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Szanowni Państwo,

Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach to krótki przewodnik 
po długiej i bardzo wszechstronnej działalności badawczej Mazo-
wieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Warszawie. 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy to z jednej strony wydział 
w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, a z drugiej 
 – bardzo prężny zespół badawczy, który od 2009 r. realizuje zróż-
nicowane badania sytuacji na mazowieckim rynku pracy.

Działalność badawcza MORP jest bardzo bogata, stąd zamknięcie jej w jednym około stustroni-
cowym przewodniku nie jest możliwe. To, co mogliśmy osiągnąć przygotowując tę publikację, to 
zaprezentowanie Państwu podstawowych informacji o badaniach MORP i przykładowych wyni-
ków tych badań. Zakres niniejszego przewodnika pozostaje więc jedynie skromnym wycinkiem 
naszej działalności badawczej i dlatego proszę potraktować go jako zaproszenie do sięgnięcia po 
inne, bardziej pogłębione, materiały dostępne na naszej stronie internetowej 

www.obserwatorium.mazowsze.pl

Przewodnik składa się z czterech elementów. W części pierwszej, najbardziej obszernej,  prezen-
tujemy przegląd rozmaitych wyników badań MORP z uwzględnieniem podziału na trzy obsza-
ry badawcze: rynek pracy, gospodarkę oraz edukację. W części drugiej opisujemy projekty zre-
alizowane przez MORP (na pojedynczy projekt składały się często zarówno badania, jak i  inne 
działania, np.  informacyjne). W części trzeciej prezentujemy wykorzystywane przez nas metody 
upowszechniania informacji, takie jak wydawnictwa, narzędzia internetowe czy organizacja se-
minariów. Wreszcie w części czwartej pragniemy Państwu przybliżyć kwestię współpracy MORP 
z innymi ośrodkami.  

Zapraszam Państwa w interesującą podróż po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy i życzę udanej lektury!

       Tomasz Sieradz

 

 

       
      
      Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Badania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy według obszarów badawczych 

Podróż po badaniach MORP rozpoczniemy od najważniejszych obszarów badawczych, którymi się zajmuje-
my. Przedstawimy kluczowe badania zrealizowane w MORP oraz ich wybrane wyniki zaczerpnięte z naszych 
raportów. 

Kogo szukają pracodawcy? Jak wybrać zawód? Jakie nastroje panują wśród mazowieckich konsumen-
tów? W  analizach MORP zamieszczamy informacje dla całego województwa, jego podregionów czy 
nawet powiatów. Badania realizujemy zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z rozmaitymi ośrodkami 
badawczymi. Zawsze jednak przyświeca nam ta sama dewiza: przyjazna forma i przystępny język!

Badania realizowane przez MORP można podzielić na trzy główne obszary, tj. rynek pracy, gospodarkę oraz 
edukację.

1. Rynek pracy

Analizy danych zastanych

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (MORP) prowadzi stałe analizy danych zastanych dotyczą-
cych rynku pracy (zatrudnienia, bezrobocia, sytuacji różnych grup na rynku pracy). Bieżącej analizie 
poddajemy m.in. dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane Urzędu Statystycznego w Warsza-
wie. Ponadto analizujemy dane napływające z wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa 
mazowieckiego. 

Jak kładliśmy fundamenty pod badania MORP…

Cofnijmy się do 2009 roku. To wtedy właśnie tworzyliśmy koncepcję Mazowieckiego Obserwatorium Ryn-
ku Pracy. Koncepcję tę oparliśmy na gruntownej analizie najważniejszych źródeł danych statystycznych 
i badań socjoekonomicznych dotyczących mazowieckiego i ogólnopolskiego rynku pracy. Było to ogromne 
przedsięwzięcie, w ramach którego opracowaliśmy 12 raportów z analiz dostępnych danych1. Każdy ra-
port zawierał przy tym rekomendacje pod adresem MORP dotyczące zakresu tematycznego oraz metodo-
logii przyszłych badań. 

Głównymi celami raportów były:
• diagnoza zbadanych i niezbadanych zjawisk zachodzących na mazowieckim rynku pracy;
• diagnoza dostępnych wskaźników sytuacji na mazowieckim rynku pracy; 
• diagnoza wskaźników, które można wygenerować w oparciu o istniejące dane;
• określenie użytecznych wskaźników, których nie można wygenerować w oparciu o istniejące dane, a któ-

rych wygenerowaniu mogą posłużyć prace Obserwatorium;
• przegląd metod badawczych stosowanych dotychczas w badaniach lokalnych rynków pracy. 

MORP dzisiaj. Analizy miesięczne, kwartalne i roczne

Dzisiaj badacze Mazowieckiego Obserwatorium Rynku pracy przygotowują analizy regionalnego rynku pra-
cy w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym2, które publikowane są na stronie http://obserwatorium.
mazowsze.pl/. Naszym celem w tym zakresie jest zebranie w jednym miejscu syntetycznych informacji o mazo-
wieckim rynku pracy dotyczących danego okresu oraz ich klarowna i atrakcyjna prezentacja. 

1  Raporty zostały przygotowane w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy” – Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2009). Szczegółową listę tych raportów umie-
ściliśmy w podrozdziale przewodnika pt. „Wydawnictwa MORP”. Te i wszystkie inne raporty przywoływane w niniejszym opracowaniu są dostępne na stronie 
internetowej MORP: http://obserwatorium.mazowsze.pl/. 
2  Omawiane raporty zostały przygotowane w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” – Poddziałanie 6.1.1 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2014). 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
http://obserwatorium.mazowsze.pl/
http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Poniżej prezentujemy fragmenty przykładowej analizy miesięcznej. 3

3  Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W MORP powstają też analizy poświęcone sytuacji określonych grup na rynku pracy, takich jak np. osoby 
niepełnosprawne i kobiety. Ponadto niezależnie od bieżących analiz danych zastanych, w zasadzie wszystkie 
badania tematyczne realizowane przez MORP zawierające rozbudowany komponent badań terenowych, 
rozpoczynają się od analiz danych zastanych. Analizy te są następnie umieszczane w  naszych raportach, 
przed częścią omawiającą wyniki badań terenowych. 

Badania popytu na pracę 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy realizuje liczne badania popytu na pracę. Zapotrzebowanie na pra-
cowników ze strony pracodawców badamy bardzo zróżnicowanymi metodami. W ramach realizowanych 
projektów badawczych zlecaliśmy systematyczne analizy ogłoszeń o pracę, które ukazały się w publikato-
rach oraz ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. Ponadto zlecaliśmy wywiady bezpośred-
nie z pracodawcami. Często w analizach schodzimy do poziomu powiatu, tak aby uzyskana informacja była 
jak najbardziej dokładna i użyteczna. 

Analiza mazowieckich ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe 
W ramach ostatnich badań zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku 
pracy4 analizie poddaliśmy oferty pracy zamieszczone w 42 powiatowych urzędach pracy oraz w wybra-
nych publikatorach drukowanych i internetowych w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 7 lutego 2015 r. W ba-
danym okresie w monitorowanych publikatorach ukazało się łącznie 24896 ofert, z czego do szczegółowej 
analizy skierowanych zostało 6463 ofert. W przypadku powiatowych urzędów pracy zebrano 5437 ofert, które 
poddane zostały analizie w całości. 
 
Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki omawianych badań. 

4  „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Raport końcowy: Analiza Ofert Pracy”, raport przygotowany w ra-
mach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” – Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2015).

Przykładowa analiza – mazowiecki rynek pracy, czerwiec 2014 r.   

Miesiąc zamykający pierwsze półrocze 2014 r. przyniósł kolejne pozytywne zmiany na mazowieckim rynku 
pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec czerwca była najniższą z od-
notowanych w roku 2014, a stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w skali miesiąca, jak 
i roku. Ważnym aspektem poprawy sytuacji były czynniki sezonowe. 

BEZROBOCIE

Stopa bezrobocia w czerwcu 2014 r. wyniosła w województwie mazowieckim 10,2% i była o 0,3 p.proc. niższa 
niż przed miesiącem i o 0,8 p.proc. niż przed rokiem. Taka wartość wskaźnika ostatni raz została zanotowana 
na Mazowszu we wrześniu 2012 r. Spadek wartości wskaźnika zaobserwowano także w skali kraju – o 0,5 miesiąc 
do miesiąca (m/m) i o 1,2 rok do roku (r/r). W rezultacie na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce 
ukształtowała się na poziomie 12%. 
 
Mazowsze nadal pozostaje regionem mocno zróż-
nicowanym. Dobrze odzwierciedlają to czerwcowe 
dane. Najniższa stopa bezrobocia ponownie została 
zaobserwowana w  m.st. Warszawa (4,5%). Na prze-
ciwległym biegunie (natężenie bezrobocia powyżej 
25,0%) znalazły się po raz kolejny powiaty należące 
do podregionu radomskiego: szydłowiecki (35,9%), 
radomski (28,4%) i przysuski (25,6%). 

ZATRUDNIENIE 

Jak pokazują dane Urzędu Statystycznego w Warszawie 
w  ostatnim miesiącu pierwszego półrocza 2014 
r. utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia 
w  sektorze mazowieckich przedsiębiorstw w  ujęciu 
rocznym. W  czerwcu 2014 r. ukształtowało się ono na 
poziomie 1331,4 tys., co oznacza, że było wyższe niż 
przed rokiem o 1,7%. 

Na Mazowszu najwięcej osób było zatrudnionych w na-
stępujących sekcjach PKD: przemysł - 346,2 tys. (wzrost 
r/r o 6,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych 
– 299,3 tys. (wzrost r/r o 0,8%) i  transport i gospodarka 
magazynowa – 246,2 tys. (spadek r/r o 2,5%). 

Jak wynika z  analizy danych statystycznych pozy-
tywne zmiany w skali roku zaobserwowano przede 
wszystkim w  sekcjach: wytwarzanie i  zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorą-
cą wodę (wzrost o  31,1%), obsługa nieruchomości 
(wzrost o 5,9%), administrowanie i działalność wspie-
rająca (wzrost o  5,6%). Jak podał Urząd Statystyczny 
w  Warszawie negatywna tendencja ponownie do-
tknęła najbardziej następujące sekcje: budownictwo 
(spadek o 7,1%) oraz transport i gospodarkę magazy-
nową (spadek o 2,5%).

 Zawody poszukiwane przez pracodawców

• Mazowieccy pracodawcy nieco częściej poszukiwali w analizowanych źródłach ogłoszeń pracowników 
na stanowiska niższego szczebla (pracownicy usług i sprzedawcy, robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy, 
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, czy też pracownicy przy pracach prostych) – 54% ofert pocho-
dzących z PUP i 52% ofert z publikatorów. 

• W ostatnim pomiarze odnotowaliśmy jednak również najwyższy od 2012 roku odsetek ofert skierowa-
nych do pracowników wyższego szczebla (stanowiska dyrektorsko kierownicze, specjalistów, pracowni-
ków biurowych oraz techników i średniego personelu).

• Najwięcej ofert pracy skierowano do pracowników usług i sprzedawców (po 25% w obu źródłach), w tym 
dominowały oferty pracy dla sprzedawców.

• Znaczący udział w strukturze ofert pracy ze względu na poszukiwane zawody w obu analizowanych źró-
dłach ogłoszeń zajmowali również technicy i średni personel oraz specjaliści.

• Najmniej ofert w obu analizowanych źródłach dotyczyło pracy dla rolników, ogrodników, leśników i rybaków.
• Utrzymuje się tendencja wzrostowa w zakresie poszukiwania pracowników z najwyższej kategorii zawo-

dowej w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, czyli przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędni-
ków i kierowników.

• Biorąc pod uwagę konkretne zawody, najbardziej poszukiwanymi pracownikami, zarówno wśród ofert 
zamieszczanych w PUP, jak i w publikatorach, są na Mazowszu przedstawiciele handlowi (odpowiednio 
6,8% i 5,8% ofert).
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Oferty pracy według poszukiwanych zawodów

Źródło: Pomiar grudzień 2014 - luty 2015: Badanie własne

Kompetencje wymagane przez pracodawców 

Źródło: Pomiar grudzień 2014 - luty 2015: Badanie własne

Przeprowadzona analiza trendów, uwzględniająca dane z sześciu dotychczasowych pomiarów poka-
zuje, że zmiany zachodzące w czasie w strukturze ofert pracy skierowanych do różnych działów go-
spodarki mają charakter przede wszystkim sezonowy, choć częściowo są także zależne od ogólnej 
sytuacji gospodarczej. Sezonowość zmian dotyczy przede wszystkim rolnictwa i budownictwa, gdzie 
odsetek ofert pracy wzrasta w drugim i trzecim kwartale roku. Dostrzegalna jest również w usługach, 
gdzie wyraźny wzrost następuje w czwartym kwartale, a spadek w drugim. Zależność od wzrostu PKB 
widoczna jest natomiast w przypadku przemysłu – można oczekiwać, że odsetek ofert pracy w prze-
myśle będzie wzrastał ze względu na pozytywne prognozy wzrostu PKB.

Na stronie http://obserwatorium.mazowsze.pl/ można znaleźć wiele pogłębionych wątków dotyczących analiz 
ofert pracy, skoncentrowanych na konkretnym subregionie czy powiecie. Dane prezentowane są zarówno 
w formie raportów wojewódzkich, podregionalnych i powiatowych, jak i infografik. 

Analiza ogłoszeń o pracę dla powiatu białobrzeskiego

 Wymagania pracodawców

• Oferty pracy pod względem liczby wymagań stawianych kandydatom w obu źródłach zawierały podob-
ną liczbę informacji – średnio nieco ponad 2 wymagania.

• Zaobserwowaliśmy znaczące różnice w rodzaju wymagań stawianych kandydatom w zależności od źró-
dła pochodzenia oferty. 

• Pracodawcy, którzy zamieszczali swoje oferty w powiatowych urzędach pracy, najczęściej zgłaszali wo-
bec poszukiwanych pracowników oczekiwania odpowiedniego poziomu wykształcenia (52% ofert PUP) 
oraz posiadania doświadczenia (43%) w odpowiedniej liczbie lat (30%). 

• Ogłoszenia zamieszczane w publikatorach skupiały się na poszukiwaniu pracowników o określonych 
kompetencjach (61% ofert z publikatorów), doświadczeniu (52%), a także odpowiednim poziomie wy-
kształcenia (28%).

• Jeżeli oferty zawierały bardziej szczegółowe informacje na temat liczby lat wymaganego doświadczenia, 
to najczęściej oczekiwano, by kandydat pracował rok lub dwa lata w danym zawodzie lub na danym 
stanowisku. 

• Oferty pracy dla osób z niższym poziomem wykształcenia (co najwyżej zasadnicze zawodowe) lub wy-
kształceniem średnim, częściej dostępne były w powiatowych urzędach pracy niż publikatorach. Przy 
pomocy ogłoszeń zamieszczanych w publikatorach najczęściej natomiast poszukiwano kandydatów z 
wykształceniem wyższym.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Badania mazowieckich pracodawców dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe
 
MORP zleca również bezpośrednie badania wśród pracodawców prowadzone technikami ilościowymi i ja-
kościowymi. 

Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. zleciliśmy przeprowadzenie 600 wywiadów kwestionariuszowych 
CAPI5 (po 100 wywiadów w każdym subregionie) wśród wyspecjalizowanych pracowników HR lub wła-
ścicieli firm6. Badanie przeprowadzone zostało na kwotowo-losowej próbie przedsiębiorstw z województwa 
mazowieckiego zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, które w ciągu ostatnich 3 lat zatrudniały przy-
najmniej jednego pracownika. Ponadto w ramach tego samego badania zleciliśmy realizację indywidualnych 
wywiadów pogłębionych (IDI7) z wyspecjalizowanymi pracownikami HR w następującym układzie: 6 IDI 
w przedsiębiorstwach, 6 IDI w agencjach HR.

Poniżej przedstawiamy wybrane ustalenia z tych badań.  

5  Computer Assisted Personal Interviewing – wywiad osobisty wspomagany komputerowo.
6  „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy. Raport końcowy: Badania Empiryczne”, raport przygotowany w ra-
mach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” – Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013). 
7  In-depth interview.

Formy rekrutacji wykorzystywane w firmach w ciągu ostatnich trzech lat

Źródło: Pomiar listopad-grudzień 2013 r. Badanie własne MORP.

 Proces rekrutacji pracowników 

• Kluczową formą rekrutacji pracowników w mazowieckich firmach jest samodzielna rekrutacja po-
przez ogłoszenia w prasie lub Internecie. Pozostałe sposoby rekrutacji wykorzystywane są dużo rzadziej. 

• W opiniach badanych najbardziej skutecznym sposobem rekrutacji jest rekrutacja drogą nieformalną, 
poprzez szukanie osób z polecenia, która nie jest jednak najczęściej wykorzystywaną metodą rekrutacji. 

• Proces rekrutacji prowadzony jest w podobny sposób w sektorze prywatnym i publicznym, a także 
przez agencje i działy HR. Jest on podzielony na kilka etapów, z których za najważniejszy uważa się 
często rozmowę kwalifikacyjną. 

• Praktykuje się coraz częściej zatrudnianie pracowników początkowo na 1-3 miesięczny okres prób-
ny, w celu zweryfikowania kwalifikacji i kompetencji pracownika oraz jego zdolności zaadoptowania się 
w nowym środowisku. 

• Badanie jakościowe wskazuje, że w procesie rekrutacji napotyka się szereg barier, z czego najważniej-
sze to: przy pozyskiwaniu pracowników na stanowiska wyższego szczebla – brak odpowiednich kwalifi-
kacji; przy pozyskiwaniu pracowników niższego szczebla – deficyt oczekiwanych postaw; oprócz tego: 
roszczeniowość jeśli chodzi o warunki pracy, przekłamania w dokumentach rekrutacyjnych (zawyżanie 
kompetencji).

• 27% przedsiębiorstw uznaje znalezienie dobrego pracownika za trudne. Tylko 4% uznaje ten proces 
za bardzo łatwy, 64% za dość łatwy.

• Jedynie co piąte przedsiębiorstwo (21%) nie zetknęło się z żadnymi trudnościami w procesie rekrutacji 
pracowników lub nie potrafiło tych trudności zidentyfikować.

• Najważniejszym problemem, z jakim przy naborze pracowników borykają się firmy, jest zbyt mała 
liczba kandydatów z wymaganym doświadczeniem zawodowym (33%) – problem ten jest szczególnie 
widoczny w firmach małych i w sektorze prywatnym.

• Co czwarta firma (24%) wskazuje, że trudno jest znaleźć kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami 
formalnymi, uprawnieniami. 

• W zdecydowanej większości pracodawcy preferują zatrudniać pracowników już dobrze przygotowa-
nych do wykonywania powierzonych im zadań. Większość firm nie chce inwestować w pogłębione 
szkolenia. 57% respondentów deklaruje, że ich przedsiębiorstwa zatrudniają osoby dobrze przygotowa-
ne, które przechodzą niewielkie doszkolenie.

 Polityka zatrudnieniowa w firmach

• Wyniki badań pokazują, że rok 2013 w porównaniu do dwóch poprzednich lat (2012 i 2011) przyniósł 
znaczny wzrost odsetka firm zatrudniających nowych pracowników. W 2011 roku odsetek ten wyniósł 
54%, w 2012 – 55%, a w 2013 już 75%. 

• Sukcesywny i znaczący wzrost pomiędzy latami 2011-2013 odsetka przedsiębiorstw, które zatrudnia-
ły nowych pracowników, odnotowaliśmy w branży przemysłowej, budownictwie, opiece zdrowotnej 
oraz usługach (poza handlem). Handel i edukacja to branże, w których odsetek zatrudniających nowych 
pracowników nie zmienił się znacząco na przestrzeni lat 2011 i 2013.

• W chwili badania nowych pracowników poszukiwało co dziesiąte przedsiębiorstwo (9%), a zatrudnie-
nie nowych pracowników w ciągu 12 najbliższych miesięcy planowało 14%.

• Zdecydowana większość obsadzanych miejsc pracy przypadała na firmy zatrudniające do 50 pracow-
ników (61%) oraz firmy działające w sektorze prywatnym (92%). 

• W latach 2011 – 2013 największy udział w zatrudnieniu przypadał na usługi (36% obsadzanych miejsc 
pracy) oraz handel (26% obsadzanych miejsc pracy). 

• Relatywnie mniej pracowników przyjmowano w przemyśle (18% miejsc pracy) oraz budownictwie 
(7% miejsc pracy). 

• Najmniejszy udział w strukturze obsadzanych miejsc pracy miały  usługi publiczne – edukacja (8% 
miejsc pracy), opieka zdrowotna (3%) oraz administracja publiczna (1%).

• Pozytywny bilans zatrudnienia na przestrzeni trzech lat (licząc wstecz od roku 2013) obserwowaliśmy 
w pięciu z sześciu subregionów. Wyjątek stanowił subregion radomski, gdzie taki sam odsetek przedsię-
biorstw (26%) zwiększał, jak i zmniejszał zatrudnienie.
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Aktywność przedsiębiorstw w zakresie zatrudnienia pracowników ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, sektor oraz branżę

Źródło: Pomiar listopad-grudzień 2013 r. Badanie własne MORP.

 
Struktura obsadzanych miejsc pracy – woj. mazowieckie

 
Źródło: Pomiar listopad-grudzień 2013 r. Badanie własne MORP.

• Najwięcej nowych pracowników w ciągu 3 lat (licząc wstecz od roku 2013) zatrudniono w badanych 
firmach z subregionu warszawskiego (81% wszystkich obsadzonych miejsc pracy). Subregion warszaw-
ski był również subregionem charakteryzującym się największym potencjałem zatrudnieniowym – przy-
padało na niego 87% planowanych miejsc pracy. Drugim pod względem potencjału zatrudnieniowego 
okazał się subregion radomski. 

 Poszukiwane zawody

• Wśród firm, które w ostatnim roku zatrudniały pracowników, największa liczba miejsc pracy obejmowała 
zawody/stanowiska z grupy pracowników usług i sprzedawców (38% miejsc pracy), a w drugiej kolejno-
ści kierowników (17% miejsc pracy). 

• 12% miejsc pracy dotyczyło pracowników z grupy robotników przemysłowych i rzemieślników, 11% – 
techników i średniego personelu, a 10% – specjalistów. 

• Najmniej osób zatrudniono z grup pracowników biurowych (3%), rolników (1%), operatorów i monterów 
maszyn i urządzeń (3%) oraz pracowników przy pracach prostych (5%).

• Wśród firm, które planują zatrudniać pracowników w kolejnych 12 miesiącach, najwięcej miejsc pracy do 
obsadzenia zgłoszono w kategorii pracowników usług i sprzedawców (34% miejsc pracy) oraz pracowni-
ków przy pracach prostych (27%). 

• W trzeciej kolejności najwięcej planowanych miejsc pracy dotyczyło kierowników (10%),  a następnie ro-
botników przemysłowych i rzemieślników (8%), techników i średniego personelu (7%) oraz pracowników 
biurowych (6%). 

• Niewiele miejsc pracy według deklaracji miałoby być oferowanych specjalistom (3%), rolnikom i ogrodni-
kom (2%) oraz operatorom i monterom maszyn i urządzeń (3%).
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Badania społeczności lokalnych, w tym osób bezrobotnych   

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy zrealizowało wiele badań jakościowych. Badania te dotykały zróż-
nicowanych tematów i były prowadzone wśród różnych grup respondentów – przedstawicieli społeczności 
lokalnych (w tym osób bezrobotnych) oraz ekspertów. 

Celem badania „Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej”8 zre-
alizowanego w 2011 r. była diagnoza sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wnio-
sków dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem typów powiatów objętych badaniem.

Badanie – realizowane technikami indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) oraz zogniskowanego wy-
wiadu grupowego (FGI)9 realizowaliśmy wśród takich grup respondentów jak: pracodawcy, przedstawiciele 
agencji doradztwa personalnego, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, przedstawiciele insty-
tucji edukacyjnych, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy, osoby bezrobotne uczestniczące w aktyw-
nych programach rynku pracy.
 
Poniżej przedstawiamy wybrane ustalenia z  badania jakościowego dot. powiatowego rynku pracy dla 
przykładowego powiatu10. Na stronie http://obserwatorium.mazowsze.pl/ można znaleźć raporty dla innych 
powiatów województwa mazowieckiego.

8  „Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej. Raport końcowy z badania jakościowego”, raport przygotowany w ramach 
projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” – Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011).
9  IDI – In-Depth Interview, FGI – Focus Group Interview. 
10  Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej. Raport z badania jakościowego w mieście Radom”, raport przygotowany 
w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” – Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011).

 Poszukiwane kompetencje i predyspozycje

• Wśród umiejętności oczekiwanych od potencjalnych pracowników firmy, respondenci najczęściej wska-
zywali kwestie związane z obsługą klienta (13%), umiejętnością pracy w zespole (11%), obsługą kasy fiskal-
nej (9%) czy znajomością komputera (7%), a także – ogólnie – fachowość (24%).

• Wśród kluczowych cech, które powinni posiadać potencjalni pracownicy, najczęściej wskazywano:
1. Odpowiedzialność (54%)
2. Samodzielność (49%)
3. Lojalność (45%)
4. Dokładność (39%)
5. Zaangażowanie (38%)
6. Dążenie do osiągnięcia rezultatów (30%)
7. Odporność na stres (29%)
8. Etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu (28%)
9. Otwartość na uczenie się i stały rozwój (26%)
10. Doświadczenie zawodowe (25%)

 „Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej” 
 – przykład Radomia

Łącznie na terenie powiatu m. Radom przeprowadziliśmy 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych 
(IDI) oraz  3 zogniskowane wywiady grupowe (FGI). 

Popyt na pracę w m. Radom 

• Patrząc na sytuację lokalnego rynku pracy, w pierwszej kolejności respondenci wskazywali na brak od-
powiedniej ilości ofert pracy w stosunku do liczby osób jej poszukujących. Od 2008 roku stopa bez-
robocia w powiecie ciągle wzrastała (z 19,5% na 22,5% w 2010 r.) i wynikało to głównie z faktu licznych 
oszczędności przeprowadzanych praktycznie we wszystkich zakładach i przedsiębiorstwach, które ogra-
niczały koszty ze względu na ogólnoświatowy kryzys. 

• Oferty pracy pojawiające się na radomskim rynku związane były głównie z dominującymi w regionie 
branżami, czyli handlem i przemysłem metalowym. Poszukiwane były także zawody w branżach ściśle 
powiązanych z tymi dwiema wymienionymi, jak: kierowcy, specjaliści logistyki, technicy. Pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy zauważali przy porównaniu ofert z kwietnia 2011 z ofertami z końca 2010 
roku ponad dwukrotny wzrost zapotrzebowania na pracowników właśnie związanych z tymi branżami.

• Zapotrzebowanie na pracowników z sektora usług wynikało z faktu powstawania kolejnych centrów 
handlowych, na terenie których otwierają się różnorodne punkty usługowe. Jak mówili respondenci naj-
więcej ofert pracy związanych było z handlem. Pojawiało się jednak także dużo nowych ofert do pracy 
w przemyśle metalowym i we wszystkich branżach z nim kooperujących, co związane było ze wzrostem 
zamówień otrzymywanych przez firmy.

• Bezrobotni podkreślali, że stale rosną wymagania stawiane pracownikom przez pracodawców. Praco-
dawcy, mając świadomość licznych zgłoszeń i CV pozostawianych przez osoby szukające pracy, jak za-
uważyło wiele osób, nawet do zwykłych prac zgłaszali wymagania, jakich nie zgłaszali kilka lat wcześniej.

• Z kolei pracodawcy twierdzili, że to nie jest kwestia zbyt dużych wymagań, tylko efekt oczekiwania na 
pracownika, którego nie trzeba będzie douczać i przyuczać do zawodu. Pracodawcy wychodzili z zało-
żenia, że szukają osób, które od razu będą gotowe do wykonania powierzonych im zadań. 

Podaż pracy w mieście Radom

• Mimo dość sporych wymagań pracodawców związanych z wykształceniem i umiejętnościami językowy-
mi, okazało się, że w powiecie m. Radom właśnie osoby z wyższym wykształceniem i znajomościami 
językowymi miały problemy ze znalezieniem pracy.

• Na radomskim rynku pracy zauważalne były także kłopoty z pracownikami średniego szczebla, zwłasz-
cza specjalistami i technikami. Respondenci stwierdzili, że jest to wynikiem zmian w szkolnictwie sprzed 
kilku lat, gdzie drastycznie ograniczono zajęcia praktyczne oraz polikwidowano przyszkolne warsztaty 
i szkoły zawodowe, a także z niechęcią osób do podejmowania nauki w szkolnictwie zawodowym. Te 
opinię potwierdzili pracodawcy, którzy zwracali uwagę, że zaczyna brakować specjalistów z dobrym do-
świadczeniem zawodowym.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Badania sytuacji osób młodych na rynku pracy, w tym młodzieży NEET 
 

W badaniach MORP istotne miejsce zajmuje sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, a szczególnie tzw. grupy 
NEET. NEET to osoby młode, które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne za-
wodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym) ani nie szkolą. 

W naszym badaniu nad NEET11 zrealizowanym w 2014 r. za kryterium przynależności do tej grupy przy-
jęliśmy 12-miesięczny okres, w czasie którego młode osoby (18-29 lat) przebywały łącznie przynajmniej 
przez 6 miesięcy poza rynkiem pracy i systemami kształcenia i szkolenia. Badania prowadzaliśmy trzema 
odrębnymi metodami, tj. z wykorzystaniem: 1) analizy danych zastanych (Desk Research); 2) wywiadów 
kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – (CAPI); 3) indywidualnych wywiadów pogłębio-
nych (IDI). Zleciliśmy przeprowadzenie 700 wywiadów kwestionariuszowych oraz 132 indywidualne 
wywiady pogłębione. 

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki badań NEET.

Podgrupy NEET wyodrębnione w ramach badania

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie: „NEETs Young people not in employment, education or training: Characteri-
stics, costs and policy responses In Europe” (2012). Luxembourg, Publications Office of the European Union, s. 25.

11  „Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(2014).

Procentowy udział NEET wśród młodzieży w wieku 15-24

 
Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie danych Eurostat.

 Skala zjawiska NEET

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w województwie mazowieckim – choć nie jest łatwa – jest najkorzyst-
niejsza w kraju. Odsetek osób zaklasyfikowanych do grupy NEET wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 
lat w 2013 r. wynosił 12% i w ciągu ostatnich 5 lat ulegał tylko nieznacznym fluktuacjom. Zdecydowanie 
najgorsza sytuacja jest w województwach: podkarpackim (23,7%), lubuskim (23,3%) i warmińsko-mazurskim 
(22%). Niekorzystną sytuację zanotowano także w województwie zachodniopomorskim (20,1%).

 Przyczyny wchodzenia do NEET
 
Wśród przyczyn osobistych wchodzenia do grupy NEET i pozostawania w niej badaliśmy czynniki kompe-
tencyjne, psychologiczne i motywacyjne. Syntetyzując rezultaty badań ilościowych i jakościowych, można 
stwierdzić, że:
• 31% respondentów stwierdziło, że brakuje im wystarczającego wykształcenia i kompetencji do wyko-

nywania pracy, ale 44% określiło swój dotychczasowy poziom wykształcenia i kwalifikacji jako zadowa-
lający; jednocześnie jedynie 53% badanych zamierzało podjąć edukację lub proces szkolenia.

• 45% badanych wskazało na brak ofert satysfakcjonujących finansowo.
• 11% wolało się bawić i spotykać z przyjaciółmi niż pracować.
• Młodym osobom brakuje umiejętności interpersonalnych (brak przygotowana do rozmów kwalifika-

cyjnych) i doświadczenia zawodowego.
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Poniżej przedstawiamy modelową ścieżkę decyzyjną prowadzącą do bierności zawodowej i edukacyjnej 
naszkicowaną w wyniku przeprowadzonych badań.  

Model teoretyczny, określający ścieżkę decyzyjną prowadzącą do bierności zawodowej i edukacyjnej

Źródło: opracowanie własne MORP.

Sprawdziliśmy również, jak wyglądają potrzeby i oczekiwania NEET. 

Inne badania dotyczące ludzi młodych 

Wśród innych badań sytuacji młodzieży trzeba wymienić „Badanie osób młodych na mazowieckim 
rynku pracy”12. Badanie zrealizowaliśmy techniką CAWI13 w dniach 28.07-24.11.2014 r. Responden-
tami było 2900 osób zarejestrowanych w urzędach pracy na Mazowszu, które w dniu wypełniania 
kwestionariusza nie ukończyły 30 roku życia. Było to wspólne przedsięwzięcie – pierwsze tak duże 
– Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz 1 miejskiego i 28 powiatowych urzędów pracy 
w ramach podpisanego porozumienia. Celem badania było uzyskanie informacji o osobach mło-
dych do 30 roku życia na rynku pracy.

Przy realizacji badania wykorzystaliśmy specjalne oprogramowanie komputerowe (system PS QUESTIO PRO, 
PS IMAGO Pro; IBM SPSS Data Collection) do realizacji badań ilościowych umożliwiające bieżące monitoro-
wanie jego przebiegu. Raport z badania można znaleźć na naszej stronie internetowej http://obserwatorium.
mazowsze.pl/.  

Badania migracji zarobkowych 

Celem badania „Uwarunkowania i  rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców 
Mazowsza”14 – zrealizowanego w 2015 roku – była charakterystyka wewnętrznych migracji zarob-
kowych – zarówno długookresowych, jak i wahadłowych. Badanie prowadziliśmy w podziale na 6 
podregionów, tj. ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawsko-wschodni, war-
szawsko-zachodni oraz m. st. Warszawę. Badaniem – realizowanym techniką wywiadu kwestionariu-
szowego – objęliśmy łącznie 3003 gospodarstwa domowe. 

 Poniżej prezentujemy wybrane wyniki badania. 

12  „Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(2015).
13  Computer Assisted Web Interviewing – ankieta na stronie internetowej. 
14  „Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazo-
wieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2015).

 Potrzeby i oczekiwania NEET

• 55% osób potrzebuje wsparcia finansowego, aby móc kontynuować naukę.
• 52% respondentów oczekuje większego wsparcia od urzędów pracy w znalezieniu zatrudnienia.
• 46% oczekuje większego wsparcia ze strony instytucji centralnych (ministerstwa).
• 35% młodych potrzebuje szerszej oferty szkoleń specjalistycznych; wskazywano tu na problem „nad-

podaży” niektórych szkoleń dla bezrobotnych, takich jak np. kurs operatora wózków widłowych.
• 33% potrzebuje staży i praktyk zawodowych.
• 17% oczekuje doradztwa zawodowego.
• 14% młodych potrzebuje wsparcia psychicznego, a 12% – pomocy socjalnej dla rodziny.
• Większość respondentów nie chce pracować za najniższe wynagrodzenie – najbardziej pożądaną 

stawką jest kwota średniego miesięcznego wynagrodzeniu w kraju.
• Najbardziej oczekiwanymi zajęciami są prace biurowe, w handlu, o stałych godzinach pracy, na umo-

wę o pracę; osoby badane zdecydowanie nie chciałyby wykonywać ciężkich prac fizycznych oraz pracy 
w korporacji.

 Popularność migracji

• Z naszych badań wynika, że co dziesiąte gospodarstwo przynajmniej raz przeprowadzało się z jednej 
miejscowości do drugiej na okres minimum 12 miesięcy. Jednocześnie, jeśli miała miejsce przepro-
wadzka głowy gospodarstwa, to w połowie przypadków ostatnia migracja odbyła się wraz z gospodar-
stwem domowym (51%). 

• Biorąc pod uwagę migrację zarobkową, najczęstszymi przyczynami wyjazdu z poprzedniej miejsco-
wości były kwestie wysokości wynagrodzenia oraz brak możliwości awansu zawodowego, natomiast 
czynnikami determinującymi wybór miejscowości docelowej były przede wszystkim lepsze perspek-
tywy finansowe oraz przekonanie o polepszeniu warunków pracy. 

• W pozazarobkowych przypadkach, migracja uwarunkowana była najczęściej chęcią zmiany warun-
ków mieszkaniowych. Odsetek migrantów indywidualnych wśród wszystkich członków badanych go-
spodarstw domowych w wieku powyżej 16. roku życia wyniósł 11,5%. 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
http://obserwatorium.mazowsze.pl/


22 23

Źródło: opracowanie własne MORP.

Migracje wewnętrzne - różnice między subregionami

Źródło: opracowanie własne MORP.

Źródło: opracowanie własne MORP.

Powody migracji

Źródło: opracowanie własne MORP.

 Różnice między subregionami

Można dostrzec pewne różnice między podregionami pod względem migracji – najmniejszy odsetek zbio-
rowych przeprowadzek zaobserwowano w subregionie radomskim (6%), największy w warszawsko-za-
chodnim (15%). Podregion warszawski wschodni to z kolei obszar o najmniejszej mobilności indywidualnej 
(7%). Pod tym kątem dominuje natomiast miasto Warszawa (18%).

 Kierunki i powody migracji

Wśród migrujących gospodarstw domowych w  zdecydowanej większości była to przeprowadzka we-
wnętrzna – z innej miejscowości w województwie mazowieckim (74%). Co czwarta migracja (25%) to przy-
jazd z innego województwa (głównie do Warszawy). Najczęstszym kierunkiem była migracja z miasta do 
miasta (40%) oraz przeprowadzka z miasta na wieś (25% – mimo zaniżenia tego odsetka przez miasto sto-
łeczne Warszawa).

 Powody migracji

Na przeprowadzkę w związku z pracą zawodową zdecydowało się jedno na trzy gospodarstwa (31%). 
W  pozostałych przypadkach migracja uwarunkowana była chęcią zmiany warunków mieszkaniowych 
(73% osób, które wskazały inne powody), rzadziej sprawami rodzinnymi, które większe znaczenie miały przy 
migracjach indywidualnych.

 Profil migranta 
 
Wśród migrujących dominują osoby młode – do 30 roku życia. Migranci to głównie osoby z wykształce-
niem średnim, choć wśród osób przeprowadzających się ze względu na pracę wysoki odsetek stanowią 
osoby wykształceniem wyższym (38%).
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Źródło: opracowanie własne MORP.

Inne analizy rynku pracy 

Badanie efektywności działań aktywizacyjnych rynku pracy

W badaniach MORP realizujemy także innego typu badania rynku pracy. Jednym z takich badań było 
badanie efektywności działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samoza-
trudnienia i przedsiębiorczości w ramach Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej15. 

 
Badanie zrealizowaliśmy w okresie od października do grudnia 2012 r. z wykorzystaniem metod jakościowych 
i ilościowych. Szczegóły dotyczące wyników badania zamieściliśmy w naszym raporcie na stronie http://obser-
watorium.mazowsze.pl/. 

15  Badanie „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i PO KL na 
Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Raport końcowy” (2012).

Prognozy rynku pracy

Innym typem badań realizowanych w MORP są badania prognostyczne dotyczące rynku pracy. W 2015 roku 
opracowaliśmy m.in. model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego16. W opra-
cowaniu zawarliśmy prognozę struktury i liczby pracujących w przekroju sektorów i podregionów oraz grup 
zawodów i podregionów województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Ze względu na dostępność danych 
przekrojowych wykorzystaliśmy dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS w latach 1995-2013. 

 Poniżej zamieszczamy wybrane ustalenia ze wspomnianej prognozy.

W prowadzeniu prognoz dotyczących mazowieckiego rynku pracy wykorzystywaliśmy także metodę delficką. 
Metoda ta polega na rozesłaniu ankiet do ekspertów z prośbą o określenie możliwych prognoz rozwoju sytu-
acji. Badanie takie zrealizowaliśmy w 2009 r.17 wśród 250 ekspertów w 10 powiatach województwa mazowiec-
kiego: szydłowieckim, radomskim, miasto Radom, przysuskim, żuromińskim, makowskim, płockim, sierpeckim, 
łosickim i wołomińskim. Respondenci reprezentowali różne instytucje z terenu danego powiatu: powiatowe 
urzędy pracy, starostwa powiatowe, lokalne kluby pracy, lokalne organizacje pozarządowe, Urząd Marszałkow-
ski, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, lokalne prywatne agencje zatrudnienia 
oraz lokalne firmy doradztwa personalnego. Zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do szeregu 
kwestii dotyczących lokalnego rynku pracy oraz przewidywanego rozwoju, w nawiązaniu do sytuacji aktual-
nej. Wyniki badania zaprezentowaliśmy osobno dla każdego powiatu w raportach umieszczonych na stronie 
http://obserwatorium.mazowsze.pl/. 

16  „Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Ob-
serwatorium Rynku Pracy III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (2015).
17  „Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokal-
nych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki ankiet realizowanych metodą delficką”; raporty zostały przygotowane w ramach projektu 
systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009).

 Migracje wahadłowe
 
W  nieco ponad jednej trzeciej badanych gospodarstw przynajmniej jedna osoba regularnie dojeżdża 
poza miejscowość zamieszkania a dojazdy te w głównej mierze związane są z pracą zawodową. Migranci 
wahadłowi dojeżdżają w zdecydowanej większości do innej miejscowości w obrębie województwa mazo-
wieckiego. Zdecydowana ich większość kursuje do pracy i do domu codziennie, wykorzystując w tym celu 
przeważnie samochód. Podróż w obie strony zajmuje średnio 1 godzinę 22 minuty dziennie, a średnia po-
konywana odległość w jedną stronę wynosi 25 km. Jako powód decyzji o dojazdach do pracy poza miejsco-
wość zamieszkania ponad połowa migrantów wskazywała brak atrakcyjnych finansowo ofert pracy.

 Prognozy rynku pracy na lata 2014-2020

W całym województwie mazowieckim przewiduje się wzrost liczby pracujących o 9% (rok 2020 w stosunku 
do 2014), co należy ocenić jako optymistyczny scenariusz dla Mazowsza. Należy jednocześnie zauważyć, że 
nawet jeśli nie zrealizują się tak optymistyczne prognozy zmian liczby pracujących, to przemiany strukturalne 
w regionie będą realizowane według prognozowanego schematu, zgodnie z którym należy przewidywać:
• spadek udziału pracujących w rolnictwie o 3,2 pp. do poziomu 7,9% w roku 2020 (w porównaniu do 

11,1% w roku 2013),
• spadek udziału pracujących w przemyśle o 0,7 pp. do poziomu 21,7% w roku 2020 (w porównaniu do 

22,4% w roku 2013),
• wzrost udziału pracujących w usługach rynkowych o 3,8 pp. do poziomu 36,4% w roku 2020 (w porów-

naniu do 32,6% w roku 2013),
• wzrost udziału pracujących w usługach nierynkowych o 0,2 pp. do poziomu 34% w roku 2020 (w po-

równaniu do 33,8% w roku 2013).
• Powyższe tendencje wskazują, że istotnych zmian w strukturze zatrudnienia należy upatrywać w sek-

torze rolniczym i usług rynkowych, podczas gdy udział zatrudnienia w przemyśle i usługach nierynko-
wych pozostanie na względnie stałym poziomie.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
http://obserwatorium.mazowsze.pl/
http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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2. Gospodarka 

Analizy danych zastanych. Diagnozy i prognozy sytuacji makroekonomicznej i mikroekonomicznej  

Analizy danych zastanych dotyczących gospodarki prowadziliśmy w perspektywie mikro, mezo i makroeko-
nomicznej. 

W ramach analiz gospodarczych przygotowujemy m.in. raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
w poszczególnych latach. Celem tych raportów jest przedstawienie podstawowych danych o sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw działających na terenie województwa mazowieckiego, na tle wyników uzy-
skiwanych przez przedsiębiorstwa w pozostałych województwach. 

 
Raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstw opracowujemy głównie na podstawie danych zbieranych przez 
Główny Urząd Statystyczny. Poniżej prezentujemy wybrane ustalenia z przykładowego raportu dotyczącego 
sytuacji finansowej przedsiębiorstw województwa mazowieckiego w 2014 roku18.

przypis19

18 „Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowieckie 
Obserwatorium Rynku Pracy III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (2015).
19  Wynik finansowy – różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finan-
sowy brutto pomniejszony o podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia to wynik finansowy netto. 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. [zł]

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie danych GUS.

Badania nastrojów gospodarczych wśród pracodawców

Badanie nastrojów gospodarczych wśród pracodawców zrealizowane w 2013 r.20 miało odpowiedzieć 
na pytania odnoszące się do różnorodnych aspektów klimatu prowadzenia działalności gospodarczej, 
takich jak np. ocena sytuacji ekonomicznej własnej i regionu. 

W badaniu zastosowaliśmy takie metody i techniki badawcze jak analiza danych zastanych, wywiady telefo-
niczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz  indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone 
z pracodawcami z województwa (w podziale na podregion, wielkość przedsiębiorstwa i branżę).

Badanie zrealizowaliśmy w dwóch cyklach badawczych w półrocznych odstępach. Pierwszą falę bada-
nia kwestionariuszowego zleciliśmy w sierpniu 2012 roku na próbie 1200 mazowieckich pracodawców. 
Drugą falę badania – w lutym i marcu 2013 na próbie 60 pracodawców wylosowanych wśród przedsię-
biorstw, które brały udział w poprzedniej fali badania. Poniżej przedstawiamy wybrane ustalenia. 

20  „Raport z badania nastrojów gospodarczych w województwie mazowieckim. Etap II”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowiecki ba-
rometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 
8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013).

 Wynik finansowy przedsiębiorstw w 2014 roku

W analizowanym okresie w stosunku do 2013 r. wynik finansowy19 przedsiębiorstw województwa mazo-
wieckiego pogorszył się (o -5,8% r/r w ujęciu brutto ). Spadek ten był silniejszy w porównaniu do przecięt-
nego spadku wyniku finansowego firm w Polsce ogółem (o -2,2% r/r w ujęciu brutto). Mazowsze znalazło 
się w grupie 6 województw, w których sytuacja pogorszyła się w ujęciu rocznym, przy czym najsilniejszym 
spadkiem wyników finansowych brutto charakteryzowały się województwa: pomorskie (-30,9%) oraz pod-
karpackie (-23,6%). W pozostałych 10 regionach odnotowano wzrost wyników finansowych przedsiębiorstw 
ujęciu r/r.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 roku
 
W 2014 r. zaobserwowano w woj. mazowieckim niewielką poprawę sytuacji na rynku pracy w stosunku do 
poprzedniego roku. Przeciętne zatrudnienie w  sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu wzrosło w  tym 
okresie o  0,6% r/r. Wzrost ten był dokładnie na takim samym poziomie jak w  Polsce, gdzie zatrudnienie 
w sektorze przedsiębiorstw również zwiększyło się o 0,6% w stosunku do 2013 r. Najbardziej niekorzystną 
sytuacją charakteryzowało się woj. świętokrzyskie – tam przeciętne zatrudnienie spadło w ujęciu rocznym 
o 2,4%. Najlepiej z kolei sytuacja wyglądała w woj. wielkopolskim, gdzie przeciętne zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do 2013 r. o 4,8%. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 roku

 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 roku wzro-
sło w ujęciu rocznym o 4,3%. Tempo wzrostu wynagrodzeń na Mazowszu było wyższe od przeciętnego w Pol-
sce, gdzie odnotowano wzrost o 3,7%. Najsilniejszym wzrostem charakteryzowało się woj. opolskie (o 5,4%).

Bezwzględna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w województwie mazowieckim była znacznie wyż-
sza niż w pozostałych województwach i wyniosła 4845,32 zł. Jest to o ponad 609 zł więcej niż w drugim 
w kolejności województwie śląskim.
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Ocena sytuacji ekonomiczno-gospodarczej regionu w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego  

(II fala badania) (N=60)

 

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego.

 
Prognozy przedsiębiorców dotyczące przyszłości ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (N=60)

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego.

 Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza regionu w świetle przeprowadzonych wywiadów

• Większość przedsiębiorców nie miała dobrego zdania o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
regionu. Najczęściej, bo przez prawie połowę badanych, sytuacja określana była jako zła lub bardzo 
zła, natomiast 30% respondentów zauważało zarówno pozytywy, jak i negatywy aktualnej kondycji rynku 
i nie umieli zdecydować, które z nich przeważają. 

• Jedynie co piąty respondent określał sytuację regionu jako dobrą. Sytuację w regionie generalnie go-
rzej oceniały firmy o regionalnym zasięgu, uzależnione od lokalnego rynku zbytu, dla których odbiorcą 
ich produktów lub usług jest konsument indywidualny, natomiast lepiej – firmy o zasięgu ogólnokrajo-
wym lub międzynarodowym.

• W porównaniu z rozkładem ocen formułowanych w całym województwie, można było zaobserwować 
wyraźnie gorsze oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w podregionie ciechanowsko-płockim, 
a wyraźnie lepsze w ostrołęcko-siedleckim i warszawskim wschodnim. Jest to spójne spostrzeżenie 
z  wnioskami z  badań w  innych obszarach. Kondycja gospodarcza, w  szczególności podregionu cie-
chanowsko-płockiego, gwałtownie pogorszyła się w porównaniu z pierwszą falą badania. Nastąpił tam 
wyraźniejszy wzrost bezrobocia spowodowany masowymi zwolnieniami, będącymi wynikiem upadku 
lokalnych przedsiębiorstw – przede wszystkim firm z branży petrochemicznej, ale także lokalnych zakła-
dów przetwórstwa mięsnego czy mleczarskiego, wykupywanych przez duże koncerny tej samej branży. 
Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na stan nastrojów wśród konsumentów, które uległy wyraźnemu 
pogorszeniu. Pogorszenie nastrojów dotyczy również funkcjonujących w  podregionie ciechanowsko-
-płockim przedsiębiorców, wśród których, w badanym roku, część odnotowała znaczący spadek produk-
cji czy zamówień, sięgający nawet 50% w stosunku do poprzedniego roku.

 Spadek konsumpcji jako najważniejszy problem regionu
 
Do najważniejszych problemów gospodarczych regionu badani przedsiębiorcy zaliczyli przede wszyst-
kim spadek konsumpcji. Zdaniem większości badanych, dzisiejszy klient przeznacza mniej pieniędzy na 
konsumpcję. Jest bardziej świadomy, poszukuje najtańszych możliwych opcji, negocjuje ceny i warunki. Bar-
dzo często, spodziewając się niepewnej sytuacji finansowej w najbliższej przyszłości, odkłada „na później” 
wydatki, które nie są mu w danym momencie absolutnie niezbędne, jeśli jednak potrzebuje pilnie jakiegoś 
produktu (np. mebli czy naprawy auta), przy jego zakupie kieruje się głównie ceną i wybiera najtańszą opcję 
na niezbędnym poziomie.

 Sytuacja ekonomiczna firm w świetle przeprowadzonych wywiadów

• Pomimo dość sceptycznej oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej regionu, podczas oceny wła-
snej firmy respondenci deklarowali na ogół dobrą kondycję przedsiębiorstwa. 

• Niemniej jednak w przypadku badanych przedsiębiorstw, które w miarę dobrze oceniały swoją obec-
ną kondycję, również dał się odczuć niepokój i niepewność towarzyszące prowadzonej działalności, 
wynikające z  obserwacji sytuacji w  bliższym lub dalszym otoczeniu gospodarczym (np. zamykania 
lokalnych zakładów przetwórczych niewytrzymujących konkurencji z dużymi koncernami).

 Prognozy przedsiębiorców dotyczące firmy
 
Przewidywania przedsiębiorców dotyczące przyszłości ich firmy były bardziej optymistyczne, choć ich 
rozkład również pozostawał rozproszony. W 18 spośród badanych firm przewidywano zwiększenie zatrud-
nienia i wzrost obrotów w kolejnym roku. Te optymistyczne szacunki opierały się głównie na konkretnych 
kontraktach, pozyskanych zleceniach (lub choćby skrystalizowanych widokach na nie). W mniejszym stopniu 
były wynikiem analizy otoczenia biznesowego.
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Badania koniunktury konsumenckiej w gospodarstwach domowych
 
Na sytuację na rynku pracy wpływa ogólna sytuacja gospodarcza, a z tą z kolei wiążą się zachowania konsu-
mentów. Popyt konsumentów na towary i usługi wpływa w sposób bezpośredni na zapotrzebowanie na pra-
cę, co z kolei wiąże się z zatrudnianiem bądź niezatrudnianiem nowych pracowników.

Celem badania przeprowadzonego w 2012 i 2013 roku21 było określenie koniunktury konsumenckiej 
w województwie mazowieckim, w podziale subregionalnym. Realizacja celu badawczego wymagała 
również uwzględnienia informacji kontekstowych, opisujących sytuację na lokalnych rynkach pracy. 

 
W badaniach zastosowane zostały różnorodne metody i techniki badawcze, takie jak: analiza danych zasta-
nych, wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone z dorosłymi mieszkańcami województwa, zmodyfiko-
wana metoda delficka oparta o panel ekspercki i zogniskowane wywiady grupowe. Badanie zrealizowaliśmy 
w dwóch falach przeprowadzonych w półrocznych odstępach. Pierwszą falę badania kwestionariuszowego 
zleciliśmy w lipcu 2012 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Drugą 
falę – w styczniu 2013 roku na próbie 1003 respondentów. 

Poniżej prezentujemy wyniki badania dla pierwszego z powyższych wskaźników. Bardziej pogłębione analizy 
oraz wartości dla pozostałych (również niewymienionych powyżej) wskaźników można znaleźć w  naszych 
raporcie na stronie http://obserwatorium.mazowsze.pl/. 

21  „Raport z badania koniunktury konsumenckiej. Etap II”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie 
prognostyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (2013).

 
Wartości Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej dla mieszkańców Polski, województwa mazowieckiego  

i jego podregionów.  

Bieżacy 
Wskaźnik 
Ufności 
Konsu-
menckiej

Subregion

Lipiec 2012 -27 -20,48 -21,71 -22,55 -28,10 -19,21 -17,62 -18,13
Styczeń -30,8 -21,73 -27,76 -25,49 -24,52 -18,98 -18,14 -21,58

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania kwestionariuszowego oraz danych GUS.

Zmiany wysokości Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w podregionach województwa mazowieckiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania kwestionariuszowego.

 Budowa wskaźników koniunktury konsumenckiej 

W analizie koniunktury konsumenckiej zastosowaliśmy m.in. dwa wskaźniki powszechnie wykorzystywane 
(m.in. przez Główny Urząd Statystyczny) w badaniach nad tą tematyką: 

• Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej informujący o nastrojach konsumentów w oparciu o ich oce-
nę sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego, krajowej gospodarki oraz faktu dokonywa-
nia przez nich istotnych zakupów. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do 100, przy czym wartość 
dodatnia informuje o przewadze osób oceniających dobrze sytuację własną i gospodarki, a wartość 
ujemna o przewadze osób będących przeciwnego zdania. 

• Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej opisujący przewidywania konsumentów dotyczące 
zmian w sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych oraz polskiej gospodarki w ciągu najbliższych 
12 miesięcy. Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 do 100, przy czym wartość dodatnia informuje 
o przewadze osób, które optymistycznie patrzą na zmiany, jakie zajdą w ciągu najbliższych 12 miesię-
cy, natomiast ujemna o przewadze ocen pesymistycznych. 

 Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej – wyniki badania

• Ujemne wartości, jakie przyjął wskaźnik obliczony dla mieszkańców zarówno całego województwa 
mazowieckiego, jak i jego wszystkich podregionów wskazują, że wśród osób badanych przeważały 
negatywne opinie na temat obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i gospodarstwa domowego. Mimo 
to, żaden z podregionów nie charakteryzował się tak dużym pesymizmem jak ogół mieszkańców kraju. 

• Dla wszystkich mazowieckich podregionów Bieżące Wskaźniki Ufności Konsumenckiej były wyższe od 
średniej wartości wskaźnika dla Polski podawanej za ten sam okres przez Główny Urząd Statystyczny, co 
oznacza, że mieszkańcy Mazowsza ogólnie lepiej oceniali bieżącą sytuację ekonomiczną. 

• Ocena ta pogorszyła się wprawdzie w porównaniu między pierwszą (lipiec 2012) a drugą (styczeń 2013) 
falą badania, jednak spadek nastrojów był mniej wyraźny niż w pozostałych regionach kraju.

• W Warszawie i w podregionie warszawskim wschodnim lepsza niż gdzie indziej koniunktura pozwoli-
ła obronić się przed wzrostem pesymizmu konsumentów, który pozostał na podobnym poziomie jak w 

pierwszej fali badania. Wyjątek stanowił podregion radomski, w którym nastąpiła poprawa nastrojów 
w stosunku do poprzedniej fali.

• Należy zwrócić uwagę, że pomimo tego, że wskaźnik osiąga wyraźnie ujemne wartości, to jednak, co do 
swojej przyszłej kondycji finansowej oraz do przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, mieszkańcy woje-
wództwa konsekwentnie mają lepsze przewidywania niż oceny aktualnych realiów.
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Badanie szarej strefy

Badania MORP obejmują także problematykę pracy nierejestrowanej. Celem badania „Praca niereje-
strowana na Mazowszu – jej skala, charakter i skutki społeczne”22 zrealizowanego w 2014 roku była 
identyfikacja przyczyn, skali, charakteru oraz skutków podejmowania i świadczenia pracy niereje-
strowanej w województwie mazowieckim. 

 
Na potrzeby badania zleciliśmy przeprowadzenie analiz danych zastanych (desk research), badań ilościowych 
i jakościowych, w tym 2700 wywiadów kwestionariuszowych PAPI23 z osobami pełniącymi rolę głowy go-
spodarstwa domowego i 85 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z pełnoletnimi członkami go-
spodarstw domowych, którzy wykonywali pracę nierejestrowaną w momencie badania lub w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy.

Badanie prowadziliśmy na poziomie województwa i subregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-sie-
dleckiego, radomskiego, warszawskiego wschodniego, warszawskiego zachodniego i m. st. Warszawy. Poniżej 
zamieściliśmy kilka ustaleń z przeprowadzonego badania. 

22  „Praca nierejestrowana na Mazowszu – jej skala, charakter i skutki społeczne”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwa-
torium Rynku Pracy III” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (2014).
23  Pen and Paper Interview – wywiad osobisty. 

 
 

Główne powody zatrudniania osób do wykonywania prac w gospodarstwach domowych bez jakiejkolwiek umowy (N=2695)

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów brzegowych, wyników badań ilościowych przeprowadzonych  

od 05.09-27.10.2014 r.

 Charakterystyka zatrudnienia w szarej strefie w świetle badań własnych

• Spośród 2695 badanych gospodarstw domowych 14,4% (391) zatrudniało nierejestrowanych pra-
cowników do wykonywania różnego rodzaju prac i usług. W grupie tej było 371 gospodarstw, które 
permanentnie nie podpisywały żadnych umów, 14 deklarowało, iż często takie umowy nie są podpisy-
wane, 3 – że nie zawsze je podpisywało, a kolejne 3 przyznało się, że takiej umowy nie podpisało tylko raz.

• Najczęściej w sposób nierejestrowany zatrudniały gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie 
Warszawy (17%) oraz w podregionach: radomskim (15,2%) i warszawskim zachodnim (15%). 

• W najmniejszym zakresie popyt na pracę nierejestrowaną zgłaszały gospodarstwa domowe podre-
gionu ostrołęcko-siedleckiego (6,3%). 

• Pracownicy nierejestrowani zatrudniani byli głównie do prac doraźnych, których realizacja wiązała się 
z zatrudnieniem najczęściej pojedynczych osób, a czas ich wykonania nie był zbyt długi.

• Najczęściej w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudniano ich do wykonywania prac budowlano-instalacyj-
nych (43,8%), napraw sprzętu elektronicznego (14,9%), usług fryzjerskich i kosmetycznych (10,6%) oraz 
prac domowych (10,1%). 

• W momencie przeprowadzenia badania największy odsetek gospodarstw domowych korzystał z pracy 
nierejestrowanej dotyczącej prac domowych (31,5%), udzielania korepetycji (16,8%) i prac ogrodniczo-
-rolnych (16,1%).

• O wysokości wynagrodzeń decydował sposób rozliczania prac, ich złożoność i czas wykonania. W przy-
padku usług budowlanych i instalacyjnych najczęściej pojawiały się stawki od 501 do 1000 zł i (w przy-
padku prac dłuższych) powyżej 1600 zł. Za naprawę sprzętu elektronicznego najczęściej wypłacano wy-
nagrodzenie w wysokości od 101 do 200 zł. Wynagrodzenie za usługi lekarskie i pielęgniarskie było dość 
zróżnicowane i wahało się od 50 zł do 1600 zł. Za usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz korepetycje wy-
sokość wynagrodzenia wynosiła co najwyżej 50 zł. Stosunkowo wysokie wynagrodzenia (powyżej 1600 
zł) wypłacone zostały za opiekę nad osobami starszymi i dziećmi oraz za wykonanie prac ogrodniczo-
-rolnych. W pierwszym przypadku dotyczą one osób, które wynagrodzenie otrzymywały raz na miesiąc, 
a w drugim tych, które mogły je otrzymać po realizacji całej pracy, jaka była między stronami ustalona.

• Najważniejsze (najczęściej wymieniane przez respondentów) powody oferowania pracy nierejestro-
wanej w mazowieckich gospodarstwach domowych mają charakter finansowy. Chodzi przede wszyst-
kim o uniknięcie zobowiązań wobec ZUS. Inne przyczyny o istotnym znaczeniu to wysokie pozostałe 
koszty pozapłacowe pracy rejestrowanej, takie jak np. koszt urlopu pracownika, wynagrodzenie za dni 
zwolnienia lekarskiego obciążające podmioty zlecające wykonanie pracy, a także konieczność płacenia 

wyższego wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę w niedzielę i dni świąteczne. Motywy oferowania pra-
cy nierejestrowanej obejmują również jej wysoką elastyczność oraz brak konieczności przestrzegania 
szczegółowych przepisów prawa pracy, BHP.

• Przeprowadzone badania wskazują na wysoki poziom przyzwolenia społecznego w regionie mazo-
wieckim na zatrudnianie pracowników nierejestrowanych.
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3. Edukacja 

Bardzo istotną pozycję w badaniach MORP zajmuje obszar edukacji, w tym szkolnictwa zawodowe-
go i kształcenia ustawicznego. Zrealizowane badania MORP dotyczące wspomnianych kwestii mia-
ły zarówno walor opisowy, jak i praktyczny (np. sformułowanie konkretnych zaleceń dla systemu 
szkolnictwa zawodowego czy modeli rozwojowych dla konkretnych szkół zawodowych24). W rezul-
tacie badań szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego przygotowaliśmy rozmaite publika-
cje praktyczne, takie jak – opracowane w 2012 r. – „Podstawy do strategii rozwoju województwa ma-
zowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”25 czy „Przewodnik 
po szkolnictwie zawodowym dla uczniów”26 – dostępne na naszej stronie internetowej. 

Badania szkolnictwa zawodowego 

Analizy danych zastanych 

Wśród analiz danych zastanych dotyczących szkolnictwa zawodowego obszernie analizowaliśmy 
dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Badania terenowe również poprzedzamy analizą infor-
macji dostępnych w SIO. 

  Poniżej przedstawiamy wybrane informacje pozyskane z SIO. 

24  „Model programu rozwojowego opracowany w ramach badań lokalnych dla 12 szkół zawodowych, wspierających tworzenie i wdrażanie programów roz-
wojowych”, opracowanie przygotowane w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II”  współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012).  
25  Publikacja przygotowana w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012).
26  Publikacja przygotowana w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012).

 
Badania wyborów edukacyjnych uczniów

W obszarze szkolnictwa zawodowego analizom poddaliśmy sposoby podejmowania decyzji edukacyjnych 
przez uczniów. Celem badań prowadzonych w 2011 i 2012 r.27 była identyfikacja sposobów planowania 
rozwoju zawodowego przez uczniów szkół zawodowych. 

Badaniem objęliśmy takie zbiorowości jak: uczniowie szkół zawodowych oraz ich rodziny, uczniowie ostat-
nich klas gimnazjów oraz ich rodziny, eksperci związani z rozwojem szkolnictwa zawodowego oraz polityką 
rynku pracy. 

Badania przeprowadziliśmy w pięciu powiatach województwa mazowieckiego, tj. powiecie mławskim, lip-
skim, sierpeckim, łosickim, mieście Ostrołęka, m.st. Warszawa (dzielnicy Mokotów). Wykorzystaliśmy przy 
tym zróżnicowane techniki badawcze, takie jak: ankieta audytoryjna, indywidualny wywiad pogłębiony, zo-
gniskowany wywiad grupowy (FGI), wywiad rodzinny z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzy-
staniem zdjęć (Affinity Group, AG), panel ekspertów, analiza dokumentów osobistych. Poniżej przedstawia-
my wybrane wyniki badania. 

27  „Badanie w ramach Modułu Młodzież a rynek pracy. Raport końcowy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kon-
dycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (2013).

 Absolwenci poszczególnych kierunków w zależności od subregionu w świetle danych SIO

• Subregion ciechanowski na tle pozostałych subregionów i na tle całego województwa mazowieckie-
go wyróżnia się wyższym odsetkiem absolwentów następujących zawodów: kucharz małej gastronomii, 
sprzedawca, technik elektronik, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik 
rolnictwa oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

• W subregionie radomskim, w stosunku do subregionów pozostałych, nadreprezentowane są wśród ab-
solwentów następujące zawody: technik hotelarstwa, technik mechanik, fryzjer, technik żywienia i go-
spodarstwa domowego oraz technik elektronik.

• W subregionie ostrołęckim odnotowano wyższe, niż w pozostałych subregionach, odsetki absolwentów 
w takich zawodach jak: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia  i gospodarstwa do-
mowego oraz technik agrobiznesu.

• Subregion płocki na tle pozostałych subregionów ma wysokie odsetki absolwentów następujących za-
wodów: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i  gospodarstwa 
domowego, technik elektronik, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik rolnik, ratownik 
medyczny oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych. 

• Specyfiką subregionu siedleckiego są wyższe odsetki absolwentów w następujących zawodach: technik 
ekonomista, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, sprzedawca, technik elek-
tronik, technik rolnik, technik logistyk oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń.

• Specyfikę subregionu warszawskiego stanowi natomiast nadreprezentacja absolwentów w zawodach: 
technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, technik hotelar-
stwa, technik mechanik, fryzjer, sprzedawca, technik organizacji usług gastronomicznych.

• Warszawa natomiast w porównaniu do pozostałych subregionów, wyróżnia się wysokimi odsetkami ab-
solwentów w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik farmaceutyczny, technik po-
jazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, kucharz oraz ratownik medyczny.

 Charakterystyka szkolnictwa zawodowego w świetle danych zastanych 

• Zgodnie z danymi SIO w 2011 roku do egzaminu zawodowego przystąpiło w województwie mazo-
wieckim 83% absolwentów szkół zawodowych. 

• Najmniejszy odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego odnotowano w subre-
gionach ciechanowskim oraz radomskim (po 80%), najwyższy – w subregionie siedleckim (86%). 

• Pod względem zdawalności egzaminu zdecydowanie przodował subregion radomski (50% absolwen-
tów zdało egzamin zawodowy). Najsłabiej pod tym względem wypadły subregiony ostrołęcki (36%) oraz 
siedlecki (39%).

• Zestawiając zawody deficytowe i  nadwyżkowe na mazowieckim rynku pracy w  I  półroczu 2012  r. 
z  zawodami ukończonymi przez największą liczbę absolwentów mazowieckich szkół zawodowych 
w  2011 r. widać znaczące niedopasowanie. Pięć najpopularniejszych zawodów, w  jakich ukończono 
w 2011 r. szkołę zawodową, znalazło się wśród zawodów nadwyżkowych: technik rolnik, technik ekono-
mista, technik mechanik, technik hotelarstwa oraz technik mechatronik. Z drugiej strony w grupie zawo-
dów najbardziej poszukiwanych na Mazowszu znalazł się tylko jeden z najpopularniejszych zawodów 
wśród absolwentów w 2011 r. – elektryk. 

 Kryteria i powody wyboru szkoły

Głównym czynnikiem wybory szkoły przez uczniów gimnazjum jest ocena swoich zdolności intelektual-
nych. Drugim punktem jest sprawdzenie, gdzie uczeń będzie mógł się dalej kształcić po skończeniu da-
nej szkoły. Trzecim – czy w szkole uczy się już (lub będzie się uczył) ktoś znajomy. Warto zwrócić uwagę, że 
uczeń najpierw patrzy na siebie, potem na perspektywy, jakie daje szkoła, a następnie na kontekst i otocze-
nie, w jakim przyjdzie mu spędzić kolejne lata nauki.
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Kluczowe czynniki odgrywające rolę podczas wyboru szkoły według gimnazjalistów

Źródło: ankieta audytoryjna (n=776)

 
Powody wyboru szkoły i zawodu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych)  

Źródło: opracowanie własne MORP.

Typ szkoły ponadgimnazjalnej wybranej przez gimnazjalistów, którzy podjęli już decyzję w tym zakresie, według lokalizacji

Źródło: ankieta audytoryjna (n=530)

Na naszej stronie internetowej http://obserwatorium.mazowsze.pl/ można znaleźć szczegółowe wyniki re-
ferowanego badania dla poszczególnych powiatów, co ilustruje poniższy przykład28: 

Najważniejsze argumenty uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) za wyborem szkoły 
w przykładowym powiecie (m. Ostrołęka)

Źródło: ankieta audytoryjna (n=165)

28  „Raport cząstkowy – Ostrołęka. Badanie w ramach Modułu Młodzież a rynek pracy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo 
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013).

 Plany edukacyjne
 
W całej badanej zbiorowości gimnazjalistów 67% uczniów deklarowało, że podjęło już decyzję o  tym, do 
jakiej szkoły uda się po ukończeniu gimnazjum.  Aż 62% z grupy zdecydowanej planowało udać się do 
liceum. Jest to najczęstszy wybór we wszystkich lokalizacjach.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Badania doradztwa zawodowego w szkołach

Doradztwo zawodowe powinno być bardzo istotnym elementem szkolnictwa zawodowego. W związku z po-
wyższym w MORP badamy obecność i rolę doradztwa zawodowego w procesie edukacji zawodowej. 
2929

W 2012 i 2013 roku prowadziliśmy badania mające na celu diagnozę powszechności, stałości i ja-
kości doradztwa zawodowego na różnych poziomach wyborów edukacyjnych30. Badaniem zostały 
objęte gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika znajdujące się na terenie województwa 
mazowieckiego. Badania – o charakterze jakościowym i ilościowym – przeprowadziliśmy w 6 subre-
gionach województwa mazowieckiego. 

Respondentami w części jakościowej byli zarówno przedstawiciele instytucji, jak i określonych grup spo-
łecznych. Przeprowadziliśmy indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z następującymi typami responden-
tów: uczniami, rodzicami, pracownikami szkół gimnazjalnych biorącymi udział w doradztwie edukacyjno-za-
wodowym, osobami odpowiedzialnymi za doradztwo w technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych, 
przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicielami jednostek Ochotniczych 
Hufców Pracy, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami Szkolnych Ośrodków Kariery 
(SzOK). 

29 „Badanie w ramach Modułu Młodzież a rynek pracy. Raport końcowy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kon-
dycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (2013).
30  „Badanie w ramach Modułu Rola doradztwa zawodowego”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Po-
tencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (2013).

Komponent ilościowy badania zrealizowaliśmy przy użyciu techniki wywiadu kwestionariuszowego CAPI. 
Wywiad tą techniką przeprowadziliśmy w szkołach, w których zidentyfikowaliśmy działania związane z re-
alizacją doradztwa zawodowego. Respondentami byli przedstawiciele szkół zaangażowani w proces doradz-
twa w danej placówce, a badaniem objęliśmy szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja.

We wszystkich subregionach województwa mazowieckiego przeprowadziliśmy łącznie 225 indywidualnych 
wywiadów pogłębionych oraz 446 wywiadów kwestionariuszowych. Poniżej przedstawiamy wybrane wy-
niki badań. 

Formy doradztwa zawodowego stosowane w różnych typach szkół

 
 

Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446.

 Mała skala doradztwa zawodowego dla uczniów

W ramach opisanych wcześniej badań wyborów edukacyjnych uczniów29, ustaliliśmy, że  z usługą doradztwa 
zawodowego miało styczność jedynie 13% badanych gimnazjalistów oraz 28% uczniów szkół zawodowych.  Charakterystyka doradztwa zawodowego w szkołach

• Wyniki badania, zarówno ilościowego jaki i jakościowego, wskazują szerokie spektrum i duże zróżni-
cowanie form doradztwa zawodowego prowadzonego w badanych szkołach. 

• Najczęściej stosowaną formą zajęć we wszystkich typach szkół – gimnazjach, technikach i zasadni-
czych szkołach zawodowych – są zajęcia grupowe, podczas których, zarówno w  formie wykładu jak 
i dyskusji, przekazuje się uczniom informacje na temat wybranych zagadnień.

• Stosunkowo rzadko, jak wynika z części jakościowej badania, prowadzone są zajęcia indywidualne.
• W gimnazjach, poza zajęciami grupowymi, organizuje się przede wszystkim spotkania z przedstawi-

cielami innych szkół, którzy prezentują ofertę edukacyjną placówki, wycieczki zawodoznawcze do za-
kładów pracy, pogadanki podczas lekcji dotyczące zawodów, zainteresowań uczniów. Wykorzystuje się 
również testy diagnozujące predyspozycje i zainteresowania uczniów. W większości badanych gimna-
zjów młodzież zachęcana jest do uczestnictwa w Targach Szkoły lub Dniach Kariery. 

• W  przypadku szkół ponadgimnazjalnych, powszechną formą przygotowania uczniów do podjęcia 
zatrudnienia są praktyki zawodowe organizowane u  pracodawców, udział w  Targach Pracy, Dniach 
Biznesu, działaniach realizowanych w ramach projektów unijnych, które mają na celu rozwijanie przed-
siębiorczości i kreatywności uczniów w tym zakresie. 

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych korzystają z elementów doradztwa zawodowego również na 
zajęciach z przedmiotów zawodowych (głównie zdobywają wiedzę o zawodzie i wymaganiach związa-
nych z wykonywaniem tego zawodu).
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Badania współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi

Celem badania przeprowadzonego w 2012 r.31 było pogłębienie wiedzy o zakresie i formach współ-
pracy pracodawców i organizacji pracodawców z różnego typu szkołami zawodowymi dla młodzie-
ży (takimi jak zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły policealne) w wo-
jewództwie mazowieckim, z uwzględnieniem podziału na subregiony. 

 
Badanie miało zarówno charakter jakościowy jak i ilościowy. W badaniu jakościowym wzięli udział następu-
jący respondenci: pracodawcy zaangażowani we współpracę ze szkołami (IDI i FGI w Mławie, Ostrołęce, Sie-
dlcach, Płocku, Żyrardowie i Radomiu), pracodawcy niezaangażowani we współpracę ze szkołami zawodo-
wymi (FGI w miastach jw.), przedstawiciele organizacji pracodawców (FGI w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, 
Siedlcach, Radomiu i Warszawie). 
 
Badanie ilościowe (CATI) przeprowadzone zostało wśród 188 dyrektorów szkół/zespołów szkół zawodo-
wych dla młodzieży województwa mazowieckiego. Wyniki przeprowadzonych badań prezentujemy poniżej. 

31  „Badania w ramach Modułu Formy nauki zawodu, Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – badanie jakościowe 
w subregionach. Raport końcowy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012).

 
Odpowiedzi na pytanie, czy szkoła/placówka współpracuje obecnie z pracodawcami  

w poszczególnych zakresach (z uwzględnieniem podziału na subregiony)

Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188

Źródło: : Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188

 System organizacji doradztwa zawodowego w szkołach

• W większości badanych szkół zajęcia z doradztwa zawodowego kierowane są do uczniów ostatnich klas. 
• Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są najczęściej niesystematycznie, doraźnie na godzi-

nach wychowawczych lub podczas zastępstw na lekcjach przedmiotowych. Taka organizacja doradz-
twa zawodowego (lub raczej brak tej organizacji) wpływa negatywnie na jakość prowadzonych zajęć. 
Obraz, jaki wyłania się z badania, pozwala stwierdzić, że w szkołach nie ma systemu doradztwa zawo-
dowego.

• W  opinii szkolnych doradców zawodowych, niesystematyczność zajęć wynika przede wszystkim 
z braku możliwości zatrudnienia przez szkołę doradcy zawodowego, a co się z tym wiąże, konieczno-
ścią łączenia zajęć z doradztwa zawodowego i innych obowiązków przez osoby wyznaczone w szkołach 
do ich prowadzenia – pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli pełniących rolę szkolnych dorad-
ców zawodowych. 

• Kolejną istotną przyczyną braku systematyczności wskazywaną przez rozmówców jest to, że doradz-
two zawodowe nie jest traktowane jak odrębny przedmiot i nie ma swojego stałego miejsca w planie 
zajęć lekcyjnych.

• W 58% szkół za doradztwo zawodowe odpowiada tylko jedna osoba. Zajęcia z doradztwa zawodowe-
go prowadzone są najczęściej przez pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych i nauczycieli, na 
których nałożono zadanie prowadzenia tego typu zajęć. Tylko nieliczne szkoły zatrudniają doradcę zawo-
dowego na etacie (w 7% gimnazjów, w 15% techników i 12% szkół zawodowych).

 Diagnoza stanu współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi

• Zrealizowane badanie telefoniczne CATI wśród przedstawicieli mazowieckich szkół zawodowych dla 
młodzieży pokazało, że prawie wszystkie szkoły współpracują w jakimś zakresie z pracodawcami – je-
dynie 7 ze 188 badanych placówek nie współpracowało w ogóle z firmami.

• Najbardziej popularnymi obszarami współpracy szkół zawodowych z  pracodawcami są: organizacja 
praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych. To co ważne, w  przypadku tych obszarów dominuje 
współpraca stała.

• Dość popularnymi formami współpracy, i to zarówno współpracy stałej jak również jednorazowej, okazjo-
nalnej są: organizacja wycieczek dydaktycznych do firm oraz organizacja szkoleń, pokazów z wykorzy-
staniem materiałów, technologii pracodawców. 

 Opinie pracodawców na temat kształcenia zawodowego

Pomimo doceniania przez rynek wykształcenia zawodowego, nie jest tak, że pracodawcy patrzą na nie  
w sposób bezkrytyczny. Wręcz przeciwnie – wysuwają pod jego adresem wiele zarzutów. Pojawiające się  
w trakcie badania liczne zarzuty pracodawców w stosunku do kształcenia zawodowego można podzielić 
na 3 grupy:

1. Zarzuty dotyczące niedopasowania kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Zdaniem przedsiębiorców dość często mają oni do czynienia z sytuacją, w której szkoła funkcjonuje jak-
by w oderwaniu od rynku pracy. Wielu dyrektorów szkół w sytuacji niżu demograficznego podejmuje wy-
siłki aby w ogóle utworzyć jakiekolwiek klasy. Jednak interesuje ich tutaj doraźna skuteczność – zapewnienie 
odpowiedniej liczebności klas i tym samym pracy dla kadry nauczycielskiej. Skutkiem wyizolowania i braku 
współpracy jest również niedopasowanie programowe w stosunku do potrzeb pracodawców. 

2. Nienadążanie szkolnictwa zawodowego za rozwojem i potrzebami rynku.

Formułowane zarzuty związane z nienadążaniem lub wręcz zacofaniem w stosunku do rozwoju i potrzeb 
rynku odnosiły się do wielu płaszczyzn szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy i organizacje pracodawców 
mówili tutaj o:

• Najmniej popularnymi formami współpracy szkół z pracodawcami są: organizowanie klas patronackich, 
a także udostępnianie przez pracodawców szkole sprzętu, materiałów, pomocy dydaktycznych itp. 

• Wydaje się, że przyczyną mniejszej popularności tych ostatnich form współpracy jest przede wszystkim 
brak artykułowania tego typu potrzeb przez szkoły. Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu w większo-
ści w ogóle nie zetknęli się z tego typu potrzebami. Z drugiej jednak strony deklarowali pomoc w tym 
zakresie, o ile tylko szkoła zwróci się do nich w tej sprawie. 
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Badania losów absolwentów szkół zawodowych

 

W  MORP prowadzimy również badania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych woje-
wództwa mazowieckiego. W okresie listopad 2012 – marzec 2013 r. zrealizowaliśmy takie badanie 
w  subregionach województwa mazowieckiego32. Celem badania było wskazanie uwarunkowań 
i cech statusu absolwentów na rynku pracy.

  
Badanie miało charakter jakościowych i ilościowy. Zleciliśmy realizację łącznie 47 indywidualnych wywiadów po-
głębionych z elementami narracji biograficznych z absolwentami szkół zawodowych (IDNBI)33. Ponadto prze-
prowadziliśmy 6 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) – również z absolwentami szkół zawodowych.
 
Badanie ilościowe przeprowadziliśmy techniką kwestionariuszową PAPI. Zrealizowaliśmy 701 wywiadów 
z tym samym typem respondentów. Poniżej zamieściliśmy wybrane ustalenia z tych badań.

32  „Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów. Raport końcowy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. 
Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013).
33  In Depth Narrative Biographical Interview (IDNBI).

Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej (województwo 
mazowieckie i subregiony)

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badań ilościowych.

 

• przestarzałych programach nauczania,
• zbyt przeciążonych teorią programach nauczania,
• braku powiązania treści teoretycznych i praktycznych,
• nieodpowiednich kompetencjach kadry nauczycielskiej,
• przestarzałej lub niedostatecznej bazie dydaktycznej.

3. Zarzuty związane z praktyczną nauką zawodu (jej jakością oraz czasem na nią poświęcanym).

Powszechnie podkreślana była ogromna waga kształcenia praktycznego. To co istotne, w badanych gru-
pach nie znalazł się nikt kto uznałby, że obecnie w szkolnictwie zawodowym jest odpowiednia ilość nauki 
praktycznej, a wręcz przeciwnie – wszyscy podkreślali, że jest jej zbyt mało. Dodatkowo, zdaniem bada-
nych, szkoła często jest nieefektywna pod względem nauki zawodu. W badaniu zdiagnozowano następujące 
przyczyny tego zjawiska:
• strata czasu na praktycznej nauce zawodu odbywającej się u pracodawcy,
• zajęcia polegające tylko na dokonaniu wpisów w dokumentach,
• nieodpowiednia/zbyt mała liczba godzin praktycznej nauki zawodu,
• brak zapewnienia przez szkołę możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień i kursów, które często 

stanowią warunek możliwości wykonywania danego zawodu.

  Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów
 
Z  naszych badań wynika, że niewielki odsetek absolwentów kontynuuje naukę w  kolejnych szkołach 
– nieco więcej niż co trzeci badany (35%) kontynuował naukę w kolejnej szkole, a w chwili badania uczyło 
się jedynie 28% badanych. Po zakończeniu ostatniej szkoły 59% badanych nawet nie próbowało rozpocząć 
dalszej nauki.

  Dalsza edukacja ze względu na typ ukończonej szkoły

• Najczęściej naukę kontynuują absolwenci techników – co trzeci dalej się uczy, najczęściej na studiach 
licencjackich lub inżynierskich. 

• Najrzadziej naukę kontynuują absolwenci szkół policealnych, wśród których w chwili badania kształciło 
się tylko 12% (nikt z nich nie pracował). 

• Rzadko na kolejną szkołę decydują się także osoby, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe – 
w chwili badania uczyło się tylko 17% z nich, co może wskazywać z jednej strony na istnienie barier dla 
kontynuacji nauki przez absolwentów ZSZ (formalnych i indywidualnych), ale z drugiej strony – na brak 
takiej potrzeby (wybór ścieżki zawodowej).
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Poniżej prezentujemy modelowe ujęcie ścieżek zawodowych absolwentów dla wybranego subregionu, 
oparte na wynikach badań ilościowych.  

Model ścieżek zawodowych absolwentów szkół zawodowych w przykładowym subregionie 
(subregion ciechanowski)

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badań ilościowych.

Inne badania szkolnictwa zawodowego 

Kształcenie modułowe

Wśród innych badań MORP poświęconych szkolnictwu zawodowemu warto wymienić badania nad kształce-
niem modułowym prowadzone technikami jakościowymi (IDI i FGI) w 2012 roku wśród dyrektorów szkół, 
nauczycieli/instruktorów kształcenia modułowego, uczniów uczestniczących w kształceniu modułowym34. 
 
Kształcenie modułowe to jedna z  form nauki zawodu charakteryzująca się podziałem treści kształcenia 
w zawodzie na moduły (nie występuje tu ujęcie przedmiotowe). Moduły stanowią odrębne jednostki kształ-
cenia, łączące w sobie naukę praktycznych umiejętności oraz pozyskiwanie niezbędnej wiedzy teoretycznej. 
Pozwala to na dużą elastyczność w procesie kształcenia, w tym nabywanie i potwierdzanie kolejnych kwalifi-
kacji zawodowych także po wcześniejszym przerwaniu nauki, bądź też nabywanie jedynie części kwalifikacji 
w danym zawodzie poszukiwanych na rynku pracy. 

34  „Badania w ramach Modułu Formy nauki zawodu, Kształcenie modułowe jako nowa forma nauki zawodu – badanie jakościowe w subregionach. Raport 
końcowy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012).

 
Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych

Kolejnym badaniem było badanie mające na celu pozyskanie wiedzy na temat nauki zawodu u pra-
codawcy realizowanej przez pracowników młodocianych35. Badanie zrealizowaliśmy w 2012 roku w 6 
podregionach województwa mazowieckiego: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, 
siedleckim oraz warszawskim również z wykorzystaniem technik jakościowych (IDI i FGI). 

Respondentami byli dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych, w których uczy się największa liczba pra-
cowników młodocianych, pracownicy młodociani kształcący się w wybranych zasadniczych szkołach zawo-
dowych oraz pracodawcy prowadzący naukę zawodu dla młodocianych pracowników. 

35  „Badania w ramach Modułu Formy nauki zawodu, Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych – badanie jakościowe w subregionach. Raport koń-
cowy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012).

  Wybrane ustalenia dotyczące kształcenia modułowego 

• Można szacować, że w całej Polsce kształci w oparciu o modułowe programy nauczania co dziesiąta 
placówka kształcenia zawodowego dla młodzieży. Podobnie wygląda sytuacja w województwie ma-
zowieckim. 

• Wyniki badania wskazują na dominację pozytywnych opinii na temat kształcenia modułowego.
• Bardziej krytycznie na tę formę nauki zawodu spoglądają sami uczniowie, którzy zwracali uwagę na 

liczne niedociągnięcia i nieprzygotowanie szkół do właściwej realizacji modułowego programu na-
uczania, co wpływało niekiedy negatywnie na całościowy odbiór tego rozwiązania.

• Badane szkoły kształciły modułowo głównie w takich zawodach jak: technik informatyk, technik elek-
tryk, technik mechatronik i technik budownictwa.

• Na Mazowszu kształcenie modułowe, w przeciwieństwie do całego kraju, najbardziej popularne jest 
w technikach.

• Wkład pracodawców w program nauczania nie jest powszechnym zjawiskiem. 

  Wybrane ustalenia dotyczące kształcenia pracowników młodocianych

• W opinii młodocianych, adept zawodu najczęściej pełni rolę „chłopca do wszystkiego”, który zobo-
wiązany jest do wykonywania rozlicznych prac porządkowych i pomocniczych, często nie mających nic 
wspólnego z zawodem, którego ma się uczyć. 

• Zdaniem dyrektorów szkół takie sytuacje się zdarzają, ale pozostają wyjątkami na mapie generalnie 
dobrej współpracy z pracodawcami.

• Należy niestety stwierdzić, że – przynajmniej na poziomie badania jakościowego – przykłady dobrych 
praktyk w zakresie współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami prowadzącymi praktycz-
ną naukę zawodu młodocianych pracowników należą do rzadkości. Zazwyczaj przedsiębiorcy, choć 
nie zgłaszali uwag do współpracy i określali ją jako „dobrą”, deklarowali równocześnie, że ogranicza się ona 
jedynie do sporadycznych spotkań i nie ma wpływu na proces dydaktyczny. 
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Badania kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne zgodnie z ideą Life Long Learing to również bardzo ważny element lokalnych rynków 
pracy. To od istnienia i jakości oferty placówek kształcenia ustawicznego oraz od chęci i możliwości korzystania 
z ich usług zależy zasób kwalifikacji i kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. 

W październiku i listopadzie 2015 r. przeprowadziliśmy poświęcone tym zagadnieniom badanie pn. „Kształce-
nie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy”36. Jego głównym celem była diagnoza ustawiczne-
go kształcenia pozaformalnego w kontekście zapotrzebowania na kwalifikacje wśród mazowieckich pra-
codawców.

Badanie miało charakter ilościowy i jakościowy. Przeprowadzone zostało wśród zróżnicowanych grup respon-
dentów: mazowieckich przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji szkoleniowych, ekspertów rynku pracy, 
uczestników kształcenia ustawicznego w naszym regionie. Prace nad tym przewodnikiem zbiegły się w czasie 
z opracowaniem wyników badania, dlatego w opracowaniu prezentujemy podstawowe ustalenia przedsta-
wione w  formie infografiki. Mamy nadzieję, że będzie ona zachętą do lektury całego raportu, który będzie 
dostępny w serwisie internetowym MORP:  http://obserwatorium.mazowsze.pl/

Infografika ksztalcenie ustawiczne 

36  „Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku 
Pracy III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (2015).

Inne badania kształcenia ustawicznego 

W dalszej części prezentujemy wybrane badania kształcenia ustawicznego, które prowadziliśmy w poprzed-
nich latach w MORP.

Analizy danych zastanych 

Celem głównym analiz danych zastanych dotyczących kształcenia ustawicznego jest pozyskanie informa-
cji na temat jednostek prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w województwie mazowieckim.

Podjęliśmy próbę opracowania mapy szkół i  innych placówek kształcenia ustawicznego w  woje-
wództwie mazowieckim (z podziałem na subregiony) ze wskazaniem na typ szkół i placówek, liczeb-
ność uczniów/słuchaczy, absolwentów (odsetek osób kończących edukację uzyskaniem dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), nauczycieli, koszty funkcjonowania i źródła finansowania, 
kierunki kształcenia, infrastrukturę. Opisaliśmy także system kształcenia ustawicznego w Polsce wraz 
z jego uwarunkowaniami ustawowymi. 

 
W ramach analizy danych zastanych badamy regionalne dokumenty programowe i strategiczne dotyczące 
formalnego kształcenia ustawicznego, a ponadto analizujemy wyniki badań dotyczące kształcenia ustawicz-
nego na Mazowszu i w wybranych powiatach, w tym m.in. dane gromadzone w Systemie Informacji Oświa-
towej (SIO)37. Wybrane przykłady naszych analiz prezentujemy poniżej. 

Udział osób w wieku 25-64 uczestniczących w kształceniu ustawicznym 

Źródło: Baza Danych o Sytuacji na Regionalnych i Lokalnych Rynkach Pracy Województwa Mazowieckiego,  
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

37  „Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne. Tom 1. Raport z analizy danych zastanych”, raport przygo-
towany w ramach projektu systemowego „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011).

  Popularność kształcenia ustawicznego 

• Według danych pochodzących z różnych źródeł, na przestrzeni ostatnich lat w Polsce obserwujemy 
istotny wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków, co wprost przekłada się na ogólny wzrost poziomu wy-
kształcenia. 

• Badania postaw pokazują również, że w stosunku do lat 90 istotnie wzrósł odsetek Polaków przekona-
nych o znaczeniu wykształcenia. Jednocześnie, postawy te nie przekładają się na wzrost powszechno-
ści kształcenia ustawicznego. 

• Dane dotyczące przeciętnego uczestnictwa w szkoleniach (BAEL), pokazują, iż wbrew tendencjom euro-
pejskim oraz pomimo rosnącej oferty kursów i szkoleń (dostępnej dzięki realizacji projektów szkoleniowych 
współfinansowanych z UE) w Polsce skala uczestnictwa w kształceniu ustawicznym nie zwiększa się. 

• W skali UE odsetek osób uczących się w wieku od 25 do 64 lat wzrósł z 7,1 proc. w 2000 roku do 9,3 
proc. w 2009 r. W Polsce nastąpił spadek z 4,8 proc. w 2005 r. do 4,7 proc. w 2009 r. 

• Jak pokazują dane, województwo mazowieckie ze wskaźnikiem uczestnictwa w szkoleniach na pozio-
mie 7,3 % wypada pod tym względem najlepiej w skali całego kraju (obok pomorskiego).

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Liczba aktywnych placówek kształcenia ustawicznego w poszczególnych subregionach  
(Raport MORP z 2011 r.)

Oferta placówek kształcenia ustawicznego – grupy zawodów  
i liczba placówek przygotowanych do kształcenia w najpopularniejszych zawodach  

(Raport MORP z 2011 r.)

Badania pracodawców i pracowników w kontekście kształcenia ustawicznego 

W  2011 r. przeprowadziliśmy badania, w  których respondentami byli pracodawcy i  pracownicy, a  wątek 
kształcenia ustawicznego był jednym z poruszonych zagadnień38. 
 
Badania miały charakter ilościowy i jakościowy. Badania ilościowe zrealizowaliśmy wśród 270 przedsiębior-
ców metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) oraz 480 pracowników – me-
todą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). 
 
Badanie jakościowe w przypadku pracodawców zrealizowaliśmy techniką indywidualnych wywiadów po-
głębionych IDI oraz (w przypadku firm dużych) techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych z elemen-
tami kwestionariuszowymi. Było to łącznie 57 wywiadów. W przypadku pracowników zastosowaliśmy techni-
kę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Łącznie zrealizowaliśmy 12 wywiadów. 
 
Badanie przeprowadziliśmy na poziomie następujących powiatów: powiatu pruszkowskiego, m. Siedlce 
i powiatu siedleckiego, m. Radom i powiatu radomskiego, m. Płock, powiatu żuromińskiego i przasnyskie-
go.  Poniżej prezentujemy wybrane wyniki badania. 

38  „Badanie w ramach: Modułu II ‘Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców’ na potrzeby projektu ‘Szkolnic-
two zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby’, (Działanie 9.2); Modułu I ‘Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących 
prowadzone wśród pracodawców’ na potrzeby projektu ‘Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne’, (Działanie 9.3); Modułu II ‘Audyt kompetencji i kwa-
lifikacji oraz zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne wśród osób pracujących’” na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011).

  Najpopularniejsze kierunki kształcenia ustawicznego (Raport MORP z 2011 r.):

• administracyjno-biurowe (94 placówki – przede wszystkim technik administracji, technik rachunkowo-
ści, technik handlowiec, technik ekonomista, razem: 5180 uczniów);

• związane z ochroną i bezpieczeństwem (56 placówek – przede wszystkim technik bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, razem: 2776 uczniów);

• związane z  rolnictwem (58 placówek – przede wszystkim technik rolnik, technik agrobiznesu, razem 
2465 uczniów); 

• związane z usługami dla ludności (46 placówek – przede wszystkim technik usług fryzjerskich oraz tech-
nik usług kosmetycznych, razem: 1906 uczniów); 

• związane z techniką i mechaniką (49 placówek – przede wszystkim technik mechanik i technik elektryk, 
razem 1891 uczniów); 

• związane z informatyką (58 placówek, przede wszystkim technik informatyk, razem 1198 uczniów).
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Odpowiedzi na pytanie „Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy pracownicy firmy brali udział w szkoleniach? Przez szkolenia 
rozumiemy takie działania, które dotyczą podnoszenia umiejętności i kompetencji pracowników. Dlatego to pytanie nie 

dotyczy na przykład szkoleń z zakresu BHP i innych tego typu.” (N=270)

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego. 

Badania dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego

Badanie terenowe wśród dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego obejmowało zarówno badania 
jakościowe (28 IDI) jak i badania ilościowe (62 ankiety)39. 
 
Badania realizowaliśmy w okresie czerwiec-wrzesień 2011 roku w 13 powiatach województwa mazowieckiego, 
tj. m. Radom, radomskim, kozienickim, przasnyskim, ostrowskim, m. Ostrołęka, żuromińskim, płońskim, prusz-
kowskim, grodziskim, żyrardowskim, m. Płock, m. Siedlce. Wybrane wyniki badania przedstawiamy poniżej. 

Odpowiedzi na pytanie „Biorąc wszystko pod uwagę, jak ocenia Pan(i) następujące aspekty nauczania w Pana(i) placówce?” , 
wyniki średnie (N=62)

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego.

39  „Badania efektywności kształcenia ustawicznego i  zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne. Tom 2. Raport z  badania terenowego wśród dyrektorów 
jednostek kształcenia ustawicznego”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011). 

  Szkolenia pracownicze oczami pracodawców

• Jak wynika z badań prowadzonych wśród pracodawców, główny instrument kształcenia ustawiczne-
go w zakładach pracy, jakim są szkolenia pracownicze, był wykorzystywany w 41% badanych firm. 
Pracownicy firm mikro i małych mieli mniejszą możliwość uczestnictwa w szkoleniach w porównaniu z 
pracownikami firm średnich. 

• Placówki kształcenia ustawicznego odgrywały marginalną rolę w podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych pracowników badanych powiatów. Jedynie 31 przedsiębiorców (ok. 11%) zadeklarowało, że ko-
rzystało z usług tych instytucji w ciągu 24 miesięcy poprzedzających badanie.

• 41% badanych pracodawców w ciągu 24 miesięcy poprzedzających badanie współpracowało w ja-
kiejkolwiek formie ze szkołami zawodowymi. Współpraca firm ze szkołami zawodowymi miała przede 
wszystkim charakter praktyk zawodowych organizowanych w zakładach pracy. Z systemu praktyk za-
wodowych pracodawcy byli ogólnie raczej zadowoleni. Pozostałe formy współpracy ze szkołami zawo-
dowymi miały charakter szczątkowy.

  Szkolenia pracownicze oczami pracowników 

• W szkoleniach w ciągu 24 miesięcy poprzedzających badanie brało udział ok. 43% pracowników. Naj-
częściej były one prowadzone przez zewnętrznego realizatora i były finansowane przez pracodawcę. 
W tym względzie wyniki badania pracowników w pełni pokrywają się z ustaleniami z badania pracodaw-
ców. 

• Szkolenia, w których brali udział pracownicy, miały najczęściej postać wykładów / seminariów, czasem 
połączonych z  elementami warsztatu. Preferencje pracowników były jednak inne – chcieliby miano-
wicie korzystać z  form maksymalnie praktycznych, osadzonych w kontekście wykonywanej przez nich 
pracy, wykonywania zadań pod okiem doświadczonego trenera. 

• Szkolenia w formie e-learningu nie były ani popularne, ani preferowane. 
• Podobnie jak pracodawcy, pracownicy za kluczowe uznali miękkie (np. społeczne), a nie ściśle zawo-

dowe kompetencje i umiejętności. Obie grupy były zgodne co do tego, że poziom tych kluczowych 
kompetencji wśród obecnie zatrudnionych był dość wysoki. 

  Ocena placówek kształcenia ustawicznego w deklaracjach dyrektorów 

• Dyrektorzy bardzo korzystnie oceniali poszczególne aspekty nauczania we własnych placówkach. 
W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, zaś 5 „bardzo dobrze” przeciętne oceny we wszystkich 
wymiarach plasowały się między 4 a 5. 

• Najwyżej oceniono kwestie związane z kadrą dydaktyczną – jej fachowość (średnia ocena 4,9), życzliwość 
(średnia ocena 4,8) oraz zaangażowanie (średnia ocena 4,8). 

• Drugą grupę wysokich ocen stanowiły aspekty związane z jakością kształcenia. Jakość zajęć teoretycznych 
została oceniona na przeciętnie 4,7, jakość nauczania w zakresie obsługi komputera – 4,7), jakość zajęć prak-
tycznych – 4,6. W trzeciej kolejności dobrze ocenione zostały aspekty związane z warunkami kształcenia. 

• Można odnieść wrażenie, że często przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego przejawiali 
niemal całkowity brak autokrytycyzmu, przedstawiając swoje jednostki jako niemal idealne.
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Jak wygląda organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawców? (Placówki prowadzące kształcenie zawodowe dorosłych 

w formach szkolnych [N=41])

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego. Placówki prowadzące kształcenie zawodowe dorosłych 
w formach szkolnych.

Badania słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego

Badanie terenowe wśród uczniów placówek kształcenia ustawicznego przeprowadzone w 2011 roku obej-
mowało zarówno badania jakościowe (12 FGI), jak i badania ilościowe (1628 ankiet)40. Celem głównym 
badania uczniów i słuchaczy było zgromadzenie kompleksowych informacji o uczniach szkół dla dorosłych 
w badanych powiatach oraz o osobach dorosłych przygotowujących się do zdawania egzaminów zawodo-
wych w formach pozaszkolnych.
 
Wybrane wyniki badań prezentujemy poniżej. 

40  „Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne. Tom 3. Raport końcowy z badania terenowego wśród słucha-
czy jednostek kształcenia ustawicznego”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011).

  Organizacja praktycznej nauki zawodu

 71% badanych szkół prowadziło praktyki zawodowe u pracodawców. 

  Charakterystyka uczestników kształcenia ustawicznego

• Jak pokazały zrealizowane badania, motywy podjęcia nauki w placówkach kształcenia ustawicznego 
były bardzo zróżnicowane i złożone. W większości przypadków nie możemy mówić o jednej dominu-
jącej przyczynie podjęcia nauki w ramach kształcenia dla dorosłych, kwestię tę należy raczej rozważać 
w kategoriach syndromów postaw, na które z różną siłą składają się rożne czynniki. 

• Istotną determinantą wyboru określonego kierunku/specjalizacji była lokalna oferta: wybiera się to, 
co jest dostępne. 

• Zazwyczaj oferta szkoleniowa była dość wąska – składała się zaledwie z kilku ośrodków. W niektórych 
powiatach (np. Płock, Siedlce, Żyrardów), gdzie działały szczególnie wysoko oceniane placówki, można 
mówić wręcz o „monopolu” na kształcenie osób dorosłych. 

  Ścieżki edukacyjne uczestników form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego

• Ścieżki edukacyjne uczestników form pozaszkolnych, biorących udział w  badaniu były nieco bardziej 
skomplikowane. Wśród badanych uczestników form pozaszkolnych odnajdujemy w zasadzie pełen 
wachlarz wykształcenia. Były tutaj osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym 
– i to zarówno absolwenci szkół dla młodzieży (14%), jak i (choć znacznie rzadziej) szkół dla dorosłych 
(3%), a także osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące, techniczne, czy też absol-
wenci liceów profilowanych. 

• 13% uczestników form pozaszkolnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 7% 
- posiadające licencjat oraz 7% – takie, które ukończyły szkołę policealną.

  Ścieżki edukacyjne uczestników form szkolnych kształcenia ustawicznego

• Patrząc na uczestników form szkolnych kształcenia ustawicznego, którzy znaleźli się w próbie, widać 
wyraźnie, że większość z nich to osoby kontynuujące naukę bezpośrednio po ukończeniu poprzed-
niej szkoły, którą najczęściej była zasadnicza szkoła zawodowa (prawie 30%), liceum ogólnokształcące 
(11%), technikum (7%) oraz liceum profilowane (4,3%). 

• Mniej licznie reprezentowane w próbie były osoby, które powróciły do kształcenia po przerwie i które 
próbowały dokończyć wcześniej przerwaną naukę. Były to najczęściej osoby, które przerwały naukę 
w technikum (6%), liceum ogólnokształcącym (6%) oraz zasadniczej szkole zawodowej (4%).

Ścieżki edukacyjne badanych uczestników szkolnych form kształcenia ustawicznego.

Podstawą procentowania jest liczba uczestników kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Na schemacie przedstawiono najważniejsze etapy edukacyjne.

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego.
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Ocena wybranych aspektów warunków nauczania w placówce kształcenia ustawicznego (N=1628)

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego.

 Poniżej przestawiamy główne ustalenia z badania dla przykładowego powiatu. Wyniki dla innych po-
wiatów można znaleźć na naszej stronie http://obserwatorium.mazowsze.pl/.
4141

41  „Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne. Tom 8. Raport cząstkowy dla powiatu radomskiego oraz po-
wiatów dodatkowych z subregionu radomskiego”, raport przygotowany w ramach projektu systemowego „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011).

Ścieżki edukacyjne badanych uczestników pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

Podstawą procentowania jest liczba uczestników kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na schemacie przed-
stawiono najważniejsze etapy edukacyjne.

Źródło: opracowanie własne MORP na podstawie badania ilościowego.

  Ogólna ocena jednostek kształcenia ustawicznego

• Ogólna ocena jednostek kształcenia ustawicznego, w których kształcili się badani uczniowie i słucha-
cze wypadła bardzo dobrze. Uczestnicy biorący udział w badaniach ilościowych i jakościowych nie zgła-
szali większych zastrzeżeń co do infrastruktury i wyposażenia placówek, organizacji i procesu kształcenia, 
czy też kadry dydaktycznej, oceniając je relatywnie wysoko. Dodatkowo nauka raczej nie kolidowała z wy-
konywaniem obowiązków domowych i  zawodowych, co mogło również wpływać na wysoki poziom 
zadowolenia. 

• Do otrzymanych wyników należy jednak podchodzić ostrożnie. Stanowią one subiektywną ocenę 
uczniów i słuchaczy, wystawioną przez pryzmat ich oczekiwań i wymogów stawianych jednostkom 
kształcenia ustawicznego, co nie odzwierciedla obiektywnej sytuacji panującej w szkołach oraz na 
kursach/szkoleniach. 

• Po ok. 60% ocen pozytywnych kierowano zarówno pod względem fachowości kadry, zaangażowania 
oraz życzliwości w stosunku do uczniów/słuchaczy. Co dziesiąty pytany kadrę ocenił przeciętnie.

• Oceny negatywne zdarzały się sporadycznie. W ocenach słuchaczy placówki najsłabiej wypadały pod 
względem organizacji dodatkowych zajęć, ale również pod względem wyposażenia szkoły w pomoce 
dydaktyczne czy też dostępu do biblioteki. 

• Badani w większości nie dysponowali wiedzą na temat potrzeb rynku pracy i nie potrafili przeprowa-
dzić rzetelnej oceny odbywanego kursu szkolenia w tym kontekście. Dominowała wiara, że sam fakt 
uczestnictwa w kształceniu ustawicznym zwiększa szeroko rozumiane szanse na rynku pracy – wyrażało 
ją około 6 na 10 pozostających bez pracy oraz 55% osób obecnie pracujących. 

  Wyniki badania słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego na poziomie wybranego powiatu 
(przykład powiatu radomskiego i jego okolic)

• Czynnikiem mającym największy wpływ na kontynuowanie nauki badanych uczestników kształcenia 
ustawicznego z terenu powiatu radomskiego i okolic41 była chęć podniesienia poziomu wykształcenia. 
W  dalszej kolejności wymieniano chęć rozwoju osobistego, chęć podniesienia kwalifikacji/dokształ-
cania się, chęć ogólnego poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. W przypadku form pozaszkolnych 
ważnym czynnikiem okazała się chęć przekwalifikowania się/zdobycia kwalifikacji. 

• Z kolei do wyboru placówki, w której badani się kształcili, najbardziej zachęcała lokalizacja, ale rów-
nież oferta kierunków kształcenia – szczególnie w przypadku form pozaszkolnych – czy też dobre opinie 
o placówce. 

• Badani uczestnicy kształcenia ustawicznego z terenu powiatu radomskiego i okolic byli na ogół za-
dowoleni z obecnej placówki. Dwóch na trzech nie zmieniłoby swojej decyzji i ponownie wybrało tę 
samą jednostkę i ten sam kierunek kształcenia, a dodatkowo co dziesiąty o ile zmieniłby kierunek kształ-
cenia, to nie placówkę. 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Kończąc tę część przewodnika, pragniemy zaznaczyć, że w  raportach i  innych opracowaniach 
umieszczonych na stronie internetowej http://obserwatorium.mazowsze.pl/ można znaleźć bar-
dziej zaawansowane analizy ilościowe (w  tym analizy cykliczne), pogłębione wyniki badań jako-
ściowych (wraz z dokładnymi cytatami wypowiedzi różnych grup respondentów), czy szczegółowe 
rekomendacje dla polityki rynku pracy. Co ważne, raporty te w wielu miejscach sięgają poziomu kon-
kretnego powiatu.  

Projekty Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Zaprezentowane wcześniej badania realizujemy w ramach rozmaitych projektów. Jeden taki projekt może 
dotykać wszystkich trzech obszarów, tj. rynku pracy, gospodarki oraz edukacji, albo wybranych dwóch lub 
jednego obszaru. Ponadto w  ramach projektów realizowane są inne działania niż ściśle badawcze. Poniżej 
opisujemy pokrótce projekty realizowane w MORP.  

Projekt „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy”

Okres realizacji: 1.04.2009-31.03.2010

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do za-
trudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cel główny: wyposażenie komórki badawczo-analitycznej utworzonej w strukturze Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w profesjonalną metodologię diagnozowania i prognozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
narzędzia pracy (narzędzia badawcze, sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne) oraz kompetencje (kwalifika-
cje w zakresie najnowszych technologii prowadzenia badań nad rynkiem pracy, wiedza o inicjatywach podob-
nych do Obserwatorium w skali ponadnarodowej).

Opis projektu
Projekt posłużył przygotowaniu MORP zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym, jak i  me-
rytorycznym do gromadzenia, analizowania i upowszechniania informacji o rynku pracy w postaci: danych, 
zestawu wskaźników, analiz, badań, rekomendacji i prognoz, w celu ułatwienia uczestnikom rynku pracy pro-
wadzenia skutecznej polityki w tej dziedzinie. Wśród uczestników tych należy wymienić samorząd terytorialny, 
partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje wspierające przedsiębiorczość i organizacje przedsiębior-
ców, samorządy społeczne i zawodowe, instytucje rynku pracy i edukacji, organizacje pozarządowe.

W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:

1. Powołanie Rady Programowej MORP; 
2. Opracowanie metodologii badań rynku pracy, w tym systemu pozyskiwania, analizowania i aktualizowa-

nia danych;
3. Wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją dotyczącą rynku pracy;
4. Rozpoczęcie cyklicznych badań monitorujących i prognozujących na mazowieckim rynku pracy;
5. Utworzenie biblioteki informacji o mazowieckim rynku pracy. 

 Wypracowaniu koncepcji metodologicznej MORP służyła kwerenda danych zastanych, w ramach któ-
rej opracowaliśmy 12 raportów służących analizie dostępnych źródeł danych o rynku pracy. 

• Co więcej, aż 86% z nich oceniło swoje obecne szkoły/placówki jako raczej dobre, bardzo dobre i znakomi-
te. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia była również stosunkowo dobra. Najlepiej oceniano nauczy-
cieli – ich kompetencje, zaangażowanie i życzliwość – jak również jakość zajęć teoretycznych i plan nauczania. 

• Wysoko również oceniano placówki pod kątem dopasowania kształcenia do rynku pracy. 
• Warto zauważyć, że zdaniem respondentów placówki kształcenia ustawicznego słabo przygotowały 

ich w obszarze znajomości języka obcego. Z drugiej jednak strony przyznawali, że zwiększyły się ich 
kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności praktycznych, a także samoocena i pewność siebie.   

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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Projekt „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II”

Okres realizacji: 1.04.2010-30.06.2011

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostają-
cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cel główny: dostarczanie aktualnej wiedzy dotyczącej sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy po-
przez jego monitoring, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na 
tym rynku.

Opis projektu
Projekt zakładał wypracowanie systemu stałej analizy zjawisk zachodzących w obszarze 
społeczno-gospodarczym województwa (analizy cykliczne, baza danych o mazowieckim rynku pracy) oraz 
przeprowadzenie pilotażowych badań ilościowych i jakościowych (diagnoza sytuacji, wypracowanie meto-
dologii badań, narzędzi badawczych pod kątem przyszłych działań MORP).

W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:

1. Przeprowadzenie badań i analiz, w tym:
• utworzenie bazy danych, cech  i wskaźników do analizy mazowieckiego rynku pracy; 
• wypracowanie koncepcji cyklicznych analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu; 
• przeprowadzenie pilotażowych badań terenowych (w 6 powiatach województwa wybranych ze wzglę-

du na ich zróżnicowanie), w tym badań jakościowych lokalnej polityki rynku pracy oraz badań ilościowych 
wśród pracodawców dotyczących popytu na pracę;

2. Opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej, w tym:
• określenie grupy odbiorców (instytucje rynku pracy, instytucje samorządowe, organizacje pracodawców 

i przedsiębiorców, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, doradcy zawodowi i ich klienci, osoby 
poszukujące pracy);

• przygotowanie narzędzi komunikacji (strona internetowa, Biuletyn MORP, publikacje, reklama interneto-
wa, portale społecznościowe etc.);

3. Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej:
• w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy (polegającej na spotkaniach tematycznych, 

wymianie doświadczeń);
• w ramach Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy (polegającej na udzia-

le w dorocznych konferencjach, wymianie doświadczeń międzynarodowych, możliwości poznania naj-
nowszych trendów europejskich w zakresie metodologii badań).

 

 
Projekt „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”

Okres realizacji: 1.11.2012-31.12.2015

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostają-
cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cel projektu: wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego polityki rynku pracy oraz jego otoczenia poprzez 
wdrożenie systemu analizy zjawisk zachodzących na mazowieckim i lokalnych rynkach pracy.

Opis projektu
W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:

1. Diagnoza rynku pracy, w tym:
• cykliczne analizy (sytuacji społeczno-gospodarczej Mazowsza) i badania (zapotrzebowania na kwalifikacje 

i kompetencje);
• badania tematyczne w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia mazowieckiego rynku pracy 

(pracy nierejestrowanej, migracji zarobkowych, młodzieży NEET, zielonej gospodarki, kształcenia ustawicz-
nego);

2. Prognozy dla Mazowsza – opracowanie modelu prognozy liczby i struktury pracujących w regionie do 
2020 r.;

3. Wdrożenie informatycznego systemu do prowadzenia badań i profesjonalnej analizy, co umożliwiło 
budowę systemu badań lokalnych (wspólne badania z PUP) docenionego przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej (nagroda za najlepsze wdrożenie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy);

4. Doskonalenie narzędzi komunikacji z odbiorcami wyników badań, w tym modernizacja serwisu inter-
netowego zgodnie z najnowszymi trendami (m.in. wersja na tablety i smartfony), poszerzenie form pre-
zentacji badań o atrakcyjne infografiki, fanpage na portalu społecznościwym Facebook, kanał na portalu 
Youtube, cieszący się dużą popularnością konkurs w Biuletynie MORP, promocyjny spot internetowy, etc.);

5. Rozwój współpracy z partnerami – nawiązanie partnerskiej współpracy na rzecz badań regionalnego i lo-
kalnych rynków pracy.
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Projekt „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”

Okres realizacji: 1.09.2010 –30.09.2011

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cel projektu: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświa-
towych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesie-
niu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Opis projektu 
Projekt zakładał następujące cele szczegółowe: 
• dostarczenie wiedzy o szkolnictwie zawodowym ośrodkom decyzyjnym na poziomie lokalnym i woje-

wódzkim;
• powstanie kompleksowego i szczegółowego systemu monitorowania szkolnictwa zawodowego z per-

spektywy województwa, powiatu i gminy; 
• stworzenie założeń do systemowej współpracy partnerów rynku pracy w zakresie kształtowania progra-

mowego szkolnictwa zawodowego;
• rozpoznanie potencjału szkolnictwa zawodowego i ocena jego efektywności w powiązaniu z rynkiem 

pracy, w szczególności w zakresie wymagań kompetencyjnych pracodawców.

W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:

1. Przeprowadzenie badań na następujące tematy:
• Formy nauki zawodu – celem badań było utworzenie modelu współpracy między szkołą a innymi pod-

miotami rynku pracy; objęły one analizę różnych form nauki zawodu w systemie szkolnym i pozaszkolnym;
• Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców – ce-

lem badań było określenie zakresu kompetencji i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych, zapotrze-
bowania pracodawców na zawody, kwalifikacje i kompetencje, ocena jakości kapitału ludzkiego na pod-
stawie doświadczeń rekrutacyjnych i posiadanych zasobów pracy;

• Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka – celem badań była analiza obiek-
tywnych i subiektywnych czynników decydujących o powodzeniu na rynku pracy oraz utworzenie na jej 
podstawie modelu absolwenta szkoły zawodowej i ścieżki świadomego planowania kariery.

2. Powołanie Forum na Rzecz Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego (Forum KUSZ), któ-
rego celem było stworzenie podstaw do regionalnej strategii kształcenia zawodowego. Strategia ta miała 
zostać oparta o następujące elementy: – zdiagnozowanie stanu i potencjału szkolnictwa zawodowego, – 
zdefiniowanie deficytów umiejętności i deficytów edukacyjnych; – stymulowanie dialogu; – popularyzację 
szkolnictwa zawodowego. FORUM KUSZ posłużyć miało również podjęciu działań informacyjnych wśród 
decydentów w kontekście „Strategii Województwa Mazowieckiego na lata 2006-2020” oraz innych doku-
mentów o charakterze strategicznym. Do prac Forum KUSZ zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego, sektora edukacyjnego, partnerów społecznych, pracodawców i organizacji po-
zarządowych działających w obszarze edukacji.

3. Budowa Mapy Szkolnictwa Zawodowego, której celem było utworzenie bazy informacji i wiedzy o szko-
łach zawodowych na Mazowszu, strukturze kształcenia, dostępności, infrastrukturze.

Projekt „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II”

Okres realizacji: 01.10.2011 – 30.06.2013

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cel projektu: wsparcie informacyjno-programowe wspomagające podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w odniesieniu do wymogów mazo-
wieckiego rynku pracy.

Opis projektu 
Projekt zakładał następujące cele szczegółowe: 
• wdrożenie monitoringu w obszarze szkolnictwa zawodowego wg założeń badawczych wskazanych 

w metodologii badań MORP; 
• przygotowanie informacji o lokalnych (powiatowych) rynkach pracy w powiązaniu z potencjałem szkol-

nictwa zawodowego, ułatwiających przygotowanie programów rozwojowych; 
• promocja szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie. 

W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:

1. Kontynuacja badań nt. „Młodzież a rynek pracy” oraz „Formy nauki zawodu”;

2. Realizacja nowych badań dotyczących wymienionych obszarów: 
• Rola doradztwa zawodowego – badanie miało na celu uzyskanie informacji na temat roli doradztwa za-

wodowego w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, jego jakości i dostępności na poziomie poszcze-
gólnych etapów edukacji; 

• Losy absolwentów – badanie umożliwiło weryfikację zgodności dokonywanych wyborów edukacyjnych 
z wykonywaną pracą. Pozwoliło na dostarczenie informacji na temat zasadności wyboru, spójności zdoby-
tego wykształcenia i pracy;

• 12 badań lokalnych dla programów rozwojowych dedykowanych szkołom zawodowym, w wyniku któ-
rych opracowane zostały programy rozwojowe tych szkół (w ramach podpisanych porozumień o współ-
pracy) oraz model programu rozwojowego do wykorzystania przez zainteresowane szkoły;

3. Kontynuacja działalności Forum na Rzecz Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego (Forum 
KUSZ) –  tematami  przewodnimi spotkań były zagadnienia związane z monitorowaniem sytuacji młodzie-
ży na rynku pracy, zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego oraz promocja szkolnictwa zawodowego;

4. Działania promujące szkolnictwo zawodowe wśród mieszkańców Mazowsza: organizacja I Mazowiec-
kiego Konkursu Szkolnictwa Zawodowego na przygotowanie filmu o tematyce promującej szkolnictwo 
zawodowe. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie mazowieckich szkół (zgłosiło się 18 zespołów);

5. Publikacja „Przewodnika po szkolnictwie zawodowym dla uczniów i rodziców”, który cieszy się ogrom-
nym powodzeniem wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

6. Opracowanie publikacji „Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze 
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”. 
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Projekt „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”

Okres realizacji: 1.04.2010-30.10.2011

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszech-
nianie formalnego kształcenia ustawicznego.

Cel projektu: wsparcie w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na monitorowanie potrzeb oraz 
dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy Mazowsza. 

Opis projektu
Projekt zakładał następujące cele szczegółowe: 
• dostarczenie wiedzy w zakresie kształcenia ustawicznego ośrodkom decyzyjnym na poziomie lokalnym 

i wojewódzkim, 
• stworzenie kompleksowego i szczegółowego systemu monitorowania z perspektywy województwa, 

powiatu i gminy,
• prognozowanie popytu na usługi edukacyjne,
• ocena efektywności placówek kształcenia ustawicznego,
• rozpoznanie i ocena praktyk związanych z edukacją w miejscu pracy,
• ocena potencjału edukacyjnego sektora kształcenia ustawicznego,
• stworzenie rekomendacji w zakresie kształcenia ustawicznego, 
• dystrybucja wiedzy poprzez aktywną platformę wymiany wiedzy.

W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:
1. Przeprowadzenie badań na następujące tematy:
• Badania dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących, prowadzone 

wśród pracodawców – celem badań było poznanie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji i kom-
petencji pracowników oraz uzyskanie informacji dotyczących działań pracodawców związanych z pod-
wyższaniem kwalifikacji pracowników w miejscu pracy;

• Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne wśród osób pracują-
cych – celem badań było zdiagnozowanie kapitału ludzkiego w regionie oraz powiązane z tym zdiagnozo-
wanie stanu kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na nie;

• Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne w jed-
nostkach kształcenia ustawicznego – celem badań było zdobycie informacji na temat metod planowania 
kształcenia ustawicznego, efektywności prowadzonej działalności, kontaktów jednostek kształcenia usta-
wicznego z pracodawcami oraz z bezrobotnymi i zatrudnionymi;

• Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na nie wśród słuchaczy jednostek 
kształcenia ustawicznego;

2. Organizacja działań Forum Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego (Forum KUSZ), któ-
rego celem było stworzenie podstaw do regionalnej strategii kształcenia zawodowego. Strategia ta miała 
zostać oparta o następujące elementy: – zdiagnozowanie stanu obecnego i potencjału kształcenia usta-
wicznego, – zdefiniowanie deficytów umiejętności i deficytów edukacyjnych; – stymulowanie dialogu nt. 
kształcenia ustawicznego; – popularyzację kształcenia ustawicznego, szczególnie wśród osób wchodzą-
cych na rynek pracy;

3. Budowa Mapy Kształcenia Ustawicznego, której celem było utworzenie bazy informacji i wiedzy na temat 
podmiotów oferujących różne formy kształcenia ustawicznego na Mazowszu, a także zwiększenie dostęp-
ności do oferty edukacyjnej.

Projekt „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”

Okres realizacji: 1.07.2011-30.06.2013

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Priorytet VIII POKL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przed-
siębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Cel projektu: wsparcie mazowieckich przedsiębiorstw w procesach rozwoju, restrukturyzacji, modernizacji 
i zarządzania zmianą poprzez dostosowanie i udostępnienie im narzędzia prognostycznego wykorzystujące-
go rezultaty IW EQUAL.

Opis projektu 
Projekt zakładał następujące cele szczegółowe:
• Uruchomienie zintegrowanej platformy IT z możliwością rozbudowywania jej funkcjonalności o kolejne 

komponenty;
• Diagnoza i prognoza sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w regionie, w tym sytuacji przedsiębiorstw z 

sektora MŚP;
• Promocja stworzonych narzędzi na Mazowszu wśród uczestników procesów gospodarczych i społecz-

nych.

W ramach projektu udało się zrealizować następujące badania i analizy:
1. Prognozy makroekonomiczne – w tej części projektu opracowywane były raporty dotyczące prognoz dla 

Polski i jej głównych partnerów handlowych, ze szczególnym naciskiem na ich konsekwencje dla mazo-
wieckich przedsiębiorców;

2. Prognozy mezoekonomiczne (regionalne) – w celu opracowania regionalnych prognoz gospodarczych 
w cyklach półrocznych prowadzone były badania nastrojów gospodarczych i koniunktury konsumenckiej 
oraz – bardzo istotne z punktu widzenia oceny popytu na pracę – badanie ofert pracy (analizie poddane 
zostały oferty zgłaszane do PUP i te zamieszczane w lokalnej prasie i Internecie);

3. Prognozy mikroekonomiczne – w ramach tej części projektu utworzona została internetowa platforma de-
dykowana przede wszystkim mazowieckim przedsiębiorcom z sektora MŚP zawierającą narzędzie do ben-
chmarkingu, umożliwiające przedsiębiorcom porównanie ich kondycji z sytuacją innych firm w regionie.



64 65

Upowszechnianie wniosków i rekomendacji 

Wydawnictwa MORP

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy prowadzi bardzo bogatą działalność wydawniczą.
 
Poniżej omawiamy przykładowe publikacje MORP. 

RAPORTY Z BADAŃ, PORADNIKI 
 
MORP publikuje liczne raporty, których wybrane fragmenty zaprezentowaliśmy wcześniej. Ponadto przygoto-
wujemy opracowania dotyczące modeli rozwoju czy strategii, a także poradniki kierowane do bardzo zróż-
nicowanych grup docelowych (z  jednej strony decydentów, z drugiej – uczniów planujących swoją karierę 
zawodową). Publikujemy także rozmaite broszury i ulotki informacyjne. Nasze publikacje można znaleźć na 
stronie internetowej http://obserwatorium.mazowsze.pl/, a wiele z nich dostępnych jest także w wersji druko-
wanej. 

Naszą dewizą jest „przyjazna forma i przystępny język!”.

Publikacje MORP dostępne na stronie internetowej http://obserwatorium.mazowsze.pl/.
Publikacje wytłuszczone ukazały się również w wersji drukowanej.

Publikacje / raporty:

1. Analiza ofert pracy w woj. mazowieckim.
2. Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne
3. Badanie koniunktury konsumenckiej w województwie mazowieckim
4. Badanie losów zawodowych absolwentów. 
5. Badanie nastrojów gospodarczych w województwie mazowieckim
6. Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy.
7. Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu 

obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy.
8. Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia 

i przedsiębiorczości w ramach FP i PO KL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

9. Koniunktura konsumencka i nastroje gospodarcze w województwie mazowieckim.
10. Kształcenie modułowe jako nowa forma nauki zawodu – badania jakościowe w subregionach.
11. Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych – badania jakościowe w subregionach.
12. Młodzież a rynek pracy.
13. Młodzież wchodząca na rynek pracy. Aspiracje – Szanse – Praktyka.
14. Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego.
15. Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące edukacji zawodowej na Mazowszu.
16. Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i 

kształcenia ustawicznego. 
17. Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne.
18. Ranking powiatów województw mazowieckiego.
19. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w woj. mazowieckim.
20. Regionalne prognozy gospodarcze dla Mazowsza.
21. Rola doradztwa zawodowego.
22. Rynek pracy w sześciu powiatach województwa mazowieckiego.
23. Sytuacja gospodarcza Mazowsza i Polski. Diagnoza i prognoza.
24. Sytuacja na lokalnym rynku pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej.
25. Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje.
26. Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby.
27. Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza.

28. Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy.
29. Wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na mazowieckim rynku pracy.
30. Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – badania jakościowe w 

subregionach. 
31. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy.

Poradniki:

1. Model programu rozwojowego dla szkół zawodowych.
2. Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla uczniów/ Przewodnik po szkolnictwie zawodowym dla ro-

dziców.

Lista nie zawiera licznych raportów cząstkowych w ramach wymienionych tematów, w tym raportów  przygoto-
wanych dla poszczególnych subregionów lub powiatów.

12 „raportów otwarcia” MORP zawierających analizy danych zastanych, przygotowanych na etapie
 tworzenia koncepcji Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w 2009 r.

1. Charakterystyka i analiza systemu Puls i jego zawartości informacyjnej
2. Charakterystyka badań z zakresu rynku pracy prowadzonych w systemie statystyki publicznej w latach 

2004-2009
3. Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych 

systemu Pomost
4. Analiza badań realizowanych przez ośrodki inne niż akademickie dotyczących mazowieckiego rynku pracy
5. Analiza badań – realizowanych przez ośrodki inne niż akademickie – dotyczących ogólnopolskiego rynku 

pracy
6. Analiza badań dotyczących mazowieckiego rynku pracy prowadzonych przez ośrodki akademickie
7. Charakterystyka i analiza badań nad ogólnopolskim rynkiem pracy realizowanych przez ośrodki akademickie
8. Analiza badań gromadzonych przez instytucje administracji centralnej dotyczących mazowieckiego rynku 

pracy
9. Analiza badań gromadzonych przez instytucje administracji centralnej dotyczących ogólnopolskiego ryn-

ku pracy
10. Analiza badań prowadzonych w projektach realizowanych w województwie mazowieckim w ramach Ini-

cjatywy Wspólnotowej EQUAL
11. Charakterystyka i analiza badań zagranicznych dotyczących rynku pracy realizowanych przez instytucje 

unijne 
12. Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż 

mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE

http://obserwatorium.mazowsze.pl/
http://obserwatorium.mazowsze.pl/
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BIULETYN MORP
 
Bardzo ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o mazowieckim rynku pracy pełni Biuletyn MORP, wydawany 
co kwartał. 

Biuletyn MORP to ciekawostki i aktualności przedstawione w porządnej, dziennikarskiej formie. W Biule-
tynie można znaleźć syntetyczne opisy naszych badań, bardzo ciekawe artykuły tematyczne (np. o  cu-
dzoziemcach, osobach niepełnosprawnych na rynku pracy i in.), wywiady z interesującymi rozmówcami, 
komentarze ekspertów na aktualne tematy czy konkursy.

Narzędzia MORP

Chcąc być zawsze o jeden krok do przodu, stworzyliśmy szereg narzędzi pozwalających analizować i pro-
gnozować sytuację na rynku pracy. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę tych narzędzi. 

STATYSTYKI GRAFICZNE
 
Statystyki graficzne to narzędzie umożliwiające wy-
generowanie informacji graficznych dotyczących 
szeregu wskaźników rynku pracy dla całego kraju, 
województwa czy konkretnego  powiatu. 

Po określeniu odpowiednich kryteriów dotyczących 
wybranego przez nas wskaźnika, obszaru czy zakre-
su czasowego otrzymamy interesujący nas wykres. 

MAPA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
 
Informacje i  doradztwo zawodowe zaczynamy 
wirtualnie. Celem mapy jest ułatwienie podej-
mowania pierwszych wyborów edukacyjnych. 

Dzięki mapie można znaleźć profil czy lokaliza-
cję przyszłej szkoły. A wszystko da się zamknąć 
w trzech krokach: wyszukaj, porównaj wybierz!

MAPA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 
Podobnie jak w przypadku mapy szkolnictwa za-
wodowego, celem mapy kształcenia ustawicz-
nego jest ułatwienie podejmowania wyborów 
edukacyjnych. 

Dzięki mapie można znaleźć profil czy lokaliza-
cję przyszłej placówki kształcenia ustawiczne-
go. 

PLATFORMA INTERNETOWA DLA PRZEDSIĘ-
BIORCÓW – MAZOWIECKI BAROMETR 
 
Platforma internetowa Mazowiecki Barometr 
daje możliwość porównania sytuacji ekono-
micznej firmy z konkurencją. 

Narzędzie pozwala przekształcić prognozy go-
spodarcze w wiele praktycznych informacji! 
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Inne formy kontaktu z odbiorcami MORP

W ramach MORP organizujemy rozmaite konferencje, seminaria i spotkania. Przykładowo w dniach 30 listo-
pada – 1 grudnia 2015 r. zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą projekt „Mazowieckie Obserwatorium 
Rynku Pracy III” realizowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie dało 
uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami współpracującymi z MORP. Podczas sesji 
pn. „Rynek pracy okiem eksperta” rozwinęła się gorąca dyskusja i wymiana opinii na tak ważne tematy jak: roz-
wijanie zatrudnialności, kształcenie zawodowe, dostosowywanie kompetencji pracowników do dynamicznie 
zmieniających się potrzeb rynku. Drugi dzień konferencji poświęciliśmy trzem kolejnym zagadnieniom istot-
nym dla rozwoju Mazowsza, tj.: zielonej gospodarce, prognozom rynku pracy i młodzieży.  

 
Wśród innych form kontaktów z naszymi odbiorcami warto wspomnieć o interaktywnej stronie internetowej, 
Newsletterze MORP, fanpage’u na portalu Facebook czy kanale na portalu Youtube. Zapraszamy do odwie-
dzenia nas w różnych miejscach sieci!

Współpraca MORP z innymi ośrodkami  

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy prowadzi współpracę z licznymi ośrodkami podejmującymi pro-
blematykę rynku pracy, analiz gospodarczych czy edukacji. Współpracę tę można podzielić na regionalną, 
międzyregionalną oraz międzynarodową. 

Współpraca regionalna 

W ramach współpracy regionalnej realizujemy wspólne działania m.in. z  regionalnymi przedstawicielami 
Publicznych Służb Zatrudnienia oraz instytucji związanych z edukacją zawodową i kształceniem ustawicz-
nym. Do naszych współpracowników należą także uczelnie wyższe czy inne regionalne podmioty podejmu-
jące problematykę badań MORP. Działania zrealizowane w ramach wspomnianej współpracy prezentujemy 
poniżej.

Forum KUSZ/grupa konsultacyjna 
 
W  2011 roku zorganizowaliśmy cykl spotkań 6 z  ekspertami i  przedstawicielami instytucji związanymi 
z edukacją zawodową i kształceniem ustawicznym. Na bazie spotkań, powstała grupa konsultacyjna Forum 
Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego (Forum KUSZ). W jej skład weszło ok. 20 osób. W la-
tach 2012-2013 zorganizowaliśmy kolejne 2 spotkania grupy konsultacyjnej.
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Współpraca ze szkołami zawodowymi
 
W 2012 roku podpisaliśmy 12 porozumień ze szkołami zawodowymi w celu opracowania modelu programu 
rozwojowego. W wyniku realizacji usługi badawczej w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – 
Potencjał – Potrzeby II” 9.2 POKL wszystkie szkoły otrzymały opracowane modele programów rozwojowych 
(2013).
W ramach podtrzymywania współpracy i promowania szkolnictwa zawodowego zorganizowaliśmy konkurs 
dla uczniów szkół zawodowych na najlepszy film promujący szkoły i szkolnictwo zawodowe. Do konkursu 
przystąpiło 18 szkół z całego Mazowsza.

 
Współpraca z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia
 
W  ramach realizacji projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” na bazie odbytych 6 spotkań 
w subregionach w 2014 roku podpisaliśmy 30 porozumień (1 porozumienie w 2015 roku) o współpracy 
z powiatowymi urzędami pracy, które umożliwiły wspólną realizację działań badawczych.

Liczne porozumienia MORP z różnymi instytucjami

WUP w Warszawie w ramach Wydziału MORP zawarł także porozumienia o współpracy z następującymi in-
stytucjami:
• Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
• Outsourcing Portal; 
• Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.;
• Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości; 
• Mazowieckie Doktoraty – UM WM.

Współpraca międzyregionalna 

MORP ściśle współpracuje z  Obserwatoriami Rynku Pracy w  innych województwach. Pracownicy MORP 
brali czynny udział w spotkaniach Ogólnopolskiego Forum Obserwatoriów Lokalnego Rynku Pracy, których 
inicjatorem był WUP w Szczecinie.

Deklaracja partnerska wojewódzkich urzędów pracy 

W 2012 r. siedem wojewódzkich urzędów pracy (w tym WUP w Warszawie) podpisało deklarację partner-
skiej współpracy w ramach grupy roboczej utworzonej w celu opracowania modelu monitorowania sytu-
acji osób młodych na rynku pracy w Polsce. Wyniki prac prezentowane były na forum międzynarodowym 
podczas dorocznych konferencji Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy. W la-
tach 2013-2015 MORP zorganizowało 3 spotkania grupy.
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Współpraca międzynarodowa 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnych Obserwatoriów 
Rynku Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring). 

ENRLMM liczy obecnie ok. 300 regionalnych i lokalnych obserwatoriów rynku pracy. Inicjatorem powstania sie-
ci i jej liderem jest Instytut Badań nad Gospodarką, Rynkiem Pracy i Kulturą (IWAK) na Uniwersytecie Goethego 
we Frankfurcie nad Menem.

Działania zrealizowane w MORP w ramach współpracy międzynarodowej

Pracownicy MORP uczestniczyli w 6 spotkaniach Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych 
Rynków Pracy kolejno w: Marsylii (2010), Luksemburgu (2011), Krakowie (2012), Bilbao (2013), Frankfurcie nad 
Menem (2014) i Mediolanie (2015). 
 

 
Odbyły się dwie wizyty studyjne o tematyce rynku pracy i edukacji – Praga (2011) i Oslo (2012). Członkowie 
zespołu projektowego spotkali się z przedstawicielami agencji zatrudnienia, instytucji rynku pracy oraz szkol-
nictwa zawodowego.
W 2013 r. pracownicy MORP uczestniczyli w wizycie studyjno-szkoleniowej w Berlinie w ramach współpracy 
ponadnarodowej grupy roboczej złożonej z przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy z Polski powołanej 
w celu opracowania  modelu monitorowania osób młodych na rynku pracy.

Co dalej? Plany na przyszłość…

Pragniemy, aby promowane przez nas hasło „Od informacji do działania!” nabierało jeszcze większego zna-
czenia, ponieważ jesteśmy Wydziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie powołanym w celu dostar-
czania rzetelnych informacji. Informacje te mają służyć kreowaniu właściwej polityki w zakresie zatrudnienia, 
aktywizacji, zarządzania wiekiem, integracji społecznej i zawodowej na Mazowszu.

Wykwalifikowany zespół specjalistów, wypracowane narzędzia, wdrożone systemy informatyczne z każ-
dym dniem zwiększają naszą samodzielność w prowadzeniu badań i przede wszystkim znacząco ograni-
czają koszty realizacji naszych działań. Dzięki temu oprócz realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz badań i analiz prowadzonych i przygotowanych przez nas cyklicz-
nie zamierzamy realizować inne badania tematyczne wynikające przede wszystkim z prowadzonych przez nas 
badań potrzeb informacyjnych.    
 
Innym bardzo ważnym zadaniem dla nas jest dalsza integracja szerokiego grona partnerów na rzecz po-
prawy sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy oraz upowszechnianie  najnowszych krajowych 
i europejskich trendów w badaniach i analizach rynku pracy. 

Wśród głównych działań MORP planowanych na najbliższą przyszłość warto wymienić przede wszystkim 
takie działania jak: 

• Monitoring i analiza danych zastanych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy; 
• Prowadzenie bazy danych i wskaźników dotyczących mazowieckiego rynku pracy; 
• Pozyskiwanie (poprzez badania terenowe) danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki in-

formacyjne o sytuacji na rynku pracy w regionie; 
• Realizacja wspólnych badań z partnerami rynku pracy (w tym m.in. publicznymi służbami zatrudnienia, 

instytucjami edukacyjnymi) z wykorzystaniem systemu do gromadzenia danych on-line i ich analizy;
• Realizacja innych zadań badawczych, w tym zleconych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej
• Dalsze upowszechniane wyników badań, analiz i rekomendacji. 

Dziękujemy za wspólną podróż po naszych badaniach  
i zapraszamy do odwiedzania nas w sieci!

Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Zespół Wydziału MORP:
Zbigniew Stanik (Kierownik Wydziału).

Zespół ds. Badań i Analiz: Michał Galant, Katarzyna Kozakowska, Magdalena Łotocka, Joanna Obałek,
Anna Węglicka, Katarzyna Piotrowska.  
Zespół ds. Statystyk: Dominika Chrapek, Monika Ćwiek, Anna Grochowska, Helena Niewiadomska,
 Hubert Samul. 
Rada Programowa MORP: prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. Grażyna Firlit-Fesnak, prof. Adam Kurzy-
nowski, prof. Urszula Sztandar-Sztanderska. 



  
 
 
 
 
 
  
 
 

 




