nie chcę pracowad. 

(FGI 3 BEZROBOTNI) 

Podsumowując powyższe obserwacje i wnioski można powiedzied, że w przypadku współpracy urzędu 

pracy z różnymi aktorami na lokalnym rynku ocena pozytywna pojawia się wśród partnerów 

instytucjonalnych (firmy, OPS-y, agencja pracy) natomiast bardziej negatywna w przypadku 

świadczenia usług dla indywidualnych osób.  

 

6.3. Ocena programów aktywizacji zawodowej i obszary wymagające poprawy. 

 

Według przedstawiciela Publicznych Służb Zatrudnienia efektywnośd programów aktywizacji 

zawodowej mierzona metodą urzędową jest zadowalająca: 
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Efektywnośd tych programów to u nas jest na dośd wysokim poziomie. Bo ostatnio prace 

interwencyjne to mieliśmy na poziomie 75%, staże mamy na poziomie 30%, tylko efektywnośd jest 

liczona do 3 miesięcy po zakooczeniu działania także myślę ze ta efektywnośd jest jeszcze większa 

także tutaj mamy dobrą efektywnośd. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Nie podważając wartości liczbowych podanych przez pracownika PUP należałoby jednak sobie zadad 

pytanie czy efektywnośd szkoleo na poziomie 30% rzeczywiście uprawnia do pozytywnej oceny, chod 

faktem jest też, że 3-miesięczna perspektywa w przypadku oceny efektywności szkoleo jest bardzo 

krótka.  

Opierając się już nie na danych liczbowych ale na doświadczeniu wynikającemu z praktyki, 

przedstawiciel sokołowskiego urzędu pracy równie pozytywnie ocenia programy stażowe, które 

realnie polepszają pozycję na rynku pracy osób z nich korzystających i skutkują późniejszym 

zatrudnieniem, szczególnie w przypadku podmiotów publicznych: 

- Na pewno, bo wie pan, bardzo fajnie sprawdzają się staże w urzędach w Urzędzie Skarbowym, w 

ZUS i jednostkach samorządowych, dlatego ze tych stażystów po jakimś czasie pracodawcy się pytają 

czy ci ludzie pracują, jak nie, to ich chętnie biorą do pracy, jak jest wolne miejsce do pracy. Tak że 

myślę, że i stażyści, którzy odbywają staż w danej chwili nie orientują się czy to jest to, co chcieliby 

robid czy absolutnie nie, czy coś innego i nie tędy droga. Na początek fajne dla nich zetknięcie się z 

taka rzeczywistością. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W opinii zarówno przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, jak i agencji pracy, jedynie częśd 

osób bezrobotnych jest faktycznie zainteresowana zmianą swojej sytuacji i pozycji na rynku pracy, 

udziałem w aktywizacji zawodowej i znalezieniem pracy. Szacunki procentowe określone przez 

respondentów są dośd pesymistyczne:  jedynie o około 30 – 40% osób to osoby o postawie aktywnej, 

chętne np. do podejmowania wysiłku w zakresie przekwalifikowania się. Większośd beneficjentów 

reprezentuje postawę bierną. Według badanych przyczyną tego stanu jest źle działający system 

pomocy społecznej dla osób bezrobotnych i biednych. Możliwośd względnie łatwego uzyskiwania 

świadczeo powoduje stopniowe uzależnianie się beneficjentów i kształtuje postawę wyuczonej 

bezradności. Równocześnie zanikają podstawowe nawyki pracy. Szczególnie silnie zjawiska te 

występują wśród osób starszych. 

- A też zapytam się, z czego wynika to, że aż 40 albo tylko 40% tych osób jest chętnych, a reszta nie? 

Jakie widzą paostwo przyczyny tego? 

- Pomoc Miejskiego Ośrodka, to są osoby, które nie chcą pracowad*…+ Ale mówię, uczestnicy wysyłani 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to są osoby, które nigdy nie pracowały, z dziada, pradziada. 

Jest to wyuczona bezradnośd, więc oni pomalutku wdrażają się do tego nawyku pracy, że trzeba rano 

wstad, że nie można się spóźniad, że jest jakiś obowiązek. Nie, po zasiłek, 20, czy 40zł stad w kolejce, 

ale można coś samemu zrobid. Oni się tego uczą. Młody kręgosłup może jeszcze da się wyprostowad, 

ale ci, co przez wiele lat korzystają… 

*…+ 

Są osoby, które nie chcą uczestniczyd, bo im to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Jest czasami 

sytuacja, o której słyszałam od mojej uczestniczki, która mówiła, że w tym i w tym miesiącu musiała 

złapad trzy enki, żeby mied niższe świadczenie, bo by nie dostała półtorej tony węgla. 
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- Czyli ona zrobiła to celowo, nie przyszła, żeby dochód jej nie przekroczył określonej kwoty na osobę, 

żeby dostad ten węgiel. To uważam, że jest chore. Bo my sami się z tym spotykamy, dlatego mówię o 

tym, co ja słyszę. Też słyszałam, bo im się nie opłaca po prostu pracowad. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

Ze szczególną formą tego zjawiska, w opinii pracowników OPS, można spotkad się w przypadku osób 

niepełnosprawnych (obawiających się podjęcia pracy w obawie przed utartą świadczeo rentowych) 

oraz rolników, gdzie dodatkowo nakłada się źle skonstruowane prawo dotyczące kryteriów 

dochodowych przy przyznawaniu zasiłków: 

- My w pomocy społecznej nie bierzemy dopłat do dowodu, tych dopłat, które rolnicy dostają z 

agencji, ale jest taka sprawa, że osoby, które się kwalifikują do pomocy społecznej. U mnie na przykład 

jest częśd gminy taka, że rolnik ma na przykład dwadzieścia hektarów, a przeliczeniowo będzie miał z 

tego dwa, trzy i pół i on dostaje na te dwadzieścia hektarów fizycznych dopłaty. To jest może 

pięddziesiąt tysięcy i my nie bierzemy tego do dochodu. Te pięddziesiąt tysięcy wydaje na co chce. Na 

samochody, meble, na różne rzeczy. My nie mamy prawa tego brad do dochodu, a oprócz tego… 

oprócz tych dodatkowych opłat rolnicy mają prawo korzystad z różnych innych programów, o czym my 

nie zawsze wiemy. Może wiemy, ale dla naszego zdrowia psychicznego lepiej jest nie wiedzied ile ten 

człowiek wziął, bo po co sobie nerwy szarpad. (FGI 1 OPS + NGO) 

Postulowanym przez badanych rozwiązaniem tych bolączek byłaby zmiana systemu pomocy 

społecznej na bardziej efektywny. Pozytywna zmiana mogłaby się tu dokonad bez konieczności 

zwiększania funduszy publicznych. W sytuacji, gdy środki budżetowe i tak są przekazywane na pomoc 

grupom wykluczonym należało by przekazywad je na nie na bezpośrednią pomoc finansową, 

świadczenia, ale na działania, w tym aktywizacyjne na rynku pracy, które umożliwią beneficjentom 

nie tyle przetrwanie, ale zmianę własnej sytuacji.  

Opisane rozwiązanie, jeżeli zostałoby wprowadzone, mogłoby również rozwiązad kolejny z 

podstawowych braków w zakresie programów aktywizacyjnych, jakim jest dotkliwy brak funduszy na 

aktywną politykę rynku pracy prowadzoną przez Publiczne Służby Zatrudnienia.  Brak ten, szczególnie 

w skali bieżącego roku,  jest zauważany przez respondentów ze wszystkich badanych kategorii: 

przedstawiciele PUP, pracodawcy, przedstawiciele NGO – tak zostało już opisane, ale także przez 

przedstawicieli szkół: 

Najwięcej naszych absolwentów dotychczas korzystało ze staży w urzędu pracy, staż się kooczył i był 

problem, bo nasze środki są coraz mniejsze na te staże, więc i problemów więcej. A po stażu ma 

problem ze znalezieniem pracy. ( FGI 2 SZKOŁY) 

oraz pracowników OPS: 

W tej chwili przede wszystkim rynek pracy, tak wie Pani; staży nie ma… 

- P - A dlaczego nie ma staży? 

 - Bo nie ma pieniążków. 

- Urząd pracy nie ma pieniążków.  

- P - Aha, nie ma pieniążków. 

- Na staże w tym roku, w tamtym roku były. 

- P - Aha, a dlaczego w tamtym roku były, a w tym nie ma? 
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- P - Aha.  

- Opinia taka jest, bo ja z urzędem pracy rozmawiałam i na staże mają ograniczone środki, dlatego 

dużo jest zmniejszony budżet i dlatego na razie nie mamy, byd może one wzrosną z biegiem czasu. (FGI 

1 OPS + NGO) 

Co ważne, w opinii badanych czynnik ten nie ma charakteru lokalnego, ale szerszy, ogólnokrajowy, W 

skali całego paostwa w bieżącym roku nastąpiły cięcia w wydatkach działalnośd urzędów pracy. 

Potwierdzają to słowa przedstawiciela agencji pracy, która działa także na terenie powiatu 

siedleckiego, twierdzącego iż sytuacja w przypadku tamtejszego rynku pracy jest analogicznie trudna.  

Według respondenta z PUP rozwiązaniem, które może przynajmniej częściowo rekompensowad 

deficyty finansowe i umożliwiad podtrzymanie działalności aktywizacyjnej, jest korzystanie ze 

środków unijnych, jako dodatkowego źródła finansowania na konkretne projekty. Wedle informacji 

udzielonych w badaniu Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie planowana jest realizacja jednego 

programu aktywizacji zawodowej ze środków UE w najbliższej przyszłości. O podobnych planach 

mówił przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Możliwości korzystania z tego rozwiązania mogą byd jednak ograniczane przez bariery prawne: 

- Powiem panu, że tak, pisaliśmy dwa projekty przez dwa lata, w tym roku też nie dostaliśmy 

pieniążków, bo niestety nie przeszedł nasz projekt. Napisaliśmy protest, bo mamy taką możliwośd, 

więc zobaczymy. W każdym razie jesteśmy dotowani z Urzędu Miasta. No i prowadzimy własną 

działalnośd gospodarczą, ale nie może byd podwójnego finansowania. Jeżeli będziemy korzystali ze 

środków unijnych, nie możemy korzystad ze środków Urzędu Miasta. Może to jest też przeszkodą. 

Zobaczymy. W każdym razie wszystko jest na dobrej drodze, były już pierwsze rozmowy. Jest szansa, 

że będziemy korzystad. Ale sami pisaliśmy wniosek i faktycznie nam odpadł, więc w tej chwili 

napisaliśmy protest. Jeden nas ocenił na zero, drugi trochę pieniążków dał i zobaczymy. (IDI 9 

AGENCJA PRACY) 

Wydaje się więc, że ewentualna zmiana regulacji mogłaby tu pomóc. Biorąc jednak pod uwagę fakt że 

jest to prawo europejskie, może okazad się to niemożliwym.  

O istnieniu barier ograniczających skutecznośd aktywizacji zawodowej można mówid także w 

przypadku jej specyficznej formy jaką jest dotowane z pieniędzy publicznych zakładanie działalności 

gospodarczej. Oprócz oddziałującego również w tym przypadku problemu braku środków ważną rolę 

odgrywają inne czynniki. 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy mówili w tym kontekście o postawach potencjalnych 

beneficjentów. Osoby bezrobotne nie decydują się na otwieranie własnych firm z powodu zbyt  

silnych obaw dotyczących przyszłości i postrzeganego zbyt dużego ryzyka niepowodzenia. 

Osoby bezrobotne zwróciły uwagę na zbyt dużą popularnośd tej metody aktywizacyjnej w ostatnich 

latach i wąski zakres rodzajów zakładanych firm, przez co rynek, i tak ciężki z racji swych małych 

rozmiarów, został nasycony małymi podmiotami gospodarczymi. Skutkiem tej sytuacji jest bardzo 

duża konkurencja na rynku i mała możliwośd przebicia się z nowozakładaną firmą. 

Pracownicy OPS jako główny problem zdefiniowali zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej, co skutkuje tym, że firmy funkcjonują jedynie przez okres pierwszych dwóch lat od 
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założenia, kiedy poziom składek do ZUS jest obniżony. Potem, szczególnie w kontekście  małych 

rozmiarów lokalnego rynku nie dającego dużych możliwości rozwoju, firmy kooczą swoją działalnośd. 

O ile w przypadku dwóch pierwszych czynników ewentualne działania zaradcze mogą mied charakter 

lokalny (doradztwo, pomoc psychologiczna – wzbudzanie pewności siebie, stymulowanie 

kreatywności, by firmy były zakładane w nowych branżach) to w przypadku czynnika ostatniego 

pozytywna zmiana mogłaby byd osiągnięta jedynie poprzez zmianę przepisów prawa na poziomie 

centralnym. Warto też zauważyd, że byd może częściowo sytuacja może nie ulec poprawie, gdyż 

stanowiący barierę mały rozmiar lokalnego rynku nie jest czynnikiem bezpośrednio ani 

krótkoterminowo modyfikowalnym.  

Obszarem do poprawy, który, co prawda, bezpośrednio dotyczy pośrednictwa pracy, a jedynie 

pośrednio programów aktywizacji jest procedura rejestrowania osób bezrobotnych i sposób 

określania zawodu i kwalifikacji osób zarejestrowanych w PUP. Według pracownika urzędu, mówiąc 

najkrócej, procedury obowiązujące obecnie nie zawsze zapewniają pełną zgodnośd oficjalnych 

danych dotyczących osób bezrobotnych z faktycznymi ich kwalifikacjami i umiejętnościami: 

- Wie pan trudno to tak powiedzied, bo my rejestrując osobę, człowieka, my rejestrujemy w tym 

naszym systemie Syriuszu my wpisujemy jak i gdzie on pracował i przede wszystkim dużo mamy 

zawodów budowlanych, budowlaoców, sprzątaczki, aczkolwiek jak szukamy budowlaoców to z tych, 

którzy maja wpisany ten zawód budowlaoca niekoniecznie się nadają do tego, bo to jest też tak, że te 

zawody, które my mamy nie są odzwierciedleniem tych osób, które mamy. Jak chcemy znaleźd osobę 

komputerowo przez system to mamy z tym problemy. Tak jak panu mówiłam oni maja wpisanych 

kilka zawodów maja wpisane te zawody, w których pracowali. Jak my rejestrujemy bezrobotnego ma 

zapisane sprzedawca a ma wykształcenie technik - mechanik wpisane.  (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Jak się wydaje rozwiązaniem tego problemu mogłoby byd uzupełnienie bieżącego systemu o bardziej 
jakościowe, opisowe i indywidualne informacje o zarejestrowanych bezrobotnych. 
 
O kilku usprawnieniach w pracy Publicznych Służb Zatrudnienia mówili także bezrobotni w badaniu 

fokusowym: 

Wyszukiwad większą ilośd ofert z innych źródeł  , a nie na to że czekają na oferty od pracodawców, 

może sami poszukają inne? Ja miałem kiedyś do czynienia z agencjami pracy w Siedlcach, gdzie za 

ofertę się płaci.   

Chodzi o to , że jak jest na przykład kierowca, to idzie ktoś kto ma tylko prawo jazdy i oni od razu mu 
to wcisną, bo tak się wiele razy zdarzyło.  Chodzi o to, żeby Urząd Pracy był bardziej poinformowany, 
jaka to jest praca, jak już Pani tutaj wcześniej wspomniała, na jakie stanowisko i jakie wymagania. 

- Czyli udoskonalid obieg informacji, doprecyzowad te informacje które ma Urząd? Bo czasami są 

nieaktualne i czasami są niedokładne, tutaj się pojawia praca niezgodna z kwalifikacjami , Pani tutaj 

też mówiła dla mężczyzny dla kobiety (FGI 3 BEZROBOTNI) 
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7. Wnioski i rekomendacje 
 

Specyfika lokalnego rynku pracy w Sokołowie Podlaskim jest ściśle powiązana z charakterem jego 

gospodarki. Sokołowska gospodarka to gospodarka o względnie małych rozmiarach, z dominującą 

pozycją rolnictwa i budownictwa oraz z niewielką liczbą dosyd dużych zakładów produkcyjnych. Każdy 

z tych czynników wpływa na relatywnie dosyd niedużą liczbę oferowanych miejsc pracy.  

W opinii badanych perspektywy rozwoju powiatu są dosyd optymistyczne, chod zauważa się 

zagrożenie w postaci silnego uzależnienia lokalnego rynku pracy od kilku dużych podmiotów 

gospodarczych, co w przypadku pogorszenia koniunktury może niekorzystnie odbid się na popycie na 

pracę. 

Wyraźnym bodźcem do rozwoju powiatu w ostatnich czasach były, przeznaczane głównie na 

inwestycje miejskie i infrastrukturalne, środki unijne. Ich wpływ był również odczuwalny w rolnictwie 

(głównie pozytywny – gdy fundusze wykorzystywano do modernizowania i unowocześnienia 

gospodarstw rolnych, ale też negatywny – gdy dotacje przeznaczane były na bieżącą konsumpcję, co 

ograniczało aktywnośd zawodową). Warto jednak zauważyd, że dostępnośd środków finansowych z 

Unii  Europejskiej ma charakter zmienny, co może skutkowad dodatkowym zahamowaniem rozwoju 

powiatu w sytuacji ich braku.  

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację oraz sugestie badanych, największą szansą na polepszenie 

stanu sokołowskiej gospodarki, a co za tym idzie rynku pracy byłoby przyciągnięcie do powiatu 

inwestorów, którzy zakładaliby na jego terenie przedsiębiorstwa i tym samym tworzyli miejsca 

pracy. Co jednak ciekawe, poza ogólną i niepopartą żadnymi działaniami czy przygotowaniami 

koncepcją wykorzystania infrastruktury przemysłowej po dawnej cukrowni w Sokołowie Podlaskim 

i stworzenia na tym terenie Parku Maszynowego,  respondenci nie mówili o żadnych konkretnych 

pomysłach czy też strategiach pozyskiwania inwestycji. 

W związku z tym, ważną rekomendacją, która powinna byd skierowana głównie do władz 

samorządowych, byłoby zalecenie opracowania strategii działao i zmian (np. w zakresie ulg 

podatkowych, preferencyjnej sprzedaży gruntów, rozbudowy infrastruktury), które mogłyby 

podwyższyd atrakcyjnośd inwestycyjną powiatu. W sytuacji istnienia ogólnej koncepcji Parku 

Maszynowego w Sokołowie rekomendowane byłoby także dalsze jej rozwijanie i konkretyzowanie, 

tak by umożliwid jej jak najszybszą realizację.  

Potencjałem badanego powiatu wydaje się byd jego atrakcyjnośd przyrodnicza. Fakt przynależności 

terenów powiatu do obszaru ekologicznego Zielone Płuca Polski i Nadbużaoskiego Parku 

Krajobrazowego jest świadectwem tych walorów. Plany powstania zalewu wodnego w bezpośredniej 

bliskości Sokołowa, które są już w fazie realizacji, będą czynnikiem zwiększającym tę atrakcyjnośd. 

Jednakże, w zebranym materiale badawczym znalazło się zaskakująco mało przykładów konkretnych 

działao które byłyby nakierowane na wykorzystanie tego potencjału. W takiej sytuacji 

rekomendowane byłoby podjęcie takich działao ze strony instytucji publicznych i pozarządowych 

na szerszą skalę. W grę mogłoby tu wchodzid: działania promocyjne na rzecz powiatu 

sokołowskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, animowanie działao lokalnej społeczności i 

stymulowanie jej aktywności, dotacje na zakładanie działalności gospodarczej z zakresu 

agroturystyki, gospodarstw ekologicznych. 
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Uwzględniając niekorzystną koniunkturę gospodarczą na poziomie globalnym oraz strukturę 

gospodarki pod względem wielkości firm i branżowym, trudno oczekiwad wyraźnego zwiększenia 

zapotrzebowania na pracowników w najbliższym czasie. Wiele przedsiębiorstw w powiecie utrzymuje 

stały poziom produkcji, co sprawia, że nie generują nowych miejsc pracy. Co więcej, jeżeli 

zatrudnienie rośnie, to często w branżach, takich jak np. budownictwo, przez co jest to wzrost o 

charakterze sezonowym, a czasem również zapotrzebowanie na pracę w szarej strefie. Z punktu 

widzenia poprawy sytuacji na rynku pracy i zmniejszenia bezrobocia może to więc odnieśd skutek 

jedynie doraźny.  

Sezonowośd zatrudnienia pracowników jest tendencją bardzo silną w powiecie sokołowskim. 

Znamienny jest także fakt, iż w przypadku większości branż jest to sezonowośd o podobnym rytmie w 

skali roku. W okresie letnim zapotrzebowanie na pracowników jest największe, zimą najmniejsze. 

Fluktuacja pracowników w związku z tymi zmianami, jest w opinii respondentów znaczna. W 

kontekście tak silnego wpływu sezonowości rekomendacją mogłoby byd wprowadzenie rozwiązao 

mogących zniwelowad negatywne skutki obniżenia popytu w jesienno – zimowej części roku. W 

kontekście ewentualnego pozyskiwania inwestorów i powstawania nowych firm, rozwiązaniem 

mogłoby byd skoncentrowanie się na inwestycjach w branżach, w których dynamika sezonowa w 

przekroju rocznym ma charakter odwrotny od dominującego w powiecie: szczyt zapotrzebowania 

w okresie zimowym (przykład takiej branży to jedna z firm badanych – handel gazem i paliwami), 

co mogłoby umożliwid przechodzenie części siły roboczej między branżami w określonych 

momentach roku. 

Poza stwierdzoną na poziomie ogólnym przewagą osób poszukujących zatrudnienia nad liczbą ofert 

pracy w zakresie popytu i podaży pracy w powiecie obserwowane są również znaczne niedobory w 

niektórych zawodach, na które jest zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Najbardziej 

charakterystycznym przykładem jest tutaj sytuacja jednego z badanych pracodawców, od dłuższego 

czasu odczuwającego niemożnośd znalezienia pracowników na stanowisko spawacza, co skutkuje 

poszukiwaniem siły roboczej na rynku zewnętrznym. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest 

brak na lokalnym rynku pracy szkół zawodowych kształcących spawaczy. 

Mimo iż zarówno instytucje publiczne (PUP) jak i prywatne (agencja pracy) podejmują w tym 

obszarze działania zaradcze z zakresu edukacji ustawicznej (szkolenia w zawodzie spawacza CO2 i 

aluminium wraz z praktykami), wydają się one niewystarczające. Szczególnie w kontekście tego, że 

braki w zawodzie spawacza, w najbliższej perspektywie czasowej mogą się zwiększyd, z racji otwarcia 

dla obywateli Polski niemieckiego rynku pracy i związanym z tym przewidywanym odpływem części 

siły roboczej zagranicę. 

Jedyną rekomendacją w tym kontekście wydaje się zalecenie przeprowadzenia wszelkich możliwych 

działao w celu utworzenia szkoły lub innego ośrodka edukacyjnego, który oferowałby kształcenie w 

zawodzie spawacza, jak również w innych poszukiwanych zawodach technicznych. Oczywiście 

barierą mogą byd tu znaczne koszty takiej inwestycji, ale z racji tak specyficznej i trudnej sytuacji 

badanego przedsiębiorstwa byd może możliwe byłoby uzyskanie wsparcia finansowego ze strony 

firmy lub też ograniczenia kosztów założenia szkoły poprzez korzystanie z zakładowej 

infrastruktury i narzędzi bez konieczności tworzenia ich w szkole. 

Mówiąc już nie o konkretnych zawodach, ale bardziej na poziomie ogólnym, całego powiatu, można 

zauważyd zjawisko niedopasowania struktury popytu i podaży pracy w aspekcie poziomu i rodzaju 
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wykształcenia. Nadpodaż występuje w przypadku pracowników o najniższym poziomie wykształcenia 

(podstawowe, gimnazjalne), wykształceniu średnim ogólnokształcącym, a także wykształceniu 

zawodowym (zasadniczego i zawodowego) oraz wyższym w przypadku niektórych kierunków: 

handlowych, administracyjnych, humanistycznych, zarządzanie i marketing. Brakuje natomiast osób 

wykształconych w konkretnych kierunkach technicznych, zarówno na poziomie średnim (wspomniani 

tokarz, ślusarza, spawacz, zawody elektryczne), jak i wyższym (absolwenci kierunków 

politechnicznych).  

W zakresie szkolnictwa średniego przyczyną takiej sytuacji jest brak szkół zawodowych, po części 

spowodowany konsekwentną polityką lokalnych władz (podpartą jednak ogólnokrajową tendencją) 

rozwijania sieci szkół ogólnokształcących kosztem szkolnictwa zawodowego. Rekomendowana 

byłaby zmiana tej polityki a nawet odwrócenie jej wektora, w kierunku odbudowywania sieci szkół 

zawodowych. Pamiętając o barierze kosztów, jaka może tu wystąpid, należy wskazad, że byd może 

ich częśd mogłaby pochodzi z przesunięcia funduszy z kształcenia ogólnego. 

W tym samym obszarze ważne jest zadbanie o większe nastawienie na praktyczną naukę zawodu. 

Posiadanie realnych umiejętności praktycznych jest jednym z głównych wymagao pracodawców 

wobec pracowników. Jednocześnie wielu z badanych przedsiębiorców zauważa istotne braki w tym 

obszarze wśród absolwentów szkół (przy czym zjawisko to dotyczy w większym stopniu szkół średnich 

niż wyższych), co jest świadectwem znacznych deficytów w tej kwestii w szkolnictwie zawodowym. 

Ważne jednak, że możliwości poprawy tej kwestii i ewentualne rekomendacje w małym stopniu 

mogą dotyczyd aktorów lokalnych, gdyż ich wprowadzenie nie leży w ich gestii. Jedną z takich 

rekomendacji mogłoby byd wprowadzenie zmian w programach nauczania i przeznaczenie w nich 

więcej miejsca na nauczanie praktyczne. 

Do realizacji tego postulatu z kolei niezbędnym wydaje się nawiązanie współpracy z pracodawcami w 

zakresie organizowania praktyk bezpośrednio w zakładach pracy. W tym jednak wypadku barierą dla 

pracodawców są zbyt duże wymagania prawne, a co za tym idzie koszty związane np. z 

dostosowaniem stanowiska pracy. Zalecane byłoby wprowadzenie ułatwieo w tym względzie (np. 

refundacja dostosowania, obniżenie wymagao), ale ta kwestia również jest rekomendacją dla 

władz ogólnokrajowych. 

W sytuacji wysokiej kosztowności wprowadzania zmian takich jak zakładanie nowych szkół, a zarazem 

ograniczenia środków, rozsądnym rozwiązaniem byłaby optymalizacja działao poprzez rozeznawanie 

potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy i realizowanie inwestycji edukacyjnych o charakterze 

najbardziej priorytetowym z ich punktu widzenia. W powiecie sokołowskim konsultacje na linii 

jednostki samorządowe decyzyjne w zakresie oświaty – pracodawcy mają charakter marginalny, 

przypadkowy i nieoficjalny. Rekomendowane byłoby więc zorganizowanie oficjalnego, stałego i 

systematycznego mechanizmu prowadzenia takich konsultacji oraz wprowadzania wniosków z nich 

płynących w życie. Badani pracownicy szkół proponowali w tej kwestii powołanie do życia nowej 

instytucji. Jednakże, z racji tego, że działanie każdego nowego podmiotu instytucjonalnego wymaga 

dodatkowych kosztów lepszym rozwiązaniem byłoby usprawnienie działania już istniejących 

struktur administracji samorządowej czy Publicznych Służb Zatrudnienia. 

W obszarze średniego i zasadniczego szkolnictwa zawodowego, działaniem, które należałoby podjąd 

zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym jest zmiana negatywnego społecznego stereotypu 

szkół zawodowych i zmiana społecznych postaw. Cel ten mógłby zostad osiągnięty zarówno przez 
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działania o charakterze masowym, jak np. odpowiednie kampanie społeczne, jak i również poprzez 

stworzenie systemu doradztwa i rzetelnej informacji zawodowej w szkołach gimnazjalnych dla 

uczniów i ich rodziców – tak aby decyzje edukacyjne były podejmowane na podstawie faktów, a nie 

obiegowych opinii dotyczących szkół zawodowych, jak i zapotrzebowania na absolwentów 

określonych kierunków.  

W przypadku szkolnictwa wyższego widad wyraźnie, że braki w dostępie do absolwentów kierunków 

technicznych a równocześnie nadpodaż absolwentów kierunków administracyjnych i 

ogólnoekonomicznych oraz pedagogicznych wynika z braku odpowiedniej oferty edukacyjnej w 

przypadku najbliższego ośrodka akademickiego – Uniwersytetu Podlaskiego w Siedlcach. Możliwości 

podjęcia kształcenia technicznego istnieją np. w ośrodku warszawskim. Jeżeli młode osoby podejmują 

studia w tej lokalizacji, na ogół, z racji lepszych perspektyw zawodowych i znacznej odległości, 

pozostają w miejscu studiowania nie powracając do powiatu sokołowskiego i nie zasilając podażowej 

strony rynku pracy poszukiwanymi kwalifikacjami. Wydaje się więc, że dopiero stworzenie oferty 

edukacyjnej w zakresie nauk technicznych w bliżej położonym ośrodku siedleckim mogłoby 

zaowocowad tym, że częśd absolwentów pozostałaby na lokalnym rynku i znalazła zatrudnienie 

zaspokajając zapotrzebowanie ze strony pracodawców.  

Problemem bardzo silnie dotyczącym sokołowskiego rynku pracy jak i ogólnej sytuacji w powiecie jest 

wysoka skala zjawiska średniookresowej, długookresowej i przede wszystkim trwałej emigracji 

mieszkaoców powiatu. Zauważając fakt, iż w znacznej części dotyczy to osób wykwalifikowanych 

(osoby wyjeżdżające na studia) w przypadku Sokołowa można wręcz mówid o zjawisku potocznie 

nazywanym „drenażem mózgów”. Skutkiem wysokiej intensywności procesów migracyjnych są nie 

tylko wspomniane wcześniej braki w podaży siły roboczej, ale także negatywne skutki społeczne – 

wyludnianie się powiatu sokołowskiego (a więc i zmniejszanie rynku i potencjału gospodarczego) oraz 

starzenie się lokalnej społeczności. Przyczyną wyjazdów są również niskie płace oferowane przez 

pracodawców. Rozumiejąc, że w dużej części wynika to z rachunku finansowego przedsiębiorstw, 

należało by sobie zadad pytanie, czy w dłuższej perspektywie czasowej polepszenie warunków 

płacowych nie byłoby dla pracodawców mniej kosztowne niż korzystanie z siły roboczej spoza 

powiatu (i np. pokrywanie kosztów dojazdów, zakwaterowania czy korzystania z usług agencji 

pracy).  

W powiecie sokołowskim występuje zjawisko szarej strefy również powiązane z zagadnieniem niskich 

płac. Wiele osób zatrudnianych jest na czarno (w tym przede wszystkim w budownictwie i rolnictwie). 

Obecne są również praktyki łamania praw pracowniczych czy łamania uzgodnieo dotyczących 

warunków pracy i płacy. Według badanych nasilanie się tych zjawisk, podobnie, jak w pewnej części 

zjawiska niskich wynagrodzeo, jest bezpośrednio związane ze zbyt wysokimi kosztami zatrudnienia 

pracowników (np. składki ZUS). Zbyt wysokie koszty są również barierą przy zakładaniu działalności 

gospodarczej, nawet jeśli jest ona dotowana ze środków PUP. W przypadku powiatu 

sokołowskiego adekwatny jest więc, silnie obecny w dyskursie publicznym i politycznym, postulat 

obniżenia kosztów pracy i działalności gospodarczej. 

W ramach badania przeanalizowano również sytuację osób starszych, powyżej 50 roku życia, na 

lokalnym rynku pracy. Z analizy tej wynika, że z powodu niskiego poziomu wykształcenia i braku 

kwalifikacji wśród tej grupy, jak również negatywnego nastawienia pracodawców, grupa ta jest 

defaworyzowana na rynku pracy. Podobna opinia jest także adekwatna w przypadku kobiet.  
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Z racji istnienia na terenie powiatu dośd dużego zakładu pracy chronionej pewna liczba osób 

niepełnosprawnych (ok. 70) jest zatrudnionych. Niestety nie zaspokaja to całej podaży pracy w 

przypadku tej grupy, gdyż na 100 osób deklarujących chęd podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

możliwości zatrudnienia dotyczą jedynie kilku osób w skali roku. Z racji braku jakichkolwiek informacji 

ze strony innych badanych przedsiębiorców, czy też instytucji rynku pracy, trudno jest sformułowad 

wnioski dotyczące sytuacji niepełnosprawnych na całym rynku sokołowskim. Ważnym jest jednak, że 

z racji planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących obniżenia dotacji do zatrudnienia 

chronionego, co może prowadzid do redukcji zatrudnienia, sytuacja to może ulec drastycznemu 

pogorszeniu.  

Warty odnotowania jest fakt, że w opinii respondentów współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z 

innymi aktorami na rynku jest oceniana pozytywnie. Jedyną grupą słabo oceniającą kontakty z tą 

instytucją są jej klienci – osoby bezrobotne. Widad więc, że o ile Powiatowy Urząd Pracy posiada 

procedury i metody skutecznej i sprawnej kooperacji z partnerami instytucjonalnymi, to jednak 

można mówid o brakach w zakresie współpracy z indywidualnymi osobami – klientami instytucji.             

Do tych ostatnich również można skierowad pewne zastrzeżenia jak na przykład brak należytej 

aktywności w poszukiwaniu pracy. Ten obszar powinien stad się przedmiotem troski i poprawy 

zarówno ze strony urzędu pracy jak i bezrobotnych. 

Podstawowym problemem w obszarze funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia, jest silnie 

odczuwany w bieżącym roku (zarówno przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, jak i 

pracodawców, bezrobotnych) brak środków finansowych, skutkujący znaczącym spadkiem ilości 

realizowanych programów aktywizacji zawodowej lub całkowitym brakiem możliwości ich 

realizowania. Brak ten jest dotkliwy nie tylko dla osób pozostających bez pracy, gdyż rażąco ogranicza 

możliwośd podejmowania działao w celu poprawy własnej sytuacji, ale także dla pracodawców, dla 

których korzystanie z oferty stażowej urzędów pracy było atrakcyjną z racji niskich kosztów formą 

zatrudnienia pracowników. Z racji ogólnokrajowego charakteru tej sytuacji możliwości aktorów 

lokalnych do zmiany tej sytuacji są znikome. Na poziomie ogólnokrajowym można mówid o 

rekomendacji zagwarantowania większej stabilności czy przewidywalności w finansowaniu 

urzędów pracy.  

Jedną z ewentualnych metod (już na poziomie lokalnym) radzenia sobie z trudną sytuacją 

finansową Publicznych Służb Zatrudnienia może byd także sięganie po środki z Unii Europejskiej, 

ale w tym przypadku aktualna wydaje się wspomniana na początku tego podsumowania uwaga o 

jedynie doraźnym i tymczasowym charakterze tego rozwiązania.  

Oprócz trudności pieniężnych czynnikiem w istotny sposób przyczyniającym się do mniejszej 

skuteczności programów aktywizacyjnych i utrzymywania zjawiska długotrwałego bezrobocia w 

powiecie sokołowski są psycho-społeczne skutki zasad, wedle jakich funkcjonuje obecnie system 

pomocy społecznej. Mając względnie łatwy dostęp do świadczeo pomocowych osoby bezrobotne nie 

mają odpowiedniego bodźca do podejmowania działao w celu zmiany swej sytuacji, stają się bierne, 

niezaradne, z czasem uzależnione od pomocy społecznej. Wedle szacunków respondentów skala tego 

zjawiska sięga około 60% ogółu osób bezrobotnych, czyli są to rozmiary znaczne. Postulowanym 

przez respondentów rozwiązaniem jest zmiana zasad funkcjonowania systemu pomocy społecznej 

w kierunku zmniejszenia nacisku na bezwarunkowe działania pomocowe z równoczesnym 

wzmocnieniem działao aktywizujących. Ciekawą obserwacją osób badanych jest to, że zmiana taka 
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byd może mogłaby byd dokonana bez konieczności zwiększania środków, a jedynie poprzez zmianę 

celów i struktury wydatków.  

W zakresie pomocy społecznej czynnikiem powodującym nieefektywną dystrybucję środków 

publicznych, a nawet ich marnotrawienie jest prawo, które nie wprowadza obowiązku uwzględniania 

środków z dopłat unijnych do rolnictwa do dochodu beneficjentów systemu, przez co świadczenia 

pomocowe udzielane są osobom, które realnie ich nie potrzebują. Racjonalizacja zasad prawnych w 

tym obszarze mogłaby spowodowad pewne oszczędności, które można by przeznaczyd np. na 

programy aktywizacji zawodowej.  

Jeśli chodzi o pomoc osobom bezrobotnym kluczowa wydaje się poprawa przez Powiatowy Urząd 

Pracy sposobu informowania o oferowanych usługach i ofertach pracy, tak by stał się on bardziej 

efektywny, drożny, przejrzysty i sprawny. Wskazane byłoby także większe uwzględnianie potrzeb i 

opinii osób bezrobotnych. Podobnie przydatna byłaby zmiana systemu klasyfikowania kierunku i 

poziomu wykształcenia oraz zawodu osób rejestrowanych w PUP w kierunku charakterystyki 

bardziej jakościowej, opisowej, zawierającej bardziej precyzyjne informacje o danym bezrobotnym, 

tak by zoptymalizowad proces pośrednictwa pracy i dopasowywania realnych cech bezrobotnych 

do wymagao pracodawców.  

 

 

Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy 

 Wniosek Rekomendacja 

1 Stabilna sytuacja gospodarcza, chod bez 

impulsu wzrostowego 

 Przygotowanie strategii podwyższenia 

atrakcyjności inwestycyjnej powiatu. 

Wprowadzenie ułatwieo dla inwestorów. 

Zrealizowanie koncepcji Parku Maszynowego. 

2 Niewykorzystywanie znaczącego 

potencjału przyrodniczo – turystycznego 

powiatu. 

 Promocja walorów turystycznych powiatu, 

aktywizowanie lokalnej społeczności, 

wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w 

obszarze turystyki 

3 Sezonowa zmiennośd zapotrzebowania na 

pracowników 

 Koncentracja na pozyskaniu inwestorów i 

rozwijaniu działalności gospodarczej w 

obszarach o rytmie sezonowości odmiennym 

od obecnie dominującego. 

4 Braki w podaży na lokalnym rynku pracy w 

zakresie zawodów technicznych, np. 

spawacz, tokarz, ślusarz 

 Odtworzenie szkolnictwa zawodowego 

kształcącego w deficytowych zawodach. 

Nawiązanie współpracy z pracodawcą w celu 

zmniejszenia kosztów. 
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5 Brak szkół zawodowych, nadmiar szkół 

ogólnokształcących na poziomie średnim 

 Zmiana polityki władz samorządowych. 

Przesunięcie środków ze szkolnictwa ogólnego 

na zawodowe. 

6 Niski poziom umiejętności praktycznych 

absolwentów średnich i zasadniczych szkół 

zawodowych. 

 Zmiana programów nauczania. Ułatwienia dla 

pracodawców przy organizowaniu praktyk dla 

uczniów. 

7 Niedostosowanie edukacji do potrzeb 

pracodawców. Ograniczona ilośd środków 

wymuszająca wyodrębnienie działao 

priorytetowych. 

 Systematyczne i zorganizowane prowadzenie 

konsultacji z pracodawcami. 

8 Negatywny stereotyp dotyczący kształcenia 

zawodowego. Decyzje edukacyjne w 

oparciu o nieracjonalne przesłanki (np. 

moda) 

 Kampanie społeczne promujące pozytywny 

wizerunek szkół zawodowych. Doradztwo 

zawodowe w szkołach gimnazjalnych. 

9 Brak dostępności osób z wykształceniem 

wyższym technicznym na lokalnym rynku 

pracy. 

 Wprowadzenie oferty studiów technicznych w 

siedleckim ośrodku akademickim 

10 Emigracja zarobkowa z powiatu.  Podwyższenie poziomu wynagrodzeo przez 

pracodawców jako długoterminowa redukcja 

kosztów.  

11 Szara strefa zatrudnienia, 

nieprzestrzeganie praw pracowniczych, 

nieutrzymywanie się działalności 

gospodarczej. 

 Niższe koszty zatrudniania pracowników. 

12 Obniżenie poziomu środków w dyspozycji 

Powiatowego Urzędu Pracy. Mniejsze 

możliwości realizacji programów 

aktywizacji zawodowej.  

 Zagwarantowanie stabilności i 

przewidywalności finansowania działalności 

PUP. 

13 Biernośd zawodowa osób bezrobotnych. 

Wyuczona bezradnośd. Uzależnienie od 

pomocy społecznej. 

 Zmiana zasad systemu pomocy społecznej. 

Premiowanie rozwiązao aktywizujących. 

14 Nieefektywna dystrybucja świadczeo 

pomocy społecznej – pomoc trafia do osób, 

które realnie jej nie potrzebują.  

 Zmiana kryteriów przyznawania świadczeo – 

np. włączanie do dochodu dotacji do 

gospodarstw rolnych. 

15 Nierzetelna, niepełna informacja dla osób 

bezrobotnych w PUP lub jej brak 

 Poprawa procedur i realnych działao 

pracowników PUP. Większe nakierowanie na 

potrzeby i sugestie klientów. 
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16 Nieprecyzyjny system opisu kwalifikacji i 

umiejętności zawodowych bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP skutkujący 

nieefektywnym pośrednictwem pracy 

 Wzbogacenie informacji o osobach 

bezrobotnych o szersze, bardziej opisowe 

charakterystyki w pełni oddające realne cechy. 

Źródło: Opracowanie własne. 




