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Wstęp 

 

Niniejszy raport jest opracowaniem wyników badania jakościowego wśród ekspertów i uczestników 

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

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

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

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

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

różnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej. Oprócz powiatu - miasta Ostrołęka - do badania 

zostały wybrane powiaty: 

 ciechanowski 
 płocki ziemski 
 sokołowski 
 m. Radom 
 piaseczyoski. 

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

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

pracy na poziomie powiatów w ramach MORP.  

Badanie pilotażowe lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego zakładało 

przeprowadzenie szczegółowej diagnozy tych rynków pod kątem następujących obszarów 

badawczych: 

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

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

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

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

pracy 

Osiągnięcie zakładanych celów było możliwe dzięki przeprowadzeniu badania wśród różnych grup 

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

dominujących branż na terenie powiatu, przedstawicieli agencji doradztwa personalnego, 

przedstawicieli merytorycznych szkół, przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli 

instytucji pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących 

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

pracy. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badao terenowych zrealizowanych na terenie Ostrołęki w 

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

edukacji oraz lokalnego rynku pracy, dokonaną na podstawie oficjalnych statystyk, były podstawą do 

analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sformułowania wniosków dla skutecznej polityki rynku 

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

metodologię przeprowadzonego badania. 

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

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

Przedstawiona w rozdziale charakterystyka powiatu m. Ostrołęka stanowi punkt wyjścia do 

zrozumienia i interpretacji wyników badao terenowych przedstawionych w dalszych częściach 

raportu.  

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

zgodnie z przedstawionymi powyżej obszarami badawczymi projektu. Rozdziały analityczne zostały 

wzbogacone cytowanymi wypowiedziami respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. 

Rozdział siódmy jest podsumowaniem badania i zawiera najważniejsze wnioski i rekomendacje 

badawcze.  
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1. Metodologia badania 

 

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

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

pozyskanych przede wszystkim ze źródeł statystyki publicznej. Badania pierwotne zostały 

przeprowadzone w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych 

wywiadów grupowych (FGI).  

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

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

wzięły udział następujące grupy respondentów: 

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

pracy, 
 osoby bezrobotne uczestniczące w aktywnych programach rynku pracy. 

 
W przypadku pracodawców respondentów do badania dobierano spośród zidentyfikowanych 

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

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

branżowego. Respondentami w badaniu byli pracownicy na stanowiskach specjalistycznych lub 

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

mniejszych - właściciele przedsiębiorstw.  

Dobór próby w zakresie przedstawicieli agencji doradztwa personalnego dokonany został na 

podstawie wykazu Krajowego Rejestru Zatrudnienia, uzupełnionego o podmioty zidentyfikowane na 

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

zlokalizowanych na terenie powiatu m. Ostrołęka. 

W przypadku przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia badanie zrealizowane zostało z 

przedstawicielem dyrekcji oraz ze specjalistą mającym bezpośredni kontakt z klientem w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce. 

W ramach grupy fokusowej przedstawicieli instytucji edukacyjnych dobór próby dokonany został 

przy założeniu zaproszenia do udziału w badaniu przedstawicieli różnych typów szkół 

ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu: zasadniczych zawodowych, techników i szkół 

policealnych, oraz szkół wyższych. Łącznie w badaniu wzięło udział 6 przedstawicieli instytucji 

edukacyjnych. 

W przypadku instytucji pomocy społecznej dobór próby uwzględniał zaproszenie do badania 

przedstawicieli miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Łącznie w badaniu wzięło udział 3 

przedstawicieli instytucji pomocy społecznej. 



5 
 

W badaniu wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

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

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

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

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

udział 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

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

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

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

interwencyjne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Jednocześnie warunkiem 

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

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

miejsce zamieszkania na terenie Ostrołęki. Założono zróżnicowanie uczestników badania ze względu 

na wiek i płed. Ostatecznie w badaniu wzięły udział cztery osoby bezrobotne. 

Wybór odpowiednich technik badawczych dla powyższych zbiorowości podyktowany był w znacznym 

stopniu charakterem badanych zbiorowości i wielkością badanych populacji. Wywiady indywidualne 

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

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

technikę zastosowano w przypadku pracodawców, przedstawicieli agencji pośrednictwa pracy oraz 

przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia. Z kolei zogniskowane wywiady grupowe zostały 

wybrane do badania wśród przedstawicieli instytucji edukacyjnych, osób bezrobotnych oraz 

przedstawicieli instytucji opieki społecznej i organizacji pozarządowych (dwie ostatnie grupy 

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

Indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady grupowe zostały zrealizowane na 

podstawie opracowanych wcześniej scenariuszy wywiadu (wzory scenariuszy zostały załączone do 

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

odpowiadały obszarom badawczym projektu, co umożliwiło pozyskanie bogatego materiału 

badawczego, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli różnych grup podmiotów aktywnych na 

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

różnych środowisk.  

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

oraz użyteczności publicznej uzyskanych wyników.  

Łącznie na terenie powiatu m. Ostrołęka przeprowadzono:  

 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych, w tym: 

o 6 IDI z pracodawcami z dominujących branż na terenie Ostrołęki 

o 3 IDI z przedstawicielami agencji doradztwa personalnego 

o 2 IDI z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia 

o 1 IDI z przedstawicielem instytucji edukacyjnych (uzupełnienie nieobecności na FGI) 

 3 zogniskowane wywiady grupowe, w tym: 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji edukacyjnych (5 uczestników) 
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o 1 FGI z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej oraz organizacji 

pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy 

(6 uczestników) 

o 1 FGI z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w programach rynku pracy (4 

uczestników) 

 

Szczegółowe charakterystyki respondentów poszczególnych wywiadów oraz charakterystyki grup 

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

zamieszczanych przy cytatach w dalszej części opracowania. 

 

Tabela 1. Sposób kodowania wywiadów indywidualnych oraz grup fokusowych 

KOD WYWIADU  OPIS 

INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA 

IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA   Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w 

Ostrołęce 

IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA 1  Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w 

Ostrołęce 

PRACODAWCY 

IDI 3 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, 

wielkośd przedsiębiorstwa: duże 

IDI 4PRACODAWCA  Branża: produkcyjna, zasięg: lokalny, wielkośd 

przedsiębiorstwa: duże 

IDI 5 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, 

wielkośd przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 6 PRACODAWCA  Branża: usługowa, zasięg: lokalny, wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 

IDI 7 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, 

wielkośd przedsiębiorstwa: duże 

IDI 8 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, 

wielkośd przedsiębiorstwa: duże 

AGENCJE PRACY 

IDI 9 AGENCJA PRACY  Zasięg: lokalny 
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IDI 10 AGENCJA PRACY  Zasięg: lokalny 

IDI 11  AGENCJA PRACY  Zasięg: ogólnokrajowy 

WYWIADY GRUPOWE (FOKUSY) 

FGI 1 OPS + NGO  Badanie fokusowe z przedstawicielami instytucji 

opieki społecznej i organizacjami pozarządowymi 

FGI 2 SZKOŁY  Badanie fokusowe z przedstawicielami szkół 

FGI 3 BEZROBOTNI  Badanie fokusowe z osobami bezrobotnymi 

Źródło: Opracowanie własne 
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2. Ogólna charakterystyka powiatu m. Ostrołęka 

 

Powiat m. Ostrołęka jest położony w subregionie ostrołęckim w północnej części województwa 

mazowieckiego. Ma status miasta na prawach powiatu. Ostrołęka zajmuje obszar 29,00 km², z czego: 

użytki rolne stanowią 32% powierzchni, a użytki leśne 6% powierzchni. Miasto stanowi 0,08% 

powierzchni województwa mazowieckiego. Posiada ważne znaczenie administracyjne dla północno-

wschodniej części Polski. Jest ośrodkiem usług oraz przemysłu energetycznego, budowlanego, 

celulozowo-papierniczego i spożywczego. 

Rysunek 1. Położenie geograficzne powiat m. Ostrołęki 

Województwo mazowieckie, subregion ostrołęcki   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W mieście utworzono Strefę Rozwoju Gospodarczego, gdzie na obszarze kilkunastu hektarów, 

wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną, stworzono dogodne warunki do prowadzenia 

działalności produkcyjnej i usługowej. 
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2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne  

Liczba i struktura ludności 

Na koniec 2009 roku powiat m. Ostrołęki zamieszkiwało 53,84 tys. osób. Od 2004 roku liczba ludności 

w powiecie ulegała niewielkim zmianom - po silnym wzroście liczby ludności w 2007 roku obserwuje 

się ponownie coroczny odpływ ludności z powiatu, przy czym skala tych zmian jest niewielka. 

Rysunek 2. Liczba ludności powiatu m. 

Ostrołęka w latach 2004-2009 

Rysunek 3. Struktura ludności powiatu m. 

Ostrołęka według grup wieku w latach 2004-

2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W powiecie m. Ostrołęka udział osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności wyniósł w 

2009 roku 67,8% i był wyższy od średniej dla województwa (63,7%) oraz jednocześnie najwyższy 

spośród 6 powiatów poddanych badaniu. Istotne zróżnicowanie wystąpiło przy analizie tego 

wskaźnika według płci, co przedstawione zostało na Rys. 4. W przypadku mężczyzn udział ten wynosi 

71,4%, podczas gdy w przypadku kobiet osiąga poziom 64,4%. W obu przypadkach są to wartości 

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

ogółu ludności wyniósł 20% i był nieznacznie wyższy od średniej dla województwa (19%). 

Zróżnicowanie tego wskaźnika według płci nie jest znaczące , co przedstawione zostało na rys. 4. W 

przypadku mężczyzn udział ten wyniósł 20,6%, podczas gdy w przypadku kobiet wyniósł 18,8%. Na 

przestrzeni ostatnich lat w powiecie m. Ostrołęka można było obserwowad coroczny spadek liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym - w 2004 r. liczba ta wynosiła 12 256 osób, podczas gdy w 2009 r. 

było to jedynie 10 570 osób. 
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Rysunek 4. Struktura ludności powiatu m. Ostrołęka według grup wieku i płci w 2009 r. 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Saldo i dynamika migracji 

Saldo migracji w powiecie m. Ostrołęka na koniec 2009 roku było ujemne i wyniosło -421 osób. 

Ogólna liczba zameldowao w powiecie wyniosła 380 osób, natomiast wymeldowało się 801 osób.   

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

wyniosło w 2009 r. -217 osób, natomiast w grupie mężczyzn -204. Tendencja nadwyżki wymeldowao 

nad zameldowaniami z powiatu utrzymuje się od 2004 roku na średnim poziomie -368 osób w skali 

roku. 

Warto jednak zaznaczyd, że dostępne publicznie statystyki Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczące zjawiska migracji nie dostarczają wszystkich informacji potrzebnych od przeprowadzenia 

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

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

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

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

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

się oparcie na danych zebranych w badaniu jakościowym. 

 

2.2.  Uwarunkowania gospodarcze 

Położenie komunikacyjne powiatu 

Teren powiatu m. Ostrołęka jest ważnym ośrodkiem drogowym i kolejowym w tej części 

województwa. Leży na skrzyżowaniu dróg z centrum i południa kraju na północny wschód. Przez 

teren powiatu przebiegają dwie krajowe z Olsztyna: nr 53 oraz z Warszawy: nr 61 w kierunku Grajewa 

i Augustowa. Przez teren powiatu przebiegają również dwie drogi wojewódzkie z Brodnicy: nr 544 

oraz z Ostrołęki: nr 627 w kierunku Sokołowa Podlaskiego. Przez powiat m. Ostrołęka przebiega linia 

kolejowa nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. Znajduje się na niej 16 stacji. We wrześniu 2007 r. ponownie 

zostało uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe Ostrołęka – Warszawa i Warszawa – 

Ostrołęka. 
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Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 

Na terenie powiatu m. Ostrołęka na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 5 665 podmiotów, w 

tym 97,8% stanowiły podmioty reprezentujące sektor prywatny. Liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie powiatu zmieniała się kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat. 

Największa liczba 6 045 zarejestrowanych podmiotów miała miejsce w 2005 roku, po czym w roku 

następnym liczba ta zmalała do 5 684 podmiotów, następnie do 2008 roku wzrastała do liczby 5 840 

podmiotów, z kolei w 2009 roku ponownie spadła. W strukturze gospodarki powiatu pod względem 

liczby zarejestrowanych podmiotów dominowały podmioty usługowe, które stanowiły 80,1% ogółu 

zarejestrowanych podmiotów (przy średniej dla województwa mazowieckiego na poziomie 78,6%) 

(przy średniej dla województwa mazowieckiego na poziomie 78,6%). 

Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w m. Ostrołęka w 

latach 2004-2009 

Rysunek 6. Struktura gospodarki pod 

względem liczby zarejestrowanych podmiotów 

w 2009 r. 

  

 Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

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

mieszkaoców w latach 2004-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkaoców w powiecie m. Ostrołęka 

zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat. W 2004 roku wyniosła 1 084 podmiotów, w 2005 roku 

wzrosła do poziomu 1 123 podmiotów, w 2006 roku ponowanie spadła do 1 060 podmiotów, kolejne 

lata 2007-2008 przyniosły wzrost do liczby 1 082 podmiotów, a następnie w 2009 roku liczba ta 

ponownie spadła do 1 052 podmiotów. 

Interesującym uzupełnieniem tych danych byłyby statystyki dotyczące liczby przedsiębiorstw 

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

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

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było na terenie powiatu m. Ostrołęka w 

handlu hurtowym i detalicznym, w budownictwie, w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w 

sektorze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Na poniższym wykresie przedstawiono 

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

roku). 

Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w powiecie m. 
Ostrołęka według sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 roku) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Branże dominujące – na podstawie danych PUP 

Na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce określających 

największe zakłady pracy zlokalizowane na terenie powiatu m. Ostrołęka obserwujemy dominację 
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W sekcji C najsilniej reprezentowani są producenci branży spożywczej, produkujący wyroby mięsne, 

mleczarskie i warzywne. W sekcji D najwięksi pracodawcy zajmują się wytwarzaniem, przesyłaniem, 

dystrybucją oraz handlem energią elektryczną. Podmioty prowadzące działalnośd energetyczną 

skupione są w ramach grupy, która dysponuje sporym potencjałem dla powiatowego rynku pracy. 

Istotny wkład w gospodarkę powiatu mają podmioty reprezentujące sekcję G Handel hurtowy i 

detaliczny oraz sekcję F Budownictwo.  

 

2.3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 

 

Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych 

W 2009 roku na terenie powiatu m. Ostrołęka zatrudnionych było 16 770 osób. Struktura pracujących 

według sektorów ekonomicznych wskazywała na przeważający udział usług w powiatowym rynku 

pracy, natomiast udział pracujących w przemyśle i budownictwie wyniósł 39,4%. Zatrudnienie w 

rolnictwie znajdywało zaledwie 2,3% mieszkaoców powiatu.  

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

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Poziom wynagrodzeo 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie powiatu m. Ostrołęka wyniosło 3 288,00 zł w 

2009 r., co w relacji do średniej krajowej dało 99,2%. Roczna dynamika wzrostu płac na terenie 

powiatu na przestrzeni ostatnich 5 lat wynosiła 7,0%, co plasowało powiat m. Ostrołęka powyżej 

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

Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Liczba bezrobotnych na terenie powiatu m. Ostrołęka wynosiła na koniec 2010 roku 3 909 osób, z 

czego 54,3% stanowiły kobiety. W porównaniu do 6 badanych powiatów w powiecie m. Ostrołęka 

obserwuje się największy udział kobiet w liczbie bezrobotnych. Jest to też jedyny powiat spośród 
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badanych, w którym w ogóle bezrobotnych przeważają kobiety. Na przestrzeni ostatnich 5 lat 

obserwowano ogólny spadek bezrobocia (z poziomu 22,5% w 2005 r.), przy czym najkorzystniejsza 

sytuacja na rynku pracy miała miejsce w 2008 roku, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 13,5%. Lata 

2009-2010 przyniosły wzrost bezrobocia, do poziomu 15,5% na koniec 2010 r., co w porównaniu do 

średniej dla województwa na poziomie 9,4%, plasowało powiat m. Ostrołęka wśród powiatów o 

największym bezrobociu na Mazowszu. Należy jednak w tym miejscu podkreślid, że duży wpływ na 

tak niski poziom bezrobocia na Mazowszu miała stopa rejestrowanego bezrobocia w subregionie m. 

Warszawa. Na przestrzeni ostatnich lata obserwowano tam spadek bezrobocia (z poziomu 5,6% w 

2005 r.), przy czym najkorzystniejsza wartośd wystąpiła w 2008 roku i wynosiła jedynie 1,9%, ostatnio 

wynik wzrósł nieznacznie do 2,8%. 

Rysunek 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego 

w powiecie m. Ostrołęka  w latach 2005-2010 

Rysunek 11. Liczba bezrobotnych na terenie 

powiatu według płci w latach 2005-2010 (stan 

na koniec roku) 

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Przy analizie zjawiska bezrobocia na lokalnym rynku pracy warto także zwrócid uwagę na zjawisko 

sezonowości na rynku pracy. W powiecie m. Ostrołęka zjawisko sezonowości występuje i wynika ze 

wzrostu prac sezonowych w powiecie przypadających na II-III kwartał. W latach 2006-2008 zjawisko 

sezonowości przejawiało się spadkiem bezrobocia szczególnie w III i IV kwartale. W roku 2009 spadek 

bezrobocia był widoczny w czasie II i III kwartału. W 2010 roku różnica w sytuacji bezrobotnych w 
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Rysunek 12. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie m. Ostrołęka w poszczególnych 

kwartałach w latach 2005-2010.  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Struktura bezrobocia 

 według wieku  
 

W strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę w Ostrołęce stanowiły osoby w wieku 

25-34 lata (31,2% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec 2010 roku. Udział tej grupy wiekowej 

w strukturze bezrobotnych stopniowo zwiększał się (27,9% w 2006 roku).  

Kolejną grupą były osoby w wieku 45-54 lata (22,5% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec 

2010 roku. Jej udział w strukturze bezrobotnych stopniowo zmniejszał się od 2007 roku, gdy wynosił 

27,9%.  

Udział grupy osób w wieku 18-24 lata stopniowo zmniejszał się (20,6% w 2005 roku), osiągając 

najmniejszą wartośd 17,2% w 2007 roku, następnie w latach 2008-2009 odnotowano wzrost do 

19,5% i kolejny spadek do poziomu 19,2% ogółu bezrobotnych, według stanu na koniec 2010 roku. 
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Rysunek 13. Struktura bezrobotnych w powiecie m. Ostrołęka według wieku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 według wykształcenia 
  

Największy udział w strukturze bezrobotnych w powiecie m. Ostrołęka miały osoby z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym (28,5% na koniec 2010 roku), ich udział w strukturze 

bezrobotnych stopniowo zmniejszał się (30,0% na koniec 2007 roku).  

Kolejną, pod względem liczebności, grupą wykształcenia w strukturze bezrobotnych były osoby z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym (25,4% na koniec 2010 roku), na przestrzeni ostatnich lat 

ich udział stopniowo malał (30,8% na koniec 2005 roku).  

Kolejną grupę reprezentowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (20,4% na koniec 

2010 roku), udział tej grupy malał (22,8% na koniec 2007 roku).  

Zmiany w strukturze bezrobocia według wykształcenia można było obserwowad w przypadku osób z 

wykształceniem wyższym, których udział w ogóle bezrobotnych z roku na rok rósł i na koniec 2010 

roku wyniósł 14,8%, podczas gdy na koniec 2005 roku jedynie 8,0% bezrobotnych stanowiły osoby z 

wykształceniem wyższym. Należy nadmienid, że udział osób z wykształceniem wyższym w ogóle 

bezrobotnych jest w Ostrołęce był najwyższy na tle badanych 6 powiatów. 

 
Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w powiecie m. Ostrołęka według wykształcenia 

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

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

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu m. Ostrołęka dominowały osoby 

szczególnie zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, tj. pozostające bez pracy powyżej 24 m-cy (20,2% 

osób na koniec 2010 r.).  

Relatywnie najmniej liczną 8,7% ogółu stanowiły osoby, których to zagrożenie nie dotyczy tj. osoby 

pozostające bez pracy poniżej 1 miesiąca.  

I chod na przestrzeni ostatnich 5 lat można było zaobserwowad stopniowe zmniejszanie się udziału w 

strukturze bezrobotnych osób pozostających bez pracy dłużej niż 24 miesiące (w 2005 roku stanowiły 

aż 40,8% ogółu bezrobotnych), to jednak niepokojący jest fakt nadal wysokiego udziału tej grupy w 

ogóle bezrobotnych (na tle badanych 6 powiatów, z wyjątkiem Radomia, gdzie udział ten jest 

porównywalny) oraz stopniowego zwiększania liczby osób pozostających bez pracy do 12-24 m-cy, 

ich udział w 2005 roku wynosił 15,4% ogółu, podczas gdy w 2010 roku wzrósł do 18,5%. 

Rysunek 15. Struktura bezrobotnych w powiecie m. Ostrołęka według czasu pozostawania bez 
pracy (stan na koniec roku) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

2.4. System edukacyjny w powiecie 
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zawodowe1 zlokalizowane na terenie powiatu. W przypadku szkolnictwa wyższego będą to uczelnie 

wyższe istniejące na terenie powiatu. 

Na terenie powiatu znajdują się 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 średnie szkoły zawodowe: 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 1 w Ostrołęce 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 2 w Ostrołęce 

 Technikum nr 3 w Ostrołęce 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 4 w Ostrołęce 

 Technikum Ekonomiczne SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce 

W szkołach tych kształci się łącznie 3 083 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.2 

Na terenie powiatu się zlokalizowanych jest 6 liceów ogólnokształcących: 

 I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce 

 II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce 

 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce 

 Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” w Ostrołęce 

 III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce 

 IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce 

W szkołach tych kształci się łącznie 2 336 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.3 

Jeśli zaś chodzi o szkolnictwo wyższe są to: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. W 

mieście działa również Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce. 

Absolwenci szkół 

W 2009 roku średnie szkoły zawodowe dla młodzieży ukooczyło 517 absolwentów, z czego 432 osoby 

ukooczyło technika, a 81 licea profilowane. Liczba uczniów kooczących technika na terenie powiatu 

zmniejszała się z roku na rok - w 2005 roku średnie szkoły zawodowe ukooczyło 1 088 absolwentów 

(w tym 642 szkół technicznych). Liczba osób kooczących zasadnicze szkoły zawodowe zmieniała się na 

przestrzeni ostatnich lat  – w 2005 roku zasadnicze szkoły zawodowe ukooczyło 163 uczniów, w 2006 

liczba absolwentów zmniejszyła się do 158 uczniów, 2007 roku roku wystąpił największy spadek, a 

liczba absolwentów wyniosła 131 uczniów, kolejne w latach 2008-2009 liczba absolwentów z roku na 

rok wzrastała i w 2009 roku wyniosła 169 uczniów.  

  

                                                           

1
 Szkoły dla młodzieży, bez specjalnych. 

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

Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
3
 Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO z 30 września 2010 r., Centrum Informatyczne 

Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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Rysunek 16. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (dla 
młodzieży, bez specjalnych) w powiecie m. Ostrołęka w latach 2005-2009 
 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

W 2009 roku licea ogólnokształcące w powiecie ukooczyło 817 absolwentów. Liczba uczniów 

kooczących licea ogólnokształcące zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat – w 2005 roku 

ogólnokształcące ten typ szkół ukooczyło w powiecie 838 osób, w 2006 roku liczba absolwentów 

spadła do 771 uczniów, w latach 2007-2008 liczba absolwentów ponownie wzrosła i osiągnęła 

poziom 833 uczniów, by spaśd lekko w roku 2009 do poziomu 817 uczniów. 

 

Rysunek 17. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących w powicie m. Ostrołęka w latach 2005-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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2.5. Aktywizacja zawodowa 

Liczba pozyskanych miejsc pracy w powiecie 

Napływ wolnych miejsc pracy w powiecie m. Ostrołęka w 2010 r. wynosił 1 544, co stanowiło o 236 

miejsc pracy (o 13,3 %) mniej niż w 2009 r. 

W 2010 r. liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w Ostrołęce wynosiła 1 544 (o 13,3 % mniej niż w 

2009 r.), z czego 485 stanowiły niesubsydiowane miejsca pracy.  

Efektywnośd wykorzystania pozyskanych wolnych miejsc pracy w Ostrołęce wyniosła 77% (dane 

łączne dla miasta i powiatu ostrołęckiego). Wynik ten plasuje się poniżej średniej, jakią 

zaobserwowano w województwie mazowieckim (80,2%). 

Organizacja szkoleo w powiecie m. Ostrołęka 

W 2010 r. w m. Ostrołęka oraz w powiecie ostrołęckim 198 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenia 

finansowane ze środków funduszu pracy (w samej Ostrołęce było to 98 osób).  

W ciągu trzech miesięcy od ukooczenia szkolenia 66 osób podjęło zatrudnienie. Efektywnośd 

programu szkoleo w 2010 r. wyniosła w powiecie m. Ostrołęka oraz w powiecie ostrołęckim 34,9%. 

Wynik ten zalicza się do grupy wyników wysokich na tle w województwie mazowieckim (średnia 

27,5%).  

W analizie organizacji szkoleo wykorzystano zarówno dane dotyczące powiatu m. Ostrołęka jak i 

powiatu ostrołęckiego. Podobną zbiorczą analizę przeprowadzono w Raporcie rocznym 2010 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

W 2010 r. w powiecie m. Ostrołęka dominowały następujące programy szkoleo: nauka aktywnego 

pozyskiwania pracy; usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy); usługi fryzjerskie; sprzedaż, 

marketing. 

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

(m. Ostrołęka) 

 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Raport roczny 2010, Załącznik nr 2. 

10

1

2

1

10

12

4

19

36

sprzedaż i marketing 

technika i handel

architektura i budownictwo

ochrona własności i osób

usługi fryzjerskie

usługi transportowe

pozostałe usługi

nauka poszukiwania pracy

inne obszary szkoleo

0 5 10 15 20 25 30 35 40



21 
 

3. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań sytuacji na 

rynku pracy 

3.1. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej powiatu 

 
Sytuacja gospodarcza Ostrołęki jest oceniana przez uczestników badania na poziomie dostatecznym, 

a niekiedy i dobrym. Uczestnicy badao zwracali uwagę na liczne małe przedsięwzięcia, jak nowe 

budynki lokalnych instytucji, remonty infrastruktury. Powstawanie nowych małych i średnich firm, 

chod już nie w takim stopniu jak kilka lat temu, gdy zarejestrowanych było ponad 6 tys. firm, obecnie 

szacuje się na niespełna 5,7 tys. Jednak mimo tych pozytywnych odczud dało się zauważyd, że wśród 

uczestników badao nadal najwięcej nadziei pokłada się w dużych zakładach przemysłowych, takich 

jak: elektrownia, zakłady mięsne, mleczarnia czy fabryka celulozy, które kiedyś były podstawowym 

źródłem utrzymania dla miasta, teraz mają mniejszy lecz nadal istotny wpływ na gospodarkę miasta,  

 

Jak podkreślali badani obecnie nie odczuwa się tak bardzo negatywnych skutków gospodarczych, bo 

w mieście nie ma już dużych zwolnieo grupowych, które były przeprowadzane w latach 90-tych w 

największych zakładach. I chod od 2008 roku obserwuje się wzrost bezrobocia (2008 – 13,5% 

bezrobotnych, 2010 – 15,5%) to sytuacja nie jest jednak obecnie tak zła, jak w najgorszym 2005 roku 

gdy zanotowano blisko 22,5% bezrobocie. Bezrobocie i jego wzrost jest mniej odczuwalne, ze 

względu na pojedyncze zwolnienia w małych i średnich firmach.  

 

No w tej chwili upaśd generalnie nie ma co, bo to co upadło, to upadło,  a teraz mamy wszędzie małe i 

średnie przedsiębiorstwa,  więc mówię - to jest takie w granicach kilku osób, kilkudziesięciu.  (IDI 1 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Badani zwrócili uwagę, że pozytywna ocena sytuacji gospodarczej wynika z faktu powstawania 

licznych małych i średnich firm, zwłaszcza w handlu hurtowym i detalicznym, budownictwie i 

transporcie. Jednak jak od razu zauważali, że na całkowitą poprawę sytuacji można liczyd dopiero w 

momencie stworzenia nowych dużych zakładów, w których wzrosłoby zapotrzebowanie na 

pracowników. 

 

Myślę, że powstało dużo takich małych przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających do dwudziestu 

osób, może trzydziestu, to tego trochę w Ostrołęce powstało. Natomiast jeśli chodzi o duże zakłady to 

można powiedzied, że od tamtego ustroju żaden większy zakład nie powstał, a w tych które zostały to 

zatrudnienie zmalało chociaż jest taka dośd duża inwestycja bo ma powstad nowa elektrownia i to by 

było rozwiązaniem dla Ostrołęki, bo zatrudniono by dużo osób. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Bezrobocie jest dośd wysokie, ale nie najwyższe, 17- 18% jest to dosyd dużo, przydałoby się, żeby coś 

jeszcze przyciągnąd jeśli chodzi o produkcję, bo ta sfera usług, tych małych firm, powstaje, co zresztą 

widad u nas tu w urzędzie, co roku przydzielane są dotacje na działalnośd gospodarczą i cieszą się 

coraz większym zainteresowaniem, ta forma wsparcia cieszy, bo jak po 300 dotacji w roku udzielamy 

na takie firmy jednoosobowe, to jest dużo. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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Wśród badanych pojawiły się także głosy, że ocena sytuacji w powiecie i mieście Ostrołęka może byd 

przez nich niedoszacowana, bo wbrew ogólnej opinii i wielu pozytywnych informacji tak naprawdę 

wiele osób, a nawet instytucji nie wie, jakie plany na przyszłośd mają miejscowe firmy, a nawet 

instytucje, a to powoduje, że ocena sytuacji może odbiegad od rzeczywistości.  

 

Nie wiemy na czym stoimy, bo mówi się o nowych inwestycjach, ale nikt nigdzie nie mówi oficjalnie co 

one ze sobą przyniosą czy zwolnienia, czy nowe miejsca pracy? Ludzie się boją o pracę, bo niby jakieś 

inwestycje, ale jednak boją się zwolnienia. A i tak znaleźd pracę w Ostrołęce jest już bardzo ciężko. (IDI 

4 PRACODAWCA) 

 

Największe zwolnienia to właśnie w elektrowni, bo zlikwidowali starą częśd i nie wiadomo co z nimi 

zrobid. Najgorzej jest w mleczarni, bo wszyscy myśleli, że jak się połączyła nasza mleczarnia z innym 

dużym zakładem z Piątnicy to pojawią się nowe inwestycje i nowe miejsca pracy – a teraz mówi się, o 

tym, że cały zakład i wszystkie maszyny zabierają a ponad 200 osób na bruk. I co z nimi? (IDI 4 

PRACODAWCA) 

 

Wiele osób zwróciło uwagę, że brak negatywnej oceny dla miasta wynika również z faktu, że coraz 

więcej osób zdaje sobie sprawę z sezonowości pracy w niektórych ostrołęckich zakładach. Mimo 

zwolnieo pracowników, w małych i średnich firmach, które najczęściej wynikają z konieczności 

oszczędzania, to jednak w mieście jest rzeczą ogólnie wiadomą i przyjętą, że pracodawca, który 

ogranicza zatrudnienie ze względu na mniejsze zamówienia, za kilka miesięcy ponownie będzie szukał 

pracowników. 

 

Powiem panu, że różnie to było w ostatnich latach. Firma nawet w zeszłym roku, w lipcu zatrudniliśmy 

dodatkową zmianę. Co prawda było to na sezon, zmiana ta była od lipca do stycznia, to jest tak jakby 

sprzedaż sezonowa, ten sezon budowlany, popyt w tym sezonie jest znacznie większy, wtedy jest 

zapotrzebowanie na produkcję większe. Ze względu na to, że nasz zakład ma duże moce przerobowe, 

które w tej chwili nie w pełni są wykorzystywane, ze względu na ograniczenie popytu, pewien pułap, 

wielkośd magazynowa musi byd utrzymywana, tak nie możemy też tego przekraczad. Mamy pewne 

ograniczenia, natomiast sezonowo zdarza się, że zwiększamy zatrudnienie o dodatkową zmianę. (IDI 

8 PRACODAWCA) 

 

Na razie firma jakoś funkcjonuje, bo wykonuje przetargi wygrane wcześniej, ale w przyszłości to nie 

wiadomo jak będzie. Taka niepewnośd związana z niewiadomą wygrania przetargów jest głównym 

rysem działalności firmy jak i innych form w okolicy. Perspektywa dobrego czasu sięga kooca 

bieżącego roku, ale potem zupełnie nie wiadomo jak będzie. (IDI 6 PRACODAWCA) 

 

3.2. Ocena powiatu na tle województwa mazowieckiego 

 

Z racji największej, spośród badanych powiatów, odległości miasta od Warszawy, większośd 

ankietowanych nie porównuje sytuacji w Ostrołęce do stolicy. Jak zauważają badani, w porównaniu 

do okolicznych powiatów miasto i powiat ostrołęcki wypadają najkorzystniej. Wiele osób 

bezrobotnych nawet z sąsiednich powiatów, to właśnie w tutaj, mimo 15% bezrobocia w samym 

mieście, upatruje szansy na znalezienie pracy w tym regionie.  
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Gros ludzi w Ostrołęce pracuje z subregionu. Przyjeżdżają, ale pomimo wszystko większe *szanse+ są w 

Ostrołęce, niż w jakichś tam mniejszych miejscach. (IDI 5 PRACODAWCA) 

 

Myślę, że jeżeli chodzi o nasz powiat, to jeszcze tak źle nie jest, bo są powiaty, w których ta stopa 

bezrobocia jest dużo wyższa, chyba w makowskim jest dużo wyższa od naszego, czyli ta sytuacja jeżeli 

chodzi o nasz powiat no nie jest aż tak zła. (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

 

Sytuacja w porównaniu do okolicznych powiatów jest zadowalająca, jednak jak zauważają zwłaszcza 

przedsiębiorcy, kiedy spojrzy się na miasto z odleglejszych rejonów Mazowsza, można odnieśd 

wrażenie, że przez ostatnie lata władze województwa i władze centralne całkowicie o nim 

zapomniały. 

 

Mam wrażenie, że o nas się zapomniało i tyle. Ani to blisko do Warszawy, ani daleko i nikt tu z 

województwa nie wpadnie, nie zobaczy, że mamy blisko do granicy, że będzie blisko viaBaltica. 

Oczywiście pewnie zacznie się myśled o Ostrołęce jak zbudują tę autostradę, ale to już będzie miasto 

wymarłe. Więc ogólnie, na tle reszty województwa nas po prostu nie ma. (IDI 4 PRACODAWCA) 

 

3.3. Szanse rozwoju powiatu 

 
A jak zauważają badani to właśnie bliskośd granicy wschodniej, położenie przy planowanej 

autostradzie Via-Baltica może byd szansą rozwoju dla miasta. Bliskie położenie przy planowanej 

autostradzie, to także szansa na rozwój usług logistycznych w mieście, które mogłyby stad się 

atrakcyjne wśród producentów wysyłających towary na wschód. Badani upatrują w logistyce sporą 

szansę, tym bardziej, że lokalne szkoły posiadają kierunki związane z logistyką. 

 

Przydałoby się centrum logistyczne, ponieważ u nas w szkole jest technikum logistyczne, które 

niestety później ma problem ze znalezieniem praktyk, pracy. I na naszym terenie czegoś takiego 

brakuje. Jest trasa u nas po prostu na Wschód. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Wydaje mi się, że mamy jedną możliwośd, my jesteśmy bramą na rynek wschodni. Szansą na rozwój 

może byd coś związanego z logistyką, bo w sumie, to jest tyle samo do nas do Warszawy jak i na 

Wschód. Tylko należałoby poprawid infrastrukturę, bo jeśli z tego nic nie będzie, to i ze spraw 

logistycznych też nic nie będzie. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Okazją do rozwoju firm logistycznych może byd także rozwój i przebudowa, oraz unowocześnianie 

istniejących już wielkich zakładów, takich jak elektrownia czy fabryka celulozy, które wprowadzając 

nowe technologie, zwiększą swoje moce przerobowe. Planowane inwestycje muszą zmusid, według 

ankietowanych, lokalne władze samorządowe do rozwoju sieci infrastruktury, zwłaszcza drogowej. 

 

Miejmy nadzieję, że teraz w związku z rozbudową tej elektrowni też ciepłownictwo pójdzie, bo to 

będzie nie tylko elektrownia, ale wszystko wokół co się niej dzieje, transport i dostawy materiałów do 

spalania, drewno, pochodne. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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No mówi się o obwodnicy, jeszcze jednym moście dla Ostrołęki, powrocie kolejki, nie wszystko 

transportem kołowym przecież się uda. Bo jeżeli nie będzie lepszej infrastruktury to nie będzie nowych 

inwestorów gdzie nie ma szybkiej komunikacji. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Rozwój infrastruktury, która pomoże wesprzed rozbudowę innych zakładów, to także szansa na 

ściągnięcie kolejnych inwestorów do miasta, co doskonale pokazuje przykład elektrowni. Budowa 

nowoczesnych oddziałów zaowocowała powstaniem w mieście firmy, która zajmuje się produkcją 

gipsu z odpadów, dostarczanych przez nowy komin elektrowni. 

 

Chyba najlepiej by było przyciągad tutaj przedsięwzięcia, chociaż ostatnio też powstał zakład przy 

Bohaterów Westerplatte, jadąc obwodnicą, który produkuje płytę kartonowo-gipsową, nie wiem czy 

tam już produkcję rozpoczęli, w każdym razie koniec ubiegłego roku,  początek bieżącego zaczęli, 

przynajmniej były ogłoszenia i słychad było o rekrutacji. I oni wykorzystują materiał, który jest 

odpadem tak jakby z tego nowego komina elektrowni. (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

Pojawiły się także głosy o znacznie mniejszych działach, w których można by upatrywad rozwoju 

powiatu i miasta Ostrołęki. Jak zauważyli badani, jeżeli rozpocznie się inwestycje w infrastrukturę, 

spowoduje to napływ nowych inwestorów, a tym należało by zapewnid możliwośd odpoczynku po 

pracy. Wiele osób zwraca więc uwagę, że szansą dla miasta jest rozwijanie sieci gastronomicznej, 

rozrywkowo kulturalnej, na której brak narzekało kilka osób, oraz na rozwój lokalnej turystyki. 

 

3.4. Zagrożenia rozwoju powiatu 

 

Największym zagrożeniem, jakie może spotkad powiat i miasto Ostrołęka, to według badanych, brak 

inwestycji w infrastrukturę, wobec której wszyscy pokładają nadzieję, że pomoże ściągnąd do miasta 

nowych inwestorów i miejsca pracy. Zaniechanie planów budowy obwodnicy czy poprawy jakości 

dróg, może sprawid, że miasto pozostanie na uboczu regionu i przestanie się rozwijad. Problemów dla 

rozwoju inwestycji w infrastrukturę, ale także dla rozwoju innych obszarów miasta, bardzo wiele 

osób upatruje w konfliktach politycznych, które często, jak zaznaczają i wspominają badani, 

doprowadzało do wstrzymania ważnych dla miasta inwestycji. 

Z brakiem inwestycji. Nawet nam obwodnicy nie potrafią zbudowad, czy jej dokooczyd. A jak nie 

będzie inwestycji w infrastrukturę, to tak jak mówiłam, nikt o nas nie będzie wiedział i omijał nas 

szerokim łukiem. (IDI 4 PRACODAWCA) 

 

To są takie zagrożenia, bo jeżeli są podejmowane jakieś inwestycje przez jedną opcję, potem jest 

zmiana i przychodzi inna opcja rządząca, może byd też tak, że blokuje te inwestycje i one nie są dalej 

tak jakby realizowane, no i niestety za bardzo to się tu skupia na polityce. To lokalnie jednak da się 

odczud i to nie jest dobre. (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

Była tutaj taka sytuacja przy jednej z inwestycji, chyba przy tej naszej oczyszczalni, tam w 

międzyczasie została rozpoczęta inwestycja, w międzyczasie zmieniła się opcja, i raz że to się na 
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pewno przeciągnęło w czasie, chod ta inwestycja w koocu została zakooczona, ale myślę, że na pewno 

ta zmiana w trakcie realizacji nie była najlepsza. (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

Polityczne problemy owocują nie tylko opóźnieniami inwestycyjnymi i spowolnieniem rozwoju 

miasta, ale także ograniczają możliwości zdobywania środków finansowych na działalnośd 

prorozwojową. Jak podkreślali przedstawiciele organizacji pozarządowych, które niejednokrotnie 

utrzymują się dzięki dotacjom i funduszom unijnym, problemem i zagrożeniem dla miasta jest 

niewykorzystywanie szans, jakie region otrzymuje od Unii Europejskiej w postaci grantów i dotacji. 

Jeśli samorząd „naumiałby się”, po polsku mówiąc, współpracowad, to mnóstwo aktywności mógłby 

wykorzystad z ludzi. Sławetna budowa, mówiliśmy tu o budowach, daje miejsce pracy, sławetna 

budowa AQUA PARKU, stara się samorząd o pieniądze z Unii Europejskiej, tak się składa, że akurat 

myśmy to wzięli, spróbowaliśmy oceniad i w tym momencie powiedzieliśmy nie dostaniecie pieniędzy, 

bo projekt jest źle przygotowany. Co samorząd zrobił - wylał na nas kubełek. (FGI 1 OPS+NGO) 

 

3.5. Branże dominujące w powiecie 

 

Niewątpliwie dominujące branże w Ostrołęce skupione są wokół dwóch największych zakładów 

przemysłowych, czyli elektrowni i zakładów celulozowych. Aktualnie oba zakłady przewidują nowe 

inwestycje, co dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na pracowników, jak również przyczyni się do 

rozwoju gospodarczego miasta. Największe zakłady sprzyjają również powstawaniu nowych zakładów 

oraz mniejszych firm skupionych na kooperacji z nimi. Przykładem jest powstanie nowego zakładu 

gipsowego, który wykorzystuje odpady z elektrowni. 

U osób starszych są to usługi, które wynikają z poprzedniej pracy zawodowej z doświadczenia. Usługi 

takie niematerialne są bardzo popularne – czyli np., dużo osób starszych przemienia się na 

rzeczoznawców. No i największa branża to związana z elektrycznymi sprawami, ze względu na duży 

zakład energetyczny. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Według badanych kolejną dużą gałęzią gospodarczą jest branża przetwórstwa spożywczego. 

Okoliczne tereny rolnicze zaopatrują zakłady mleczarskie, przetwórstwa owocowego oraz zakłady 

mięsne. Respondenci wyrażają jedynie zaniepokojenie, ze względu na przekształcenia własnościowe 

firm z tego sektora, nie ma bowiem jasnej informacji, jak wpłynie to na dalszą działalnośd firm na 

terenie Ostrołęki. 

Branża dominująca, no co jest to teren rolniczy na pewno, więc póki co to no firmy raczej, na pewno 

wiem, że przełoży się to na firmy, firmy może niekoniecznie, bo mamy mleczarnię, która prężnie 

działała zdobywała jakieś tam nagrody w dziedzinie produkcji i produktów które produkowała, ale 

teraz właśnie na dniach stała się filią, podpisała tam porozumienia z inną mleczarnią, która w 

zasadzie ją przejęła. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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4. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

4.1. Popyt na pracę 

 
Popyt na pracę w Ostrołęce jest obecnie stabilny, chod prawdopodobnie będzie rosnąd, biorąc pod 

uwagę planowane inwestycje dużych zakładów produkcyjnych działających w mieście. Wykazuje 

zarazem silną sezonowośd, szczególnie w przypadku branży  produkcji materiałów budowlanych, czy 

branży przetwórstwa spożywczego. 

 

Z zapotrzebowania zgłaszanego do Urzędu Pracy wynika, że pracodawcy najczęściej poszukują osób 

na stanowiska niższego szczebla, głównie pracowników fizycznych. Występuje również 

zapotrzebowanie na pracowników średniego szczebla, posiadających udokumentowane uprawnienia 

techniczne bądź zawodowe.  

 

Na dzieo dzisiejszy mamy największe zapotrzebowanie na ten najniższy szczebel. Na pracowników 

fizycznych. Odnośnie średniego to tak sporadycznie. Technicy budownictwa, elektronicy, elektrycy, 

tylko jeszcze dodatkowo muszą mied oczywiście uprawnienia, w przypadku elektryków SEP, 

budowlane. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Ograniczone zapotrzebowanie ze strony dużych zakładów na pracowników średniego i wyższego 

szczebla, zgłaszane do instytucji rynku pracy, wynika z nowego trendu, który według pracodawców, 

jest korzystnym zjawiskiem w Ostrołęce – powstawania firm podwykonawczych i outsourcingu. 

Ponieważ wiele zakładów ogranicza zatrudnienie, stara się ograniczad koszty, czasem jest 

zmuszonych do zwalniania pracowników, osoby bezrobotne coraz częściej zakładają, wspólnie z 

innymi osobami o podobnym wykształceniu, niewielkie firmy, w ramach których świadczą swoim 

dawnym pracodawców te same usługi, tylko już jako firma zewnętrzna.  

 

Ja uważam, że będzie zapotrzebowanie rosło na pracowników, ale z firm zewnętrznych. Tak jest 

przynajmniej u nas. Zarząd naciska by zmniejszad zatrudnienie, bo to są wielkie koszta i wynajmowad 

firmy z zewnątrz, które w przetargach ograniczają swoje wymagania finansowe i to jest taniej. Więc 

ja myślę, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników, specjalistów, techników, rzeczoznawców, 

ale w małych zewnętrznych firmach, nie w tych dużych – musimy zmienid sposób myślenia o pracy. 

(IDI 4 PRACODAWCA) 

 

Według pracodawców takie zjawisko spowoduje ograniczenie kosztów w wielu zakładach pracy i 

ograniczy dalsze zwolnienia, a z drugiej strony spowoduje powstawanie firm specjalizujących się w 

określonych usługach, świadczonych przez doświadczone osoby z branży, które będą mogły 

współpracowad z wieloma zakładami. 

 

Respondenci zauważyli bowiem, że w Ostrołęce zapotrzebowanie na pracowników wykazuje dośd 

silną sezonowośd, co znajduje odzwierciedlenie w danych statystycznych. Sezonowości podlega 

branża budowlana, jak również branże przemysłowe – przetwórstwo spożywcze, produkcja 

materiałów budowlanych. Korzystny jest fakt, że sezon w poszczególnych branżach jest w pewnym 
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stopniu przesunięty, chod są mimo wszystko okresy w których zapotrzebowanie na pracę się 

kumuluje. 

 

Się wyczuwa jak jesienią wpływa multum podao, a tak teraz wiosną odchodzą, przeważnie mówią, że 

wyjeżdżają za granicę, a ja go np. widzę w Ostrołęce i poznaję, że to ta osoba co odeszła i 

podejrzewam, że może znalazła gdzieś bardziej atrakcyjną pracę.  Jeżeli chodzi o starsze osoby, to nie 

odchodzą. (M: Bardziej tendencja młodych ?) Tak, chyba, że idą na świadczenie, a tak to są ci młodzi 

często jesienią i często wracają jesienią jak są dobrzy, bo znają, wiedzą, co potrafią.. (IDI 7 

PRACODAWCA) 

 

Zapotrzebowanie na pracowników w firmie, szczególnie w sezonie jest duże i  na szeroką skalę 

stanowisk: zarówno pracownicy umysłowi, jak i fizyczni. Sezonowośd gra główną rolę przy 

zapotrzebowaniu na pracowników. Sezon jest od marca do grudnia. Stosunek pracowników stałych i 

zatrudnianych tymczasowo w sezonie jest mniej więcej 100 do 100. Na ostrołęckim rynku pracy, jako 

że jest to mała miejscowośd, wszystkim znana jest ta prawidłowośd, że zatrudnienie jest sezonowe i 

wszyscy wiedzą, że na wiosnę można się do firmy zgłaszad i chętni zgłaszają się. (IDI 6 PRACODAWCA) 

 

Pewnym buforem na miejscowym rynku pracy jest branża budowlana. Według opinii respondentów 

jest to branża, w której utrzymuje się stale pewien poziom popytu na pracę, pozwalający podjąd 

zatrudnienie osobom poszukującym pracy. 

 

Budowlaniec, to znaczy taki, który pójdzie pomoże, najwięcej w Ostrołęce jest firm budowlanych, to 

widad, ludzie po prostu budują się tak, że i na czarno i na umowę w Ostrołęce w budownictwie jest 

najłatwiej znaleźd pracę. Tak, to jest najbardziej połykane, że kto chce, to w tym zawodzie pracę 

znajdzie. I niekoniecznie musi to byd fachowiec,  może byd tylko pomocnikiem na zasadzie podawania 

materiału, mieszania kleju itp. To każdy przyuczy się szybko i sobie poradzi. (FGI 2 SZKOŁY) 

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

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

powiatu m. Ostrołęka jakie pojawiły się w lokalnych mediach w tym okresie, można dojśd wniosku, że 

najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy w powiecie m. Ostrołęka są: doradca (5 oferty), 

kierowca (5), specjalista (4), kierownik (4), manager (3). 

W powiecie m. Ostrołęka najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są: technicy i inny średni 

personel (10 ogłoszeo), specjaliści (9), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (8), następnie 

przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (7), operatorzy i monterzy maszyn i 

urządzeo (5).  

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

natomiast 8% ofert było adresowanych do osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, w 60% 

ofert  wymaganego wykształcenia nie określono. Oferty pracy skierowane są zarówno do mężczyzn 

jak i kobiet. 

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

oczekiwao pracodawców dotyczących kompetencji twardych i miękkich nie będzie miarodajne. 
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4.2. Podaż pracy na rynku lokalnym 

 

Analizując rynek pracy i kwalifikacje osób bezrobotnych z Ostrołęki zauważa się dwie główne grupy 

osób poszukujących pracy. Pierwsza grupa to osoby z bardzo niskim wykształceniem, zazwyczaj tylko 

po szkole podstawowej lub gimnazjalnej, łącznie to prawie połowa wszystkich bezrobotnych, z 

drugiej strony są osoby z wyższym wykształceniem, zazwyczaj absolwenci szkół wyższych 

ulokowanych w mieście, których z roku na rok przybywa (2005 – 8%, 2010 – 15%).  

 

Spośród bezrobotnych mamy też dużo osób z podstawowym i gimnazjalnym wykształceniem, więc to 

jest duży problem, a pracodawcy już teraz chcą jednak zatrudnid osobę, która ma wykształcenie 

zawodowe, jakiś staż pracy. Mamy też dużo osób z wyższym wykształceniem zarejestrowanych, wśród 

nich przeważają, dzięki szkole, którą mamy, osoby po administracji, po zarządzaniu. Dużo 

bezrobotnych mamy właśnie po tych kierunkach. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Jak zauważają pracownicy służb zatrudnienia, duża liczba osób posiadających podstawowe bądź 

średnie wykształcenie ogólne wynika z faktu likwidacji szkół zawodowych, które dawały konkretny 

zawód. Osoby te najczęściej wybierały wówczas szkoły profilowane, które nie kooczyły się żadnymi 

egzaminami zawodowymi. Z kolei zaś wysoki wskaźnik chętnych do pracy z wyższym wykształceniem, 

to efekt powstania w Ostrołęce Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, którą co roku opuszcza wielu 

absolwentów, a rynek pracy nie jest w stanie przyjąd wszystkich.  

 

Nadmiar absolwentów licznych kierunków, którymi nie są zainteresowani pracodawcy, powoduje, że 

osoby z wyższym wykształceniem bardzo często podejmują pracę na stanowiskach, które 

przeznaczone są zazwyczaj dla tej pierwszej grupy – czyli osób z podstawowym, bądź gimnazjalnym 

wykształceniem.  

 

To jest zastanawiające, dlaczego osoby kooczą takie uczelnie, czy to jest chęd posiadania wyższego 

wykształcenia, tytułu magistra, no bo ta osoba kooczy studia wyższe - marketing i zarządzanie - i 

przychodzi tutaj do nas, składa cv i określa, że może pracowad jako pracownik fizyczny na niższym 

szczeblu, czyli brakuje tu trochę logiki. Wszyscy dookoła maja wyższe wykształcenie i to jest tak jakby 

taki schemat, stereotyp powstaje, że w XXI wieku trzeba mied wyższe wykształcenie, nie wszyscy 

muszą mied, bo nie wszyscy będą pracowad na tym szczeblu najwyższym . (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

Pracownicy służb zatrudnienia zauważają, że za kilka lat problem ze znalezieniem pracy mogą mied 

także i osoby ze średnim wykształceniem technicznym, które teraz pracodawcy zatrudniają bardzo 

chętnie. Problemy ze znalezieniem pracy dla tych osób mogą pojawid się, gdy zostaną ograniczone w  

w szkołach praktyki i warsztaty. Ponieważ pracodawcy, chcąc zminimalizowad koszty i czas, w którym 

pracownik musi się wdrożyd do swojego miejsca pracy, szukają osób z doświadczeniem i 

umiejętnościami praktycznymi, a takich jak zauważają pracownicy służb zatrudnienia jest coraz mniej.  

 

No tak jak mówiłem, dostępnośd jest duża, ale pracodawcy biorą tych z doświadczeniem i papierami. 

Czyli najczęściej i najłatwiej znajdą pracę ludzie z doświadczeniem i papierem, bo jeśli młody ma 

dopuszczenie do wykonywania czegoś, to pracodawca wtedy się patrzy na doświadczenie, bo ludzie 
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nie mają teraz czasu i pieniędzy by doszkalad na własna rękę czy przyuczad. A niestety takich ludzi 

będzie coraz mniej, bo nie ma szkół, w których kiedyś uczono, bezpośredniego kontaktu ze sprzętem, z 

maszyną. No po co pracodawcy mądra głowa, która zna urządzenie tylko z książki, a nie z życia. (IDI 9 

AGENCJA PRACY) 

 
Obecnie w powiecie występuje rynek pracodawcy, dostępnośd do pracowników jest duża, co sprawia, 

że pracodawcy nie mają problemów z realizacją zapotrzebowania na większośd stanowisk pracy, tych 

o mniejszym poziomie specjalizacji, i to oni dyktują warunki na rynku pracy.  

 

Na pewno pracowników wykonawczych i około 30 pracowników kadry wyższej – specjalistów, 

będziemy potrzebowali specjalistów z utrzymania ruchu kilku, a generalnie to pracownicy 

wykonawczy w różnych obszarach, bo mamy różne obszary w firmie. Myślę, że nie (będzie problemu), 

bo patrząc nawet na to, jak przebiegała rekrutacja na maszynę papierniczą, to naprawdę zgłosiło się 

wiele osób, to swobodnie koło 80 wybraliśmy. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

4.3. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika 

 
Analizując oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników, jak i osób bezrobotnych 

wobec potencjalnych pracodawców, nie można mówid, że w mieście Ostrołęka, da się zauważyd 

oczekiwania i wymagania inne niż w innych miastach, powiatach czy regionach województwa 

mazowieckiego. Pracodawcy szukają osób z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, 

zwracają uwagę na kwalifikacje. Z kolei bezrobotni oczekują od pracodawców rzetelności, 

przestrzegania przepisów i większej elastyczności w podejściu do pracowników. 

 

Obserwujący rynek pracy pośrednicy, czy to prywatnych czy paostwowych służb zatrudnienia, 

zauważyli, że w relacjach i oczekiwaniach strony pracownika jak i pracodawcy, w ostatnim czasie 

pojawił się bardzo negatywny zwyczaj "niedomówieo" pomiędzy pracownikami a pracodawcami, czyli 

rozbieżności między tym deklarowanym i realnym zakresem obowiązków (w przypadku 

pracodawców) lub kwalifikacji (w przypadku pracowników). Te niedopowiedzenia tworzone są by 

ściągnąd pracownika, lub w celu zdobycia pracy. 

 

Czasami pracodawcy więcej wymagają, niż to, co złożyli wymagania w urzędzie, co okazuje się później 

na rozmowie . (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

- A dlaczego pani uważa, że ludzie kłamią w CV? 

- Dlaczego to robią, dlatego, że nie mają poczucia, że to jest ważne, żeby ich kwalifikacje odpowiadały 

zapotrzebowaniu. (…) Chcę pracowad i stosownie zarobid, bo muszę jeśd, żyd, mało kto mi mówi, bo 

mam takie i takie kwalifikacje i powinienem tyle i tyle zarabiad,. To jest odpowiedź na pana pytanie, 

dlaczego kombinują w CV. (FGI 1 OPS+NGO) 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że idealnym kandydatem dla pracodawcy są osoby, które 

posiadają zarówno doświadczenie, jak i wykształcenie w określonym kierunku. Takie oczekiwania 

kierowane są zazwyczaj do pracowników średniego szczebla. W przypadku stanowisk niskiego 
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szczebla pracodawcy oczekują zazwyczaj głównie doświadczenia, przy stanowiskach wyższego 

szczebla liczy się zdecydowanie bardziej wykształcenie.  

 

Pracodawcy szukają ludzi z doświadczeniem i kwalifikacjami. Trzeba coś umied robid i znad się na tym. 

Żeby nie tracid w zakładzie pracy czasu na doszkalanie i przyuczanie, chod w większości zakładów 

jednak trzeba przeszkolid. Chod wydaje mi się, że jednak coraz częściej patrzą się najpierw na 

wykształcenie, a później na doświadczenie. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Myślę, że jedno i drugie, jeżeli ma doświadczenie, a nie ma średniego wykształcenia, to wolimy 

doświadczenie,  bo jeżeli człowiek ma doświadczenie w pracy, to wtedy poświęcamy mniej czasu na 

jego szkolenie – wprowadzamy, mówimy o zagrożeniach, szkolimy z bhp i wie co ma robid po kilku 

dniach, a świeżynka to około pół roku, żeby takie podstawowe rzeczy pojąd. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Podsumowaniem powyższych rozważao nad oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników jest 

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

Rysunek 19. Mapa skojarzeo związanych z oczekiwaniami wobec pracownika. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych 

Osoby bezrobotne zwróciły jednak uwagę, że oczekiwania pracodawców niejednokrotnie wychodzą 

poza doświadczenie i wykształcenie. Bezrobotni wskazywali, że wielokrotnie dla pracodawców o 

wiele ważniejsza okazywała się sytuacja rodzinna osoby szukającej pracy, lub mimo oczekiwania na 

wysokie doświadczenie, przeszkodą w zdobyciu pracy, mimo dobrego doświadczenia i wykształcenia 

okazywał się wiek bezrobotnego. 

 

Zawsze jak zatrudniają, to pytają - czy mam z kim zostawid dzieci? Jak wracałam po macierzyoskim - 

pani Marysiu, ale my nie będziemy tolerowad zwolnieo lekarskich – mówię, bez obawy będę miała 

opiekę (FGI 3 BEZROBOTNI) 
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Ja nie mam szans, co z tego że mam przepracowane 28 lat? Ale ja nie mam wieku, żeby odejśd sobie 

na emeryturę, a nie ma miejsc pracy dla takich kobiet. Takie zakłady powinny byd! Albo więcej 

zakładów pracy chronionej. Bo przykładowo, ja mam tylko średnie wykształcenie, ale dla pracodawcy 

to ja jestem cennym pracownikiem, bo ja znam obsługę komputera, znam język angielski, byłam na 

szkoleniu pracownik biurowy i tam wiele takich różnych zalet mam, gdzie bym się sprawdziła, ale 

trzeba mi dad szansę. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Bardzo często osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy przeszkadza sytuacja rodzinna. Jak twierdzą, 

właśnie dlatego oczekiwałyby od pracodawców większej elastyczności czasu pracy, możliwości 

przesuwania godzin pracy lub w razie potrzeby odpracowywania ich w innych dniach. Niestety, na co 

zwrócili uwagę bezrobotni, elastycznośd godzin pracy nie wchodzi w grę, bo pracodawcy od 

pracowników oczekują automatycznego pozostawania w pracy po godzinach, więc nie byłoby 

możliwości odpracowania zaległego czasu. Osoby bezrobotne bardzo często zwracały uwagę właśnie 

na przestrzeganie czasu pracy, którego pracodawcy w większości przypadków nie przestrzegają. 

 

Żeby przede wszystkim nie było żadnych nadużyd, żeby wszystko było zgodne ze statusem firmy, z 

godzinami pracy, żeby to też nie była najniższa krajowa. Tym bardziej, że ta najniższa krajowa to 

tysiąc złotych. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Żeby był przestrzegany wymiar czasu pracy, czyli te 8 godzin. Przede wszystkim, żeby nie było 

oszukaostwa w takiej postaci, że po trzeciej umowie pracownik jest już niepotrzebny, bo następny 

przyjdzie na umowę zlecenie, itd. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Osoby bezrobotne zwracają również uwagę, że oczekiwałyby od pracodawców, jak to określiły, 

„mniejszej prywaty” przy zatrudnianiu do pracy. Coraz częściej idąc na rozmowę orientują się 

bowiem, że ogłoszenie i rozmowa zostają przeprowadzone tylko dlatego, że pracodawca musi spełnid 

wymogi różnych przepisów, a osoba na dane stanowisko jest już dawno zrekrutowana. Jednak, jak 

zauważają przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych i agencji pośrednictwa pracy, korzystanie 

ze znajomości przy szukaniu pracowników to poniekąd też efekt niezaradności, braku umiejętności i 

zbyt roszczeniowej postawy ze strony kandydatów, zwłaszcza u młodych osób. W takiej sytuacji 

pracodawcy wolą się zabezpieczad rekrutując osoby, co do których mają jakieś rekomendacje. 

 

Prywaciarze szukają pracownika przez znajomych, bo wtedy wiedzą kto to jest, pije - nie pije, 

przeprowadza jakby wywiad środowiskowy. (FGI 1 OPS+NGO) 

 

Pracodawcy poszukują do pracy kogoś odpowiedzialnego, dobrze przygotowanego, który się szybko 

przyuczy i zaangażuje się w to zagadnienie. Teraz młodzież w opinii pracodawców, to chce mied 

pieniądze, ale w pracy woleliby się trochę poobijad, pracowad jak najmniejszym kosztem i tu jest taki 

konflikt wyszukiwania dobrego pracownika. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Zbiorcze zestawienie opinii osób bezrobotnych zawiera poniższy rysunek. 
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Rysunek 20. Mapa skojarzeo związanych z oczekiwaniami wobec pracownika w oczach 
bezrobotnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych 

Pośrednicy pracy zauważyli również, że występujący na rynku pracy wysoki poziom rotacji 

pracowników w firmach to także wynik oczekiwao płacowych pracowników, którzy mimo 

świadomości, że zmiana pracy wiąże się z ryzykiem i małą stabilnością zawodową, często szukają 

lepiej płatnych posad. 

 

4.4. Sposoby poszukiwania pracownika oraz zatrudnienia 

 
Oceniając sposoby poszukiwania pracowników, jak i poszukiwania pracy, respondenci zwracali 

uwagę, na fakt, że Ostrołęka jest miastem dosyd specyficznym, miastem małym, gdzie informacje o 

jakichkolwiek wakatach lub osobach chętnych do pracy docierają do wszystkich w bardzo krótkim 

czasie. Oznacza to, że bardzo wiele ofert nie pojawia się w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo 

pracodawcy nie widzą takiej potrzeby, gdyż wiele osób bezrobotnych bardzo szybko dowiaduje się o 

ich ofercie innymi drogami. 

 

Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia zwracają dodatkowo uwagę na nowe zjawisko, które 

zaobserwowano głównie w dużych ostrołęckich zakładach pracy. Pracodawcy coraz częściej 

poszukują pracowników na własną rękę, najczęściej wśród swoich obecnych pracowników, byłych 

pracowników, albo wśród rodzin. Wykorzystują również aplikacje, które posiadają we własnych 

bazach. 

 

Mamy zakłady zamknięte, typu elektrownia, gdzie oni nie zgłaszają ofert pracy i raczej nie korzystają, 

to jest typowo zamknięty zakład, na własną rękę szukają spośród osób, które tam do nich składają 

dokumenty aplikacyjne. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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Pracodawcy poszukują swoich pracowników bardzo często na rynku ukrytym, poprzez swoje 

znajomości, pytają swoich pracowników, czy nie mieliby kogoś do polecenia na dane stanowisko. (IDI 

10 AGENCJA PRACY) 

 

Do poszukiwania pracowników na rynku „ukrytym” przyznają się sami pracodawcy, którzy jak 

twierdzą robią to z kilku powodów: 

 chcą zadbad o swoich obecnych pracowników, 

 szukają wśród byłych pracowników, z doświadczeniem, 

 słabo oceniają osoby rekrutowane przez Urząd Pracy. 

 

Warto zauważyd, że pracodawcy postrzegają poszukiwanie kandydatów na wolne miejsca pracy 

wśród rodziny i znajomych obecnych pracowników, jako dbanie oraz pomoc swoim pracownikom – 

postrzegają jako w pewnym sensie dodatkowe wyróżnienie dla pracowników fakt, że proponują by 

ktoś z rodziny otrzymał ofertę pracy i zatrudnienie. Najczęściej jednak poszukują wśród osób, które 

już kiedyś pracowały w danym zakładzie, posiadają doświadczenie, ale z różnych przyczyn musiały 

zrezygnowad lub zostały zwolnione. 

 

Jest to bardzo wygodne dla pracodawcy, ponieważ przychodzi do nas pracownik, który nie wymaga 

tego okresu szkolenia. W 2006 roku kiedy pierwszy raz przychodziła do nas brygada, wtedy ten okres 

szkolenia trwał 2-3 tygodnie, kiedy pracownik był już na tyle samodzielny, że mógł samodzielnie 

obsłużyd jakieś urządzenie. To jest długi okres. On musiał przez ten czas pracowad pod nadzorem 

innego doświadczonego pracownika. A tacy ludzie, którzy już u nas pracowali, oni chętnie do nas 

wracają. Co jakiś czas się do nas odzywają, i powiem panu, że tak jak ostatnio była ta rekrutacja, to 

80% osób, którzy byli zatrudnieni, to byli byli pracownicy. (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

Pracodawcy podkreślają także, że zatrudnianie dawnych pracowników, lub poszukiwanie nowych 

wśród aplikacji, które ciągle do nich napływają bezpośrednio, to efekt słabej oceny kandydatów 

kierowanych przez Urząd Pracy, którzy często nie spełniają oczekiwao pracodawcy. 

 

Nie poszukujemy, a jeśli już to najpierw rozpytujemy swoich pracowników, czy kogoś nie znają. A jak 

się okazuje, że nie mamy człowieka z odpowiednimi kwalifikacjami, to szukamy głównie przez 

internet, bo to najszybciej. Urząd Pracy działa zbyt wolno, nie reaguje na zapotrzebowanie 

pracodawców i, co niestety jest i było największym problemem Urzędów Pracy, że one nie przysyłają 

tych ludzi, których my chcemy. Mam takie wrażenie, że oni nawet nie rozmawiają z tymi ludźmi, czy 

chcieliby i czy by się nadawali do pracy i naszej firmy, tylko biorą pierwszą z brzegu i wysyłają. (IDI 4 

PRACODAWCA) 

 

Z badania wynika, że pracodawcy korzystają z pomocy Urzędu Pracy najczęściej dopiero w 

ostateczności, lub, co podkreślają pracownicy Urzędu Pracy, dopiero wówczas, gdy mają możliwośd 

skorzystania z pracownika, który zostanie zatrudniony u nich poprzez darmowy staż. Najczęściej gdy 

pojawia się ogłoszenie o pracę w Urzędzie Pracy pracodawcy jednocześnie w tym samym czasie 

ogłaszają rekrutację poprzez lokalną prasę lub internet. Prywatne Agencje Pośrednictwa Pracy 

wykorzystywane są przez pracodawców zazwyczaj w momencie większego zapotrzebowania na 

pracowników. Jak twierdzą przedstawiciele agencji pośrednictwa duże zakłady pracy korzystają z ich 

ofert, gdy maja zapotrzebowanie na kilku bądź kilkunastu pracowników.  
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Kiedy mamy większe zapotrzebowanie na swoje produkty, wiemy, że np. od czerwca do grudnia 

będziemy mieli większą sprzedaż, wtedy posiłkujemy się agencją pracy tymczasowej. (IDI 3 

PRACODAWCA) 

 

Poprzez agencje pracy poszukują także osoby bezrobotne, jednak, jak zaznaczają, są to najczęściej 

oferty kilkumiesięczne lub kilkutygodniowe i po ich zakooczeniu ponownie muszą składad swoje 

aplikacje. Analizując sposoby poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne z Ostrołęki należy 

jednocześnie zauważyd, że przystosowały się one do modelu poszukiwania pracy przez pracodawcę. 

Dlatego też pierwsze swoje kroki kierują nie do Urzędu Pracy czy agencji zatrudnienia, ale do swoich 

znajomych, których informują o swoich poszukiwaniach, z nadzieją na pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia.  

 

Przez znajomych, pytam przyjaciół, czasami dobrze pogadad z sąsiadami, czasem wiedzą kogo 

potrzebują zatrudnid. Na proste życiowe sposoby. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Kolejny najbardziej popularny sposób poszukiwania zatrudnienia, to przeglądanie ofert w prasie i 

Internecie. Szukanie ofert poprzez internet jest o tyle korzystne, że szukając znajdują bezpośrednie 

oferty pracodawców, jak i oferty, które znajdują się w Urzędzie Pracy.  Należy zauważyd, i do czego 

przyznają się osoby bezrobotne, zwłaszcza te dłużej poszukujące pracy, że odpowiadają zazwyczaj na 

wszystkie oferty znalezione w prasie czy w Internecie, bez względu na to czy spełniają wszystkie, czy 

tylko częśd oczekiwao pracodawców.  

 

Ja to składam wszędzie gdzie się da. No bo w koocu może kiedyś się uda. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

W moim przypadku tych ofert na konkretne stanowisko jest bardzo mało, ale które w zupełności by 

mnie satysfakcjonowały, jeśli chodzi o Ostrołękę. Gdybym szukała tylko tej pracy wymarzonej to 

spędziłabym kilka lat w domu, czekając aż trafię na pracę wymarzoną (FGI 3 BZEROBOTNI) 

 

Należy zauważyd, że bezrobotni zdają sobie sprawę, że wysyłanie swoich aplikacji na wszystkie 

możliwe ogłoszenia jest mało efektywne, ale, jak podkreślają, jest to dla nich w pewnym sensie 

loteria. Wysyłają, bo nie są pewni, lub do kooca nie wiedzą kogo tak naprawdę poszukuje 

pracodawca. Jak podkreślają, nawet w ofertach, które znajdują w Urzędzie Pracy, nie zawsze są 

doprecyzowane wymagania, warunki pracy, kandydaci nie wiedzą, czy posiadają odpowiednie 

wykształcenie spełniające potrzeby pracodawcy.  
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Rysunek 21. Sposoby poszukiwania pracy i pracownika. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Poszczególne sposoby poszukiwania pracy / pracownika zostały uporządkowane według częstości 

występowania w każdej grupie osób poszukujących. Warto zwrócid uwagę na to, że najbardziej 

popularna metoda wśród osób bezrobotnych jest zgodna z tą, która deklarowana jest przez 

pracodawców. 

 

 

4.5. Trudności w znalezieniu pracy i skutki bezrobocia 

 
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że największy udział w strukturze bezrobotnych w 

powiecie m. Ostrołęka miały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (28,5% na 

koniec 2010 roku), ich udział w strukturze bezrobotnych stopniowo zmniejszał się (30,0% na koniec 

2007 roku) jednak i tak jest to największa grupa osób, które koocząc, najczęściej licea  lub średnie 

szkoły zawodowe, nie posiadają odpowiednich umiejętności praktycznych lub kwalifikacji 

zawodowych. Takie osoby mają największe trudności w znalezieniu pracy i bardzo długo pozostają 

bezrobotne, a co gorsza nie chcą podnosid swoich umiejętności i kontynuowad kształcenia.  

Dużo osób zostaje w naszej ewidencji bo np. skooczyli szkołę średnią, poszli na studia zaoczne i tak już 

zostają. Nie podjęli żadnej pracy po szkole średniej. Mieliśmy taki okres czasu, to był miesiąc, że wręcz 

rejestrowały się osoby z podstawowym, gimnazjalnym wykształceniem. To było przerażające, te 
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osoby nie posiadały ani stażu pracy, po prostu nic. I jeszcze po pytaniu, czy na przykład zamierzają 

rozpocząd naukę, często słyszeliśmy odpowiedź nie. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Myślę, że to też spowodowane jest faktem, że rodzice mają podobne wykształcenie, też nie pracują, 

są osobami bezrobotnymi, mamy całe rodziny rejestrowane w urzędzie. Kwestie niskiego 

wykształcenia, bezrobocia i korzystania niekiedy z opieki społecznej rodziców są dziedziczone przez ich 

dzieci. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Jak podkreślają pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, jak i pracownicy ośrodków pomocy 

społecznej, zjawisko pozostawania osobą bezrobotną w wielu przypadkach wynika z faktu 

otrzymywania świadczeo, zasiłków mieszkaniowych, wsparcia ze strony pomocy społecznej oraz 

otrzymywania ubezpieczenia zdrowotnego. 

Jak podkreślają pracownicy opieki społecznej, ustawowy obowiązek pomocy osobom długotrwale 

bezrobotnym powoduje, że bardzo często zamiast skupid się na pomocy naprawdę potrzebującym, 

pracownicy MOPS-ów zobowiązani są do zaspokajania roszczeo osób, które nie są zainteresowane 

podejmowaniem pracy. To według nich jest największym problemem, który generuje bezrobocie. 

Badani zwrócili także uwagę, że niejednokrotnie problemem wśród osób bezrobotnych, 

występującym zwłaszcza wśród osób, które dopiero niedawno straciły pracę, jest całkowita 

rezygnacja z poszukiwania pracy, co skutkuje bardzo negatywnymi efektami. Chęd tak zwanego 

odpoczynku, niechęd do poszukiwania pracy bardzo szybko przynosi odwrotne skutki od 

oczekiwanych, takie osoby staja się apatyczne, wpadają w marazm i po kilku miesiącach całkowicie 

odechciewa im się szukad pracy.  

Badani wskazali również na problem kłopotów z alkoholem:  

Kiedyś mieliśmy taka sytuację, że PUP powiedział nam, że jest zapotrzebowanie na szkolenia dla 

palaczy. Ale co się okazało, nie dlatego, że elektrownia potrzebuje, ale ze względu na alkohol. Bo 

pracodawca wie, że jak zatrudni jednego, to on po pierwszej wypłacie przychodzi do pracy pijany i 

musi brad drugiego, itd., itd. Może to i śmieszne, ale takich szkoleo nie powinno byd, Urząd Pracy 

powinien się zastanowid, dlaczego jest takie zapotrzebowanie i zrobid rozeznanie czy warto, a nie 

wywalad kasę bo ludzie chcą. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Jak zauważyli pracownicy organizacji samorządowych i prywatnych jednostek pośrednictwa pracy, 

kłopoty ze znalezieniem pracy, a co za tym idzie skutkuje długotrwałym bezrobociem, wynikają 

niejednokrotnie z braku konkretnego pokierowania takiej osoby, przez osoby odpowiedzialne za 

pomoc w znalezieniu pracy. Badani podkreślają, że często osoby bezrobotne, które chcą znaleźd 

pracę, nie nastawiają się jedynie na pomoc z instytucji społecznych, nie zawsze mogą liczyd na 

wykwalifikowaną i konkretną pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez osoby, które powinny im w 

tym pomóc – czyli doradców zawodowych. 

Kiedyś byłam u doradcy zawodowego, w WUPie i w Urzędzie Pracy, i w urzędzie pracy Pani była 

doradcą zawodowym, która nie potrafiła mi pomóc, po prostu mnie odesłała, jak chciałam z nią 

porozmawiad. Ale tak naprawdę jeżeli ktoś szuka, to może gdzieś tam tych doradców sobie znajdzie, 

ale w szkole nie ma takiego kontaktu. To jest świetny pomysł, żeby takie osoby skierowad do doradcy. 
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Wiem, że OHP ma takich swoich doradców, którzy jeżdżą po szkołach teraz i gdzieś tam z tymi ludźmi 

rozmawiają. (FGI 1 OPS+NGO) 

 

4.6. Migracje i mobilność 

 

W Ostrołęce, z racji wysokiej stopy bezrobocia, oscylującej w granicach 15%, występuje w opinii 

respondentów dośd silne zjawisko odpływu osób za pracą – zarówno do innych miast w kraju, jak i za 

granicę, co potwierdzają dane statystyczne - saldo migracji w powiecie m. Ostrołęka na koniec 2009 

roku było ujemne i wyniosło -421 osób, a tendencja nadwyżki wymeldowao nad zameldowaniami z 

powiatu utrzymuje się od 2004 roku na średnim poziomie -368 osób w skali roku. 

Jak zauważają badani jest to zjawisko niekorzystne dla miasta, bo wyjeżdżają głównie osoby młode i 

wykształcone, co powoduje, że miasto się starzeje i z braku wykształconych osób przestaje się 

rozwijad. 

Na pewno młodzież ucieka z Ostrołęki, bo tutaj nie ma takich firm, które mogłyby ten potencjał 

wykorzystad, za granicę uciekło dużo ludzi młodych wykształconych, bo było takie zapotrzebowanie 

szczególnie w momencie wejścia Polski do Unii, wtedy sporo osób wyemigrowało. (IDI 1 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Wyjazdy do pracy za granicą stały się jednak już mniej popularne, pracodawcy przeglądając 

otrzymywane zgłoszenia od osób zainteresowanych pracą, zauważają, że z racji ogólnoświatowego 

kryzysu, obecnie zauważalna jest dośd mocno fala powrotów osób, które wcześniej szukały szansy w 

emigracji. Zwiększa to jednocześnie poziom bezrobocia w mieście i powoduje, że osoby kooczące 

kształcenie nie chcą rywalizowad o miejsca pracy w Ostrołęce, tylko szukają jej w większych 

ośrodkach, takich jak Warszawa, Gdaosk, czy Białystok. 

Pracodawcy zauważają, że migracja za pracą osób wykwalifikowanych i dobrze wykształconych staje 

się problemem dla miasta i tutejszych zakładów. W momencie poszukiwania pracowników o 

określonych kierunkach lub z określonym doświadczeniem i wykształceniem, zmuszeni są oni do 

poszukiwania ich poza Ostrołęką.  

Konsultanci SAP-owscy, wyjeżdżają stąd. Generalnie nie ma dla nich zatrudnienia, ponieważ jest już 

stała ekipa. Natomiast na innych rynkach ten zawód jest ogromnie poszukiwany, ponieważ rynek 

SAP-owski jest spory i konsultant naprawdę sporo zarabia. Z Łomży, spod Łomży przyjeżdżają 

własnymi samochodami, bo to nie są duże odległości, to są pracownicy wykonawczy średniego 

szczebla, jest kilku kierowników, kiedyś mieliśmy dyrektorów zatrudnionych też z zewnątrz. (IDI 3 

PRACODAWCA) 

 

Kłopoty ze znalezieniem kadry i specjalistów wynikają z  faktu, że osoby, które decydują się na 

opuszczenie Ostrołęki, zazwyczaj wyjeżdżają na stałe. Zazwyczaj znajdują lepiej płatne i stałe 

zatrudnienie w innych miastach i nie wracają już do rodzinnego miasta.  

Zauważalne jest jednak również zjawisko migracji czasowych, związanych z sezonowym 

zapotrzebowaniem na pracę czy usługi. Taki typ wyjazdów za pracą w większości występuje u osób 
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związanych z sektorem budowlanym, które w przypadku braku ofert pracy w Ostrołęce szukają jej w 

innych miastach, po czym ponownie wracają szukad zatrudnienia na tym terenie.  

Największa mobilnośd występuje wśród branży budowlanej, która po prostu musi działad, raz tu, raz 

tam, bo się nie utrzyma tylko w jednym mieście. Ludzie potrafią wyjeżdżad w poniedziałek za pracą i 

wracad w piątek, śpią gdzieś na budowach, bo tu nie ma pracy. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Badani wskazują, że oprócz osób, które w poprzednich latach wyjechały do pracy za granicę, w 

mieście nie obserwuje się powrotów osób, które wyjechały do pracy w innych ośrodkach w kraju. 

Jeżeli występują sporadyczne powroty, to wynikają głównie z powiązao biznesowo-rodzinnych. 

Myślę, że jest to związane z sytuacją rodzinną, domową, bo jeżeli jest w domu jakaś mała firma, 

biznes, to wówczas jest powrót z jednej strony w celu wspomożenia rodziców i rozwijania bardziej. 

(FGI 2 SZKOŁY) 

 

Osoby bezrobotne zaznaczają, że bardzo często muszą rezygnowad z pracy poza Ostrołęką z racji 

dużej odległości i kłopotliwych dojazdów do innych większych miast, jak Warszawa, Białystok czy 

Gdaosk. Odległości są już na tyle duże, że nie da się codziennie dojeżdżad do pracy na takie 

odległości. Niejednokrotnie decyzje o nieprzyjęciu oferty pracy poza miastem argumentują sytuacją 

rodzinną: dzieci, opieka nad domem, rodziną. Na wyjazd z Ostrołęki skłonne byłyby się zdecydowad 

dopiero w momencie otrzymania pracy gwarantującej stałe zatrudnienie z umową, która dawałaby 

perspektywy na dłuższy czas pracy.  

Tak, jeśli byłaby to umowa o pracę, bo chciałabym mied tą stabilnośd, że przeprowadzam się, i to nie 

będzie tylko chwilówka, bo reorganizuję swoje życie, a w Warszawie bardzo często w opisie 

ogłoszenia jest umowa-zlecenie albo staż, i to nie do kooca mnie urządza, ale wysyłam – zobaczymy, 

co z tego będzie (FGI 3 BEZROBOTNI) 
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4.7. Szara strefa lokalnego rynku pracy 

 

Respondenci zauważyli, że liczna grupa osób, które decydują się na wyjazdy do pracy poza Ostrołękę, 

zwłaszcza osoby, które wyjeżdżają sezonowo, to zazwyczaj osoby bezrobotne zarejestrowane w 

Urzędzie Pracy, a pracujące dorywczo w szarej strefie. 

Jednak zjawisko szarej strefy według opinii respondentów, nie wpływa w sposób znaczący na powiat i 

jego gospodarkę. Według różnych opinii w szarej strefie zatrudnionych jest, od 10% (pracodawcy) do 

około 20% osób (Powiatowy Urząd Pracy). Jak zaznaczają respondenci, w porównaniu do 

sąsiadujących powiatów, zjawisko szarej strefy w Ostrołęce jest niewielkie, bo miasto jest 

stosunkowo małe i większośd osób obawia się podejmowania pracy na czarno, lub zatrudniania bez 

umowy. W mieście dominują także duże zakłady, które nie pozwalają sobie na zatrudnianie osób na 

czarno. 

Wie Pan co, takie rzeczy to dzieją się w małych prywatnych firmach typu hurtownia napojów, 

hurtownia warzyw, to niektóre firmy, które zatrudniają 10-15 osób, bo nie sądzę, że takie duże 

zakłady liczące powyżej 100 osób, działałyby w ten sposób, żeby tak robid. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Zjawisko zatrudniania pracowników na czarno jest spowodowane według respondentów tymi 

samymi czynnikami, jakie motywują inne przedsiębiorstwa w Polsce do zatrudniania w taki sposób, a 

mianowicie przede wszystkim chęcią ograniczenia kosztów pracy.  

Tak jak wspomniałam koszty zatrudnienia są wysokie, a to co się dzieje w sferze zamówieo 

publicznych - to wygrywają firmy, które idą po najniższych kosztach, proponują swoją ofertę odbioru 

czy tam realizacji inwestycji i powoduje to w skutku, że nie zarabiają na tym, idą po kosztach 

własnych, czasami nawet poniżej, tylko po to, by utrzymad się na rynku, i to ogranicza możliwości 

zatrudnienia pracowników oficjalnie. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Badani zauważają jednak, że korzystanie z zatrudnienia w szarej strefie będzie się wiązało w 

przyszłości z poważnymi konsekwencjami dla osób, które decydują się na taką formę współpracy. Jak 

twierdzą przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia pracownicy zatrudnieni w szarej strefie 

myślą przede wszystkim o dniu dzisiejszym, nie myślą o konsekwencjach w przyszłości. 

Z jednej strony brak innych możliwości zarobienia pieniędzy na utrzymanie siebie i rodziny to 

priorytet, nie myślą perspektywicznie, myślą o zarobieniu pieniędzy dziś, i je konsumują podejrzewam, 

a nie odkładają, bo aż tyle nie zarabiają, żeby odkładad pieniądze na przyszłe emerytury, więc doraźne 

rozwiązanie - zarobienia pieniędzy na chleb i utrzymanie rodziny. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

 

Pracodawcy zauważają natomiast, że podejście osób bezrobotnych zmienia się u osób starszych i 

coraz częściej szukając zatrudnienia te osoby zaczynają myśled o konsekwencjach na przyszłośd. Jak 

twierdzą pracodawcy, w Ostrołęce zauważalna jest tendencja zatrudniania osób powyżej 35-tego, 40-

tego roku życia na zasadzie półlegalnej – a zatem oficjalnego zatrudnienia, z zapewnieniem składek 

ZUS od pewnego zaniżonego wynagrodzenia, przy czym pozostałą częśd wynagrodzenia wypłaca się 

nielegalnie. 
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Szara strefa jest, ale polega to na tym, że pracodawcy płacą najniższa krajową, a resztę dają pod 

stołem na czarno, bo koszty pracy są ogromnie wielkie. I w ostatnich latach strasznie się nasiliło. 

Nawet moim znajomym, którzy szukają pracy od roku, to im zaproponowano pół etatu, a resztę pod 

stołem, ale to są ludzie w wieku 35-40 lat i chcą na tę emeryturę zarobid jednak. (IDI 4 PRACODAWCA) 

 

Jak podkreślają badani, zwłaszcza pracodawcy i przedstawiciele jednostek zatrudnienia, 

rozwiązaniem problemu szarej strefy mogłoby byd wprowadzenie programów pomocowych dla firm 

zatrudniających osoby bezrobotne oraz likwidacja powiązania statusu osoby bezrobotnej z 

ubezpieczeniem zdrowotnym, które według pracowników urzędów pracy zaburza obraz liczby osób 

bezrobotnych aktywnie poszukujących zatrudnienia. 

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

 
Oceniając aktywnośd zawodową różnych grup pracowników, badani wskazali, że najcięższą sytuację 

w Ostrołęce mają kobiety po dłuższej przerwie zawodowej spowodowanej wychowywaniem dzieci, 

oraz osoby niepełnosprawne. W znacznie lepszej sytuacji są osoby powyżej 50 roku życia. 

 

O istotnych problemach kobiet, które chcą powrócid do aktywności zawodowej najwięcej mówią 

przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, bo to właśnie tutaj takie osoby kierują pierwsze kroki.  

 

Na pewno kobiety, jeżeli zostaną wyłączone z aktywności zawodowej to później bardzo trudno 

wchodzą na rynek pracy, bo ofert pracy dla kobiet jest mniej niż dla mężczyzn. Później się już 

dezaktualizują umiejętności zawodowe, obserwujemy to na zajęciach w klubie pracy, czy na zajęciach 

aktywizacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych, bo jeżeli mamy grupę osób to najpierw 

trudno je namówid i skierowad na zajęcia, a jak się zdecydują i przyjdą to dopiero otwiera się dla nich 

powrót na rynek pracy,  i ci co w zajęciach uczestniczą to spory procent…(IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

 

Programy aktywizacji zawodowej skierowane do kobiet po dłuższym okresie bezrobocia, lub 

pracujących dorywczo w wielu zawodach, podnoszą ich kwalifikacje i są dobrze ocenianie przez same 

zainteresowane, jednak później, kiedy przychodzi do spotkao z pracodawcą, niejednokrotnie mimo 

licznych umiejętności, wiek jest największą przeszkodą w zdobyciu zatrudnienia.  

 

Dokładnie 2 tygodnie temu na rozmowie o pracę w hotelu naszym, z tytułu tego, że wysłałam CV i 

tam była wzmianka gdzie pracowałam w tej branży na terenie Wielkiej Brytanii, więc oni się takim 

pracownikiem jak ja zainteresowali, zaprosili mnie na interview – tzn. rozmowę kwalifikacyjną , 

oczywiście przeszłam ją pozytywnie, podziękowano mi i tak dalej i na chwilę obecną jest cisza. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

 

Kobiety biorące udział w badaniu wskazały również, że pracodawcy niechętnie widzą je w swoich 

firmach z obawy na możliwośd zajścia w ciążę, późniejszą koniecznośd opiekowania się dziedmi i 

liczne zwolnienia lekarskie.  
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Ja mam pytanie notoryczne, wiem że nie powinno byd tego pytania, dobrze, mężatka? No tak, ma 

pani dzieci? Nie, to za chwilę je pani będzie miała. To pani chce przyjśd tu pracowad, żeby mnie 

naciągnąd, bo pani popracuje kilka miesięcy i pani zajdzie w ciążę (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Pracodawcy pytani o możliwośd zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem, najczęściej 

odpowiadają, że mimo doskonałej wiedzy i dobrego wykształcenia, wolą jednak zatrudnid osobę 

młodą, która zazwyczaj jest bardziej efektywna w pracy, niż osoba starsza. 

 

Powiem tak. Osoba, która ma doświadczenie, wcale nie jest osobą młodą, bo albo się ma 

wykształcenie, albo doświadczenie, czasami można mied jedno i drugie. Sporo osób po 40 

zatrudniamy, natomiast 50+ to tutaj się mocno zastanawiamy, dlatego, że to jest taki wiek, że jeśli 

chodzi o stanowiska wykonawcze, to byłoby mi szkoda takiego 50-letniego człowieka dawad do 

maszyny, bo on ma mniejszą wydajnośd od młodego człowieka. Większą szansę mają na stanowiska 

typu magazynier. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

To jest chyba jakaś tam obawa pracodawców. To nie jest sam fakt, że pracodawca jest negatywnie 

nastawiony, to jest jakaś obawa, że ten pracownik się nie sprawdzi. W związku z tym jak jest 

nastawienie, że się nie sprawdzi to ja go nie będę zatrudniał, w związku z tym pracodawca nie daje 

szansy takiej osobie. (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

 

Jednak największym problemem, który może wykluczyd osoby, zwłaszcza niepełnosprawne, z rynku 

pracy, są sami pracodawcy. Zwłaszcza pracownicy ośrodków pomocy społecznej, zwrócili uwagę, że 

mimo dobrego rozeznania, kogo przyjmuje się do pracy, pracodawcy wielokrotnie traktują takie 

osoby, jak typowych pełnowartościowych i pełnosprawnych pracowników, co powoduje, że osoby 

takie nie wytrzymują presji, obciążenia i same rezygnują z pracy i nie chcą szukad dalszego 

zatrudnienia.  

 

W zakładzie pracy pracuje po godzinach, konkretnie mówię na jednym przykładzie, osoba 

neurologicznie też z niedowładem gdzie przez telefon rozmawiam, a ona mi mówi przepraszam cię, 

ale ja nie mam siły już stad ani rozmawiad jestem po 10 godzinach pracy. I tak to trwa cyklicznie. Dla 

mnie te czynniki to egzekwowanie przestrzegania prawa pracy. (FGI 1 OPS+NGO) 

 

Badani uznali, że w najgorszej sytuacji i praktycznie wykluczone już z rynku pracy są osoby 

długotrwale bezrobotne borykające się z nałogami i problemami alkoholowymi. Jak podkreślali, jest 

to najbardziej oporna grupa osób, która nie chce korzystad z żadnej pomocy, szkoleo czy warsztatów. 

Z doświadczenia wielu osób wynika, że nawet uczestnictwo w programach szkoleniowych nie 

gwarantuje poprawy, a zdecydowana większośd po ich zakooczeniu nie szuka pracy, tylko wraca do 

problemów alkoholowych. 
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5. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy  

5.1. Ocena oferty edukacyjnej powiatu 

 
Oceniając system edukacji w Ostrołęce, respondenci uznali, że jeśli chodzi o szkoły zawodowe i 

średnie, to odpowiada on zapotrzebowaniu rynku pracy w stopniu dostatecznym. Negatywne oceny 

kierowano wobec szkolnictwa wyższego, które miało sens w momencie wypuszczania pierwszego 

rocznika absolwentów, później, jak ocenili badani, nastąpiło nasycenie runku i rzesza studentów 

boryka się obecnie z problemem znalezienia pracy. Widad to także w danych statystycznych, gdzie 

przez ostatnie 5 lat dramatycznie wzrósł odsetek osób z wyższym wykształceniem poszukujących 

pracy. Na koniec 2010 roku wyniósł 14,8%, podczas gdy 5 lat wcześniej jedynie 8% bezrobotnych 

stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. 

 

Należy zauważyd, że opisując szkolnictwo średnie, badani ocenili je pozytywnie, jednak prawie 

wszyscy zaznaczyli, że największą stratą dla szkół średnich było odejście od praktyk i praktycznego 

szkolenia umiejętności zawodowych. W obecnej chwili szkolnictwo nie daje uczniom tego, czego na 

rynku pracy będą wymagali od nich pracodawcy, a nawet czysto życiowe potrzeby. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne kształcą w różnych kierunkach, proponują różnorodne kierunki, te poziomy 

te kierunki kształcenia zawodowego, z tym że brakuje tej praktycznej części, umiejętności 

zawodowych. Każdy chciałby, że np. jak jest dostawca czy elektryk, to żeby on te umiejętności, tam 

związane z tym zawodem i opisem tych czynności, które powinien umied, to umiał. Bo szkolnictwo 

zawodowe jednak jest szkolnictwem drogim prawda, żeby wykształcid w zawodzie, no to trzeba mied 

to zaplecze. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Jest technikum elektryczne, jest technikum mechaniczne. I co z tego, jak on po technikum nie zna 

automatyki. System kształcenia jest może dobry, tylko nauka własna jest do kitu, bo ludzie nie chcą 

się uczyd. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Jeden uczeo tak mówił: pani polonistka uczyła mnie o starożytności,  a ja nie umiem napisad CV, nie 

potrafię szukad pracy na rynku, matematyczka też mnie nauczyła o całkach, a nie nauczyła mnie 

wypełniad PIT-ów i innych wzorów. Czyli szkoła nie przygotowuje do życia, umie bardzo dużo, ale do 

życia jest nieprzygotowany. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Respondenci zauważają także, że system kształcenia w szkołach średnich nie podąża za niektórymi 

wyzwaniami i zmianami, jakie na rynku pracy mogą czekad na absolwentów szkół średnich. Za 

przykład podają absolwentów szkoły handlowej, której absolwenci kiedyś zaraz po skooczeniu nauki 

znajdowali pracę w handlu, obecnie pracodawcy zanim ich zatrudnią muszą kierowad na kursy 

dokształcające, bo szkoła nie daje odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu. 

 

No jest technikum handlowe, tutaj to akurat jak ktoś takie skooczył, to na pewno w handlu znajdzie 

pracę.  Nie zawsze, bo w przypadku technika handlowca jeszcze dodatkowo obsługa kasy fiskalnej, 

także dodatkowo jeszcze jakieś przeszkolenia muszą te osoby przejśd (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 
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Pracujący głównie z absolwentami szkół średnich pracownicy agencji zatrudnienia, zauważają, że 

jednak powoli szkoły zaczynają reagowad na zmiany i zapotrzebowanie rynku pracy, dostosowując 

swoją ofertę pod oczekiwania pracodawców. Co prawda szkoły postawiły na zmiany dopiero w 

momencie, gdy zbliża się niż edukacyjny, ale dzięki temu powstały nowe kierunki, które mogą cieszyd 

się większym zainteresowaniem młodzieży i jednocześnie byd zbliżone są do zapotrzebowania 

lokalnego rynku pracy.  

 

Ale myślę, że ta oferta zaczyna byd coraz bardziej dostosowana, bo szkoły w związku z niżem 

demograficznym obawiają się o to, że nie będą miały uczniów, jak nie będą miały uczniów będą 

musiały zwalniad nauczycieli, po prostu szkoła może zostad zamknięta. Także ta oferta już się zaczyna 

kształtowad w stosunku do potrzeb rynku pracy. Np. III Liceum Ogólnokształcące, mają profil 

turystyczny, no i w związku z tym jest to nastawienie na turystykę, na rekreację, na bazowanie na 

naszych zasobach. (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

 

Mimo pozytywnych zmian, badani zauważają też liczne kłopoty absolwentów szkół wyższych 

ulokowanych w regionie, którzy mają bardzo duże kłopoty ze znalezieniem zatrudniania w powiecie, a 

czasem nawet i w regionie, wymieniając szczególnie absolwentów takich kierunków jak: 

administracja, zarządzenie, bankowośd oraz kierunki humanistyczne. Brakuje także nastawienia na 

rozwój cech osobowościowych studentów, które są, jak wykazało badanie, istotnym czynnikiem 

decydującym o atrakcyjności absolwenta na rynku pracy.  

 

Humanistycznych jest za dużo, co prawda nie wiem czy powinniśmy się tak skupiad na technikach, bo 

jak nie będzie ogólnokształcących, to się okaże, że nie mamy socjologów, albo psychologów za kilka 

lat. Ale ja ogólnie oceniam, że kiedyś to się na nas odbije, że w szkołach nie uczy się takich spraw 

niematerialnych. Nie inwestuje się w osobowośd człowieka, bo wydaje mi się, że to jest potrzebne do 

normalnego, dobrego wykonywania swoich obowiązków. I mam wrażenie, że tego brakuje w 

systemie szkolenia i zapłacimy za to kiedyś bardzo słono. (IDI 9 AGENCJA PRACY)  

 

5.2. Obszary poprawy wykształcenia absolwentów 

 

Mimo pozytywnej oceny kierunków, w których odbywa się kształcenie na etapie szkół średnich na 

terenie Ostrołęki wszyscy respondenci zaznaczyli, że należy zwiększyd dostępnośd praktyk zarówno w 

szkołach zawodowych jak i średnich. Wszyscy stwierdzili, że młodzież koocząca naukę w tych 

placówkach jest mało atrakcyjna dla pracodawców, bo wielu z nich zmuszonych jest ponosid nakłady 

na ich dokształcenie. 

Problemem jest to, że szkoły nie wymagają od uczniów już niczego, a całe szkolenie, całe 

dokształcanie zostało przerzucone na pracodawców. (IDI 4 PRACODAWCA) 

 

Ciągle chyba to szkolnictwo zawodowe mamy nie takie, bo się mówi, że jest opracowany system 

reformy szkolnictwa zawodowego, chcemy wrócid do tego, co było kiedyś tam, że jest to związane 

czysto z taką umiejętnością zawodową, a nie tylko poziomem wykształcenia, bo wszędzie jednak jest 

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 
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Zaniedbanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, odejście od szkolenia umiejętności praktycznych, 

zlikwidowanie pracowni i warsztatów przyszkolnych spowodowało, że na ostrołęcki rynek wypuszcza 

się absolwentów, którzy pojęcie o pracy maja tylko teoretyczne, a taki uczeo jest dla pracodawcy 

mało atrakcyjny, co w efekcie sprawia, że wiele młodych osób ma problemy ze znalezieniem pracy w 

Ostrołęce, bo pracodawcy wolą szukad osób z doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi.  

Tu problem leży też w technicznych, niekoniecznie w uczelniach wyższych, bo na przykład kształcimy 

geodetów czy logistyków, my nie mamy pracowni, żeby móc ich przygotowad tak bardziej od strony 

praktycznej. U nas np. laboratoria magazynowe w logistyce gdzie powinny byd pracownie, gdzie 

powinny byd regały magazynowe, gdzie oni powinni umied to zrobid,  to u nas te zajęcia prowadzone 

są w salach lekcyjnych, z książki, tylko, że jednej książki do tego nie ma, to jest zbieranina z kilku 

książek. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Teraz to jest wszystko w jednym, nie ma na przykład takiego przedmiotu jak budowa silnika, a kiedyś 

był, a teraz jest to tzw. pójście na łatwiznę i ekonomię, czyli żeby było taniej. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Kolejna kwestią, która należałoby poprawid jest otrzymywanie uprawnieo zawodowych po 

ukooczeniu szkół średnich i zawodowych. Jak podkreślają przedstawiciele środowiska edukacyjnego, 

brak takich dokumentów zezwalających na samodzielne wykonywanie czynności, jako pełnoprawny 

pracownik, to kolejny powód, dla którego młodzi ludzie nie są atrakcyjnymi kandydatami do pracy dla 

pracodawców.  

O wiele więcej, według badanych, należałoby poprawid w szkolnictwie wyższym działającym na 

terenie Ostrołęki. Jak już wcześniej wspomniano, szkoły wyższe w ogóle nie odpowiadają 

zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, absolwenci bardzo często, jeżeli zostaną na terenie powiatu 

stają się osobami bezrobotnymi, bo miejska gospodarka operuje na zakładach przemysłowych, a 

szkoły wyższe wypuszczają głównie humanistów i pracowników administracyjnych. 

W Ostrołęce są dwie szkoły wyższe i tam jest marketing i zarządzanie, i administracja, i wiadomo, że 

jak człowiek młody skooczy taką uczelnię, a w administracji jest przerost, to gdzie on znajdzie 

zatrudnienie? No trzeba trochę pomyśled, już wolałabym dojeżdżad po 100 kilometrów i skooczyd 

jakąś porządną uczelnię, niż tu, po której nie mam nic – papier, który sobie mogę na ścianie przykleid. 

Lepsza by była jakaś szkoła techniczna tutaj ukierunkowana, to by było lepsze dla ludzi młodych, no 

bo ta administracja to pęka w szwach. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Przy tak dużym udziale przemysłu w gospodarce i rynku pracy w Ostrołęce, respondenci zauważają, 

że szkoły wyższe powinni pójśd w kierunku kształcenia technicznego, co okazałoby się interesujące 

zarówno dla samych pracodawców, ale przede wszystkim dla młodzieży, która kształci się w kilku 

średnich szkołach technicznych i zawodowych. Przedstawiciele jednego z większych zakładów 

przemysłowych, twierdzą, że przy obecnym systemie kształcenia wyższego w Ostrołęce, zmuszeni są 

do współpracy z uczelniami wyższymi z innych miast.  

Były takie spotkania z przedstawicielami tutejszych szkół wyższych, z przedstawicielami Politechniki 

Łódzkiej, tej, która nam tu produkuje osoby do firmy, określaliśmy czego potrzebujemy. (…) A tutaj w 

Ostrołęce przecież są szkoły techniczne średnie. Są, ale nie było żadnych spotkao z przedstawicielami 
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tych szkół, ani też nie było spotkania ze szkołami, które kształcą w kierunku administracji, bo nas to 

nie interesuje. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Z opinii i wniosków, jakie wysuwały badane osoby, można wskazad rekomendacje dla poprawy 

systemu kształcenia na terenie Ostrołęki. Po pierwsze, jak zauważyli badani, należy już w szkole 

średniej wzmocnid nacisk na naukę samodzielności i przedsiębiorczości, tak by w przyszłości osoby 

tracące z różnych powodów pracę, wiedziały co robid, jak szukad pracy, w którym kierunku zmieniad 

swoje kwalifikacje, by znaleźd nowy zawód.  

Powinno się poprawid jakośd kształcenia, dostosowad do zapotrzebowania rzeczywistości. Powinno 

się już uczyd przedsiębiorczości i kombinowania, bo to się teraz liczy  w życiu, żeby tych ludzi nie 

szkolid na technika, bo jest taka moda, tylko by szkolid tak, by on np. za 5 lat jak skooczy szkołę mógł 

sam sobie stworzyd miejsce pracy. Bo nawet teraz szkoli się specjalistów, ale okazuje się, że za 5 lat 

jak oni wychodzą to nie są dostosowani do nowych systemów operacyjnych czy produkcyjnych, a o 

drugie już ktoś, kto rok wcześniej skooczył szkołę zajął ich miejsca pracy.(IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Kolejnym punktem, na który należałoby położyd nacisk, to praktyki i doskonalenie zawodowe. 

Niestety zaniedbania w szkolnictwie zawodowym według respondentów są zbyt duże i zapewnie nie 

będzie środków na znaczącą poprawę pracowni czy warsztatów, dlatego też w opinii wielu osób, 

należałoby pozwolid pracodawcom, którzy zajęliby się doszkalaniem uczniów, na uzyskiwanie ulg 

podatkowych. 

Były takie przepisy, że pracodawcy kształcili młodocianych i za wykształcenie młodocianego i zdanie 

przez niego egzaminu otrzymywali za trzyletnie wykształcenie młodocianego osiem tysięcy odpisu od 

podatku. Oprócz tego otrzymywali jeszcze co miesiąc na ZUS i na płacę dla młodocianego. 

Najprawdopodobniej od tego roku te przepisy mają nie istnied. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

5.3. Rola kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy. Szkolenia i aktywność 

zawodowa. 

 

Opisane powyżej braki związane z niewystarczającym poziomem doświadczenia i umiejętności 

praktycznych powodują, że pracodawcy zmuszeni są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich 

pracowników na własną rękę. Praktycznie w każdym większym i średnim zakładzie organizowane są 

kursy i szkolenia dla pracowników. Oprócz umiejętności typowo technicznych bardzo często, z racji 

możliwości otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, pracodawcy wysyłają swoich 

pracowników np. na kursy językowe lub inne kursy rozwijające kompetencje (także kompetencje 

miękkie), dzięki którym pracownik lepiej będzie mógł wykonywad swoje obowiązki. 

Respondenci zauważają, że pojawia się także tendencja do organizacji szkoleo indywidualnych, dla 

konkretnych pracowników. Firmy coraz częściej korzystają bowiem ze szkoleo bardzo 

specjalistycznych, na które kierują pojedynczych  pracowników, a nie całe grupy, jak bywało to 

jeszcze kilka lat temu. Z takich szkoleo korzystają zazwyczaj duże zakłady przemysłowe, które nie 
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ukrywają, że kierują swoich pracowników na dokształcanie, wykorzystując możliwości jakie otrzymują 

z programów europejskich. 

Pracownicy sami zgłaszają zapotrzebowanie, jak również kierownicy, gdy widzą, że coś szwankuje. Bo 

mamy stycznośd z Finami, którzy mówią albo po fiosku albo angielsku, u nas poczynając od średniego 

poziomu zarządzania wzwyż wszyscy powinni znad angielski. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Generalnie to było takie specjalistyczne szkolenie jak dotyczące sterowników, które są używane przy 

produkcji, jak i zarówno z pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli bardzo zróżnicowane te szkolenia 

były. W tamtym roku mieliśmy dotacje z unii do projektów szkoleniowych, przeszkoliliśmy bardzo dużo 

osób w różnych dziedzinach. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

A jeśli chodzi o ten niższy szczebel, to my wiemy, że trzeba skierowad, aby się doszkolił na przykład 

przy spawaniu, czy ten pracownik, którego skierujemy na kurs koparki, dlatego że wiemy, że on będzie 

potrafił to robid, ale nie możemy go wpuścid ze względu na to, że nie ma uprawnieo. (IDI 5 

PRACODAWCA) 

 

Pracownicy agencji pośrednictwa pracy zwrócili także uwagę, że wiele osób podnosi swoje 

kwalifikacje tylko po to, by tę wiedzę i umiejętności wykorzystywad do pracy za granicą. Przykładem 

może byd sytuacja sprzed kilku lat, gdy nagle gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na kurs kierowcy 

wózka widłowego.  

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych widad i u bezrobotnych, ale też i sporo osób, które maja pracę 

chcą podwyższad swoje doskonalenie i to widad. Mieliśmy taką masę osób, kiedy były wyjazdy do 

Anglii, bo ludzie, nawet ci z wyższym wykształceniem, chcieli mied uprawnienia do prowadzenia 

wózków widłowych, by tam mied pracę, bo tu jej nie mieli. A wiemy, bo brali zaświadczenie w języku 

angielskim. I jest sporo takich ludzi, którzy nawet za takie szkolenia płacą, bo oni wiedzą, że to im się 

zwróci. (IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Jak wynika z przytoczonych wypowiedzi różnych grup badanych respondentów, zainteresowanie 

podwyższaniem kwalifikacji zawodowych wśród mieszkaoców Ostrołęki jest duże. Co więcej, jak 

podkreślają szczególnie przedstawiciele środowiska edukacyjnego, wzrasta świadomośd odnośnie do 

konieczności podnoszenia kwalifikacji jeszcze na długo przed rozpoczęciem poszukiwania pracy, 

zwłaszcza wśród osób młodych, co najlepiej widad wśród uczniów szkół średnich. Dobrym przykładem 

jest inicjatywa uczniów jednej ze szkół na terenie Ostrołęki: 

U nas na logistyce uczniowie wyszli z taką propozycją, żeby zorganizowad w szkole kurs BHP, bo idąc 

do pracy, czy nawet na praktyki to taki kurs jest im potrzebny i to by było dla nich też plusem, bo 

przyjmujący do pracy pyta, czy jest przygotowanie z zakresu BHP. (FGI 2 SZKOŁY) 
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6. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy na 

rzecz wspierania osób i grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku 

pracy  

 

6.1. Obszary działalności instytucji rynku pracy 

 

Instytucje rynku pracy realizują zadania łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz 

promocji zatrudnienia. W tej części raportu dokonano oceny działao podejmowanych przez te 

instytucje w Ostrołęce, ze szczególnym uwzględnieniem działao Publicznych Służb Zatrudnienia, 

agencji zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych podejmujących tematykę związaną z rynkiem 

pracy.  

Działalnośd Powiatowego Urzędu Pracy, oprócz poszukiwania miejsc pracy dla osób bezrobotnych i 

nowych pracowników dla firm, skupia się głównie na organizowaniu szkoleo, staży i podnoszeniu 

kwalifikacji dla osób chcących znaleźd nową pracę. Organizacja prowadzonych szkoleo i kursów 

przeprowadzana jest, jak utrzymują przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia, po corocznej 

analizie zapotrzebowania rynku pracy i oczekiwao przedsiębiorców z Ostrołęki. 

 

To znaczy tak, robimy co roku diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, wielotorowe. Bierzemy pod 

uwagę zapytania bezrobotnych, czy ich zainteresowania określonymi kierunkami szkoleo, wysyłamy 

zapytania do wszystkich partnerów, do przedsiębiorców, jednostek szkoleniowych. ( IDI 1 PUBLICZNE 

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Niestety z racji ograniczonych funduszy, Urząd Pracy z roku na rok jest zmuszony ograniczad 

aktywizację zawodową, zmniejszając liczbę poszczególnych działao. 

 

Pieniądze dostajemy co prawda z Ministerstwa, więc takie są środki na aktywizację rynku pracy 

zgodnie z ustawą, później drugie to są środki EFS-owskie jeszcze, więc te też pozyskujemy, ale to są 

konkursy systemowe dla urzędów pracy i tam w sumie też się określa wielkośd środków jakie dla 

danego powiatu proponuje, no i w związku z tym, że tych osób bezrobotnych mamy dużo, tych 

środków jest ciągle za mało. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Ograniczenie funduszy skutkuje także ograniczeniem szkoleo zawodowych dla osób bezrobotnych. 

Ale jak podkreślają przedstawiciele organizacji pozarządowych odejście od popularnych do niedawna, 

szkoleo grupowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo według przedstawicieli NGO, takie grupowe 

szkolenia nie podnosiły wcale kwalifikacji osób bezrobotnych, tylko były bardziej "spotkaniami 

towarzyskimi", ponieważ znaczna częśd osób w nich uczestnicząca nie była zainteresowana w ogóle 

podnoszeniem swojej pozycji na rynku pracy. Indywidualne szkolenia są, zdaniem respondentów, o 

wiele lepszym rozwiązaniem, bo przeznaczone są dla osób, które rzeczywiście zainteresowane są 

znalezieniem zatrudnienia. 
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PUP zrezygnował z tych wszystkich innych szkoleo robionych dla grup, tak woli finansowad, jeżeli 

zgłasza się bezrobotny i mówi, jeżeli ja będę miał uprawnienia na koparkę to proszę bardzo tu mam 

poświadczenie. (FGI 1 OSP+NGO) 

 

Do osób bezrobotnych kierowane są także formy pomocowe w postaci wsparcia przy rozpoczęciu 

działalności gospodarczej. Jak podkreślają i osoby bezrobotne i przedstawiciele PUP, są to jedne z 

najpopularniejszych form wsparcia dla bezrobotnych, jednak biorąc pod uwagę wielkośd 

przyznawanych środków, pomoc ta może byd rozwiązaniem dla osób planujących działalności 

gospodarcze raczej na mniejszą skalę.  

 

Ja jako ja nie myślałam, tylko mój mąż myślał i bym mu pomagała, jednakże ten pomysł, który on 

miał posiadał bardzo duże wymagania finansowe, większe niż to, co może byd oferowane przez 

Wojewódzki Urząd Pracy, to było zbyt mało, żeby można było się rozkręcid z interesem. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

 

Znam taka kosmetyczkę i manikiurzystkę, które sobie w ten sposób sobie to zrobiły. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

 

Jakby to miała byc budka z hot-dogami, to może  by te 18 tysięcy wystarczyło. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Pracodawcy z kolei bardzo dobrze oceniają pomysł organizowania lokalnych Targów Pracy, które w 

jednym miejscu skupiają największych, średnich i małych pracodawców. Osoby bezrobotne mogą 

poznad ofertę zakładów, dowiedzied się o specyfice pracy w poszczególnych zakładach, poznad 

oczekiwania pracodawcy odnośnie przyszłych pracowników. Forma targów, według pracodawców, 

jest na tyle interesująca, że biorą w niej udział nawet zakłady, które w danym momencie nie 

potrzebują pracowników, ale chcą się jedynie pokazad i "zareklamowad" na przyszłośd. 

 

Było takie spotkanie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które zostaliśmy zaproszeni 

jako pracodawca, i tam przygotowywali się do targów, były organizowane targi przez Urząd Pracy, 

targi pracy, spotkanie z osobami dłuższy czas bezrobotnymi, pozostającymi długo w okresie 

nieaktywności zawodowej i wtedy pamiętam, na tym spotkaniu roboczym, że była poruszona sprawa, 

gdzie Urząd oczekiwał od potencjalnych pracodawców określenia, w jakim zawodzie będą 

poszukiwane osoby do pracy. Jakie są przydatne szkolenia, umiejętności. (IDI 8 PRACODAWCA) 

 

6.2. Ocena współpracy z instytucjami rynku pracy 

 
Przytoczony powyżej przykład organizacji targów pracy, będących miejscem spotkania pracodawców, 

pracowników i przedstawicieli instytucji rynku pracy wskazuje, że ocena współpracy pomiędzy 

ostrołęckimi podmiotami, biorąc pod uwagę wymianę informacji czy wspólne działania podejmowane 

przez poszczególne instytucje, wypada dobrze. Chod na drodze badania wykazano także wiele 

obszarów wymagających poprawy, to jednak ogólna ocena współpracy z instytucjami rynku pracy jest 

pozytywna. 
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Przykładem obszaru wymagającego poprawy może byd współpraca publicznych i niepublicznych 

instytucji rynku pracy odnośnie do szkoleo dla osób bezrobotnych. Jak podkreślają przedstawiciele 

Powiatowego Urzędu Pracy, na plus należy ocenid fakt organizacji i zgłaszania chęci prowadzenia 

szkoleo przez liczne agencje pośrednictwa pracy, jak i samych pracodawców, jednak pojawia się 

zastrzeżenie, że corocznie organizowane są takie same kursy i agencje są zbyt mało elastyczne, jeśli 

chodzi o zapotrzebowanie pracodawców, a kierują się tylko oczekiwaniem bezrobotnych. 

 

Te osoby które zapraszamy, ten proces diagnozowania, tak nie do kooca budzi zainteresowanie i 

analizują to, o co ich się prosi, bo jakbyśmy wzięli propozycje nadsyłane przez tych wszystkich 

partnerów naszych z kilku lat, to one są generalnie takie same co roku, im brakuje takiej analizy rynku 

pracy, inne umiejętności przede wszystkim. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Z kolei agencje widzą kłopoty ze współpracą z PUP-em po stronie urzędu, bo jak twierdzą systemy 

szkoleo dopasowują do informacji zdobywanych od bezrobotnych, ponieważ urzędy mają nieaktualne 

dane o rynku pracy i nie mogą opierad swoich szkoleo na danych sprzed kilku lat. Jak podkreślają 

pracownicy prywatnych agencji pośrednictwa pracy, współpracę należałoby poprawid także w sferze 

lepszych kontaktów i usprawnienia przepływu informacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi 

instytucjami rynku pracy, bo niejednokrotnie zamiast pomagad bezrobotnym, pracownicy prywatnych 

agencji zatrudnienia traktowani są jak firma konkurująca z Urzędem. 

 

Myślę, że są mniej pomocni. Może nie powinnam tego mówid, ale system jest niefajny dlatego, że 

kiedyś słyszałam taką opinię, że jesteśmy konkurencją dla urzędu pracy. Ten kontakt z nimi jest 

utrudniony, nigdy nie uzyskaliśmy takiej jakby pomocy. Kiedyś się zraziłam raz i już nie próbuję. Mieli 

problem z zawieszeniem naszego ogłoszenia, więc stwierdziłam, że nie ma sensu i tyle. Ostrołęka jest 

małym miastem, więc jeżeli ja zamieszczę ogłoszenie powiedzmy w Tygodniku Ostrołęckim, to tak 

naprawdę wystarczy, bo i tak wszyscy się dowiedzą i nie muszę iśd do urzędu pracy. (IDI 11 AGENCJA 

PRACY) 

 

Jednak jak podkreślają przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia, największym problemem w 

planowaniu działao jest niewystarczająca współpraca z pracodawcami. Ci najwięksi szkolą i podnoszą 

kwalifikacje swoich pracowników na własna rękę, najczęściej poprzez firmy zewnętrzne. Natomiast 

średnie i małe firmy, nie potrafią określid, jakie szkolenia należałoby przeprowadzad, by osoby 

bezrobotne stały się dla nich atrakcyjnymi kandydatami do pracy. 

 

One chyba nie mają planów rozwoju od kilku lat, nie potrafią powiedzied pytając się ich dzisiaj, kto im 

będzie potrzebny za rok czy za dwa, jednak przepisy które funkcjonują w administracji nie pozwalają 

nam np. że dzisiaj przyjdzie pracodawca i dzisiaj mu wyszkolę osobę na dzisiaj, dobrze by było 

przewidywad te rzeczy chociaż z rocznym wyprzedzeniem, żebyśmy my mogli sobie zaplanowad. On 

będzie wiedzied kogo będzie potrzebowad z jakimi umiejętnościami w miarę wcześniej, abyśmy mogli 

takiego człowieka mu przygotowad. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Brak wymiany informacji to najczęściej wymieniany problem współpracy urzędów, agencji 

zatrudnienia i pracodawców. Jak podkreślają badani, z powodu niewystarczającej wymiany informacji 

pomiędzy tymi podmiotami, bardzo często dochodzi do nieporozumieo, np. w kwestii kierowania do 

pracodawców osób o niewłaściwych kwalifikacjach, nieodpowiadających stanowisku pracy.  
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Jeśli chodzi o PUP, to oni nam przysyłają na szkolenia ludzi, którzy chyba nie do kooca wiedzą, czego 

chcą lub oczekują po tych szkoleniach. Mam takie wrażenie, że oni tylko przekładają ludzi ze stosu 

papierów na drugi i nie wiedzą, co z nimi zrobid. No ja tu miałem parę takich sytuacji, że robiłem 

szkolenia dla bezrobotnych i przez przypadek przychodził pracodawca, który się pyta: skąd ty ich 

masz, bo Urząd Pracy mówi mi, że nie ma tak wykwalifikowanych osób, a u ciebie siedzi 10 na 

szkoleniu. I widad, że UP kompletnie nie ma pojęcia o łączeniu potrzeb pracodawców z bezrobotnymi. 

(IDI 9 AGENCJA PRACY) 

 

Z drugiej strony o pozytywnych aspektach współpracy z Urzędami Pracy wypowiedzieli się 

przedstawiciele środowiska edukacyjnego, podając przykład doradztwa skierowanego do osób 

planujących rozpocząd własną działalnośd gospodarczą i ubiegających się o dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej.  

 

Byłam kiedyś na takim spotkaniu z młodzieżą, zresztą współpracujemy z Urzędem Pracy i tu nie ma 

tłumaczenia, powinieneś robid, powinieneś wypełnid takie dokumenty, tylko że absolwent może 

założyd własną firmę, jaką? Wybór należy do niego, tyle środków może pozyskad z Unii, jakie 

dokumenty powinien złożyd, do jakiego biura powinien się udad żeby te dokumenty złożyd, kto może 

mu pomóc w wypełnieniu tych dokumentów, jakie ewentualnie pożyczki, ile środków własnych, to są 

rzeczy, które ich interesują i takie powinno byd doradztwo. (FGI 2 SZKOŁY) 

 

Negatywne opinie, pod kątem agencji pośrednictwa pracy i Urzędu Pracy pojawiły się ze strony osób 

bezrobotnych. Główny zarzut kierowany w stronę Urzędu Pracy to niechęd w udzieleniu 

najważniejszych informacji osobom bezrobotnym i mało przyjazna postawa pracowników Urzędu. Jak 

podkreślają bezrobotni, w Urzędzie Pracy ciężko uzyskad potrzebne informacje i załatwienie jednej 

sprawy wiąże się z koniecznością wielu miejsc i wypełnienia wielu wymogów formalnych. Ich 

zdaniem, dostęp do informacji powinien zostad uproszczony.  

 

Sama pytałam się o staże, prace interwencyjne. O szkolenia też się pytałam, starałam się, pukałam do 

drzwi, to się załapałam.  Dostałam taką ciekawą informację, bo dowiedziałam się, że może byd 

dofinansowanie dla opieki nad dzieckiem. Poszłam do Urzędu Pracy dokładnie się dopytad, to te panie 

bardzo niechętnie mi pomogły. Z grubsza to dowiedziałam się tylko, że to żłobek, a jak opiekunka to 

trzeba iśd do ZUSu, a te panie to same nie do kooca wiedzą jak to jest. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

6.3. Ocena programów aktywizacji zawodowej i obszary wymagające poprawy 

 

Ogólna ocena aktywizacji zawodowej wypada pozytywnie, jednak przy zastrzeżeniu, że należy 

dodatkowo usprawnid system podnoszenia kwalifikacji poprzez praktyki i zdobywanie doświadczenia. 

Jak ocenili respondenci, zarówno pracownicy instytucji rynku pracy, sami bezrobotni i pracodawcy, 

organizowanie szkoleo dla samych szkoleo, po których osoba bezrobotna nie jest w stanie 

wykorzystad w nowym miejscu pracy tego, czego się nauczyła, jest marnowaniem pieniędzy, 

ponieważ po kilkumiesięcznym przestoju i braku pracy, jakośd zdobytej wiedzy spada do poziomu 

sprzed szkoleo. 
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Na dzieo dzisiejszy największym minusem szkoleo jest brak możliwości odbycia stażu lub praktyk w 

zakładzie pracy bezpośrednio po jego ukooczeniu. Taki system szkolenia bez praktyki powoduje, że 

już nawet osoby bezrobotne niejednokrotnie przyznają, że na szkolenie przychodzą bardziej w celu 

aktywnego spędzenia czasu, niż z nadzieją na otrzymanie propozycji pracy zaraz po szkoleniu. 

 

Żeby nie siedzied bezczynnie w domu, nie popadad w jakąś depresję, wychodzid do ludzi. Właśnie jest 

to jakaś nadzieja, raz że się czegoś nauczę, a dwa może cudem mnie ktoś przyjmie i to doceni. Dla 

samej siebie, to jest bardzo fajnie, coś umied, ja też skooczyłam kurs kadry, płace, jestem zadowolona 

bo były programy, nawet jak mi to nie będzie potrzebne w pracy, to ja sama dla siebie coś wiem, bądź 

rodziny czy znajomych, ale dla pracodawcy to jest ciągle za mało.  (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Konsultowani w tym temacie pracodawcy zastrzegają, że do kursów podchodzą ostrożnie. Mimo 

wielu dobrych przykładów działao podejmowanych przez PUP, jak np. lokalne targi pracy 

organizowane przez Urząd, w kwestii samych szkoleo niektórzy pracodawcy zauważają, że nie są one 

organizowane z myślą o rynku pracy, potrzebach osób bezrobotnych i pracodawców, bo nawet przy 

planowaniu szkoleo nikt nie konsultuje ich programu z potrzebą pracodawców. Dlatego uznają, że 

szkolenia wynikają jedynie z potrzeby firm szkolących.  

 

Znając z doświadczenia jak wyglądają praktyki i szkolenia, nawet dla nas już pracujących osób, ja bym 

się nie skusiła na osobę bezrobotną, która takie kursy skooczyła. Niestety jest tak, że te kursy 

organizują dla PUP-ów firmy, które dają najniższe stawki, a najniższe stawki to oznacza kiepskie 

szkolenia i kiepskie uczenie. Po prostu ludziom się czyta książki i to jest całe szkolenie. A szkolenie 

powinno byd z urządzeniem, z praktyką z teorią, z przyjechaniem do zakładu, a do nas nikt nigdy się 

nie odezwał i się nie zapytał nawet, na jakich maszynach pracujemy. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Są szkolenia, które rzeczywiście dużo dają, jak uprawnienia SEP, dające uprawnienia czy zezwolenia, 

ale są i takie, których w ogóle u nas nie powinno byd. Bo po co kolejne szkolenia na księgową, skoro to 

nic nie daje, żadna kobieta po takim szkoleniu nie znajdzie pracy jako księgowa, bo teraz od księgowej 

wymaga się więcej niż od Papieża. Ale UP robi, bo są chętne, tylko po co tak robid, skoro one nie 

znajdą pracy. (IDI 3 PRACODAWCA) 

 

Nie dziwi więc fakt, że pracodawcy podchodzą do wszelkiego rodzaju form aktywizacji zawodowych 

ostrożnie i chod są zadowoleni, że takie działania są podejmowane, to raczej, jak wynika z danych 

Urzędu Pracy, liczba osób podejmujących zatrudnienie w krótkim okresie po udziale w programie jest 

niewielka.  

 

- A jak procentowo to wygląda?, Ile po stażu osób procentowo zostaje w tym zakładzie pracy? 

- Mniej niż  ¼! (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Badani, zwłaszcza pośrednicy pracy i przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zwrócili uwagę na 

koniecznośd wprowadzenia zmian i zwiększenie skuteczności programów wsparcia osób 

zakładających własną działalnośd gospodarczą. Pojawiły się głosy, że założenie działalności 

gospodarczej w wielu przypadkach wprowadza te osoby w większe kłopoty, niż przed otrzymaniem 

tej pomocy. Bardzo często osoby bezrobotne, bez doświadczenia w biznesie, nie są w stanie utrzymad 
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firmy przez czas, przez jaki obliguje je otrzymana pomoc, a przepisy są surowe i ciągną za sobą wiele 

konsekwencji. 

 

To znaczy tak, jakieś małe przedsiębiorstwa na pewno powstają, z racji tego, że Wojewódzki Urząd 

Pracy ma taki projekt dla osób przedsiębiorczych, oferuje 40 tysięcy na założenie działalności 

gospodarczej. Powiatowy również, czyli jakieś tam jednoosobowe na pewno przedsiębiorstwa małe 

powstają, tylko że te jednoosobowe niestety, ale nie zmienią tej całej sytuacji, bo one nie zatrudniają, 

a maksymalnie jednego pracownika, ale to też tak powiem Panu szczerze na „czarno” mogą 

zatrudniad, nie podpisują umowy z tymi pracownikami. (IDI AGENCJA PRACY) 

 

Ja też znam osoby, które założyły działalnośd , jedna to był sklep odzieżowy, który kobieta po pół roku 

miała problem z opłaceniem ZUSu, wynajmu itd., musiała pożyczad od rodziny, znajomych, żeby 

utrzymad tą działalnośd przez rok czasu, co jest wymogiem w Urzędzie Pracy. Druga osoba założyła 

firmę budowlaną i zawiesiła działalnośd. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

 

Przy ocenie obecnego systemu pomocowego dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

przedstawiciele instytucji pomocy społecznej zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem, mianowicie 

brak konieczności rozliczania się z pomocy otrzymanej z instytucji pomocy społecznej.  

 

Największym błędem jaki jest w ustawie o pomocy społecznej jest to, że ona daje prawo klientowi, 

jemu się należy. Pracownik socjalny wnioskujący o pomoc jest w tej przegranej sytuacji, jeżeli klient 

zaczyna działad w swojej obronie, pracownik socjalny musi przyznad pomoc, bo on pójdzie, uda 

sytuacje, przeróżnie zaprogramuje itd. Nie może byd tak, że idzie do nas zasiłek, osoba siedzi w domu, 

ogląda telewizor i pali papierosa, przepraszam i stoi gdzieś tam przed sklepem z piwem. On powinien 

byd zobowiązany, zobligowany do działao mobilizujących, czyli z racji pobierania zasiłku, zgłasza się, 

przechodzi różne programy, różne rozmowy, jest rozliczony z czasu, co zrobił w ramach na przykład 

wyjścia z bezrobocia, poprawy stanu zdrowia, poprawy relacji rodzinnych, jak to jest bezdomna 

osoba, poprawy w ogóle, powinien się wykazad aktywnością w poprawianiu swojej sytuacji ogólnie 

powiem bytowej. (FGI 1 OPS+NGO) 

 

Tutaj się z tym zgadzam, bo tylko tu jest jeden problem, właśnie to, co pani tutaj wcześniej też 

mówiła, czyli niebezpieczeostwo pewne jest, że jeżeli dostaje zasiłek jakiś tam, czy dostaje jakąś 

pomoc, ma to odpracowad i częśd tych ludzi może uznad, że oleje to, za 500 złotych, czy za 300 

złotych, czy 5 godzin pracuje i po co mi szukad innej pracy i uzna to za pracę. I może też zabrnąd nie w 

tym kierunku, bo jeżeli on dostanie 500 złotych na rękę, a u pracodawcy 1300 złotych tak minus te 

wszystkie podatki tam zostanie z 800 złotych na rękę. To za 300 złotych mam pracowad jak tu mam 

zagwarantowane za 10 godzin 500 złotych. (FGI 1 OPS+NGO) 
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7. Wnioski i rekomendacje 

 

Ogólna sytuacja miasta Ostrołęki jest oceniana przez respondentów pozytywnie, jednak jak sami 

zauważają, jest wiele możliwości, by jeszcze ją poprawid i doprowadzid do polepszenia sytuacji na 

rynku pracy w mieście. 

Zdaniem uczestników badania rozwój gospodarczy miasta bazuje na największych zakładach 

przemysłowych z branży energetycznej oraz celulozowo-papierniczej, które utrzymują dominującą 

funkcję w mieście, a ich rozwój sprzyja przyciąganiu nowych inwestycji. Istotną rolę w Ostrołęce 

odgrywa również branża przetwórstwa spożywczego. 

W tej sytuacji wydaje się niezmiernie istotne by władze lokalne zadbały o dobre warunki dla 

rozwoju tych kluczowych przedsiębiorstw na terenie miasta, realizując niezbędne inwestycje 

infrastrukturalne. Aby poprawid wizerunek miasta, zwiększyd napływ nowych inwestycji oraz 

utrzymad dotychczasowych inwestorów warto przede wszystkim poprawid infrastrukturę drogową, 

ale również zadbad o odpowiedni poziom jakości życia w mieście, tworząc warunki dla rozwoju 

infrastruktury gastronomicznej, rozrywkowej czy kulturalnej. 

Wśród szans dla rozwoju miasta wymienia się m.in. planowaną budowę drogi ekspresowej S61 Via 

Baltica, która ma przebiegad w pobliżu miasta i byd główną trasą łączącą Kraje Bałtyckie z Europą 

Zachodnią. Biorąc pod uwagę rozwój firm produkcyjnych w mieście uczestnicy badania upatrywali 

szans w rozwoju branży logistyczno-transportowej. Bazując na tym pomyśle postulujemy działania 

promocyjne na rzecz zainteresowania przedsiębiorstw z tej branży inwestycjami na terenie 

Ostrołęki, tym bardziej, że, jak wskazują respondenci, w mieście istnieją szkoły uczące w zawodach 

związanych z tą branżą. 

Jeśli chodzi o poziom bezrobocia należy zauważyd, że mimo jednego z wyższych wskaźników 

bezrobocia na Mazowszu, sytuacja przynajmniej w oczach respondentów nie prezentowała się źle. 

Utrzymuje się stabilny popyt na pracę, chod przede wszystkim poszukiwane są osoby na stanowiska 

niższego szczebla, natomiast na średnim szczeblu pracodawcy poszukują przede wszystkim 

pracowników z kwalifikacjami w zawodach inżynieryjno-technicznych. Ciekawym zjawiskiem 

zaobserwowanym na lokalnym rynku są procesy outsourcingowe, które chod przyczyniają się do 

pewnego zmniejszenia zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, kreują zatrudnienie w mniejszych 

samodzielnych firmach podwykonawczych.  

Od strony podaży pracy obserwuje się dużą dostępnośd osób z wykształceniem gimnazjalnym, bez 

kwalifikacji, które jednakże są w stanie pozyskad pracę na terenie miasta po doszkoleniu przez 

pracodawcę lub zdobyciu dodatkowych uprawnieo, i wyraźną nadpodaż osób z wykształceniem 

wyższym, po kierunkach administracyjnych, tworzących jedną z największych grup bezrobotnych, co 

wydaje się jedną z największych bolączek miasta. Biorąc pod uwagę przesycenie absolwentami 

kierunków administracyjnych należałoby rozważyd stopniowe przekształcanie profilu lokalnych 

uczelni wyższych i rozważyd uruchomienie pewnych wyższych kierunków technicznych (byd może w 

porozumieniu z Politechniką Warszawską lub inną uczelnią techniczną), zważywszy na silną pozycję 

przemysłu na terenie miasta i zainteresowanie lokalnych zakładów przemysłowych stworzeniem 

zaplecza akademickiego. 
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Uczestnicy badania zauważają problem polegający na ograniczaniu praktyk i warsztatów w procesie 

nauczania, szczególnie w przypadku szkół o profilu zawodowym, co ich zdaniem może skutkowad w 

przyszłości tym, że pracodawcy nie będą w stanie znaleźd pracowników z praktycznym 

doświadczeniem w zawodzie. Należałoby położyd w tej sytuacji większy nacisk na praktyki i 

doskonalenie zawodowe. W szczególności wprowadzad więcej elementów praktycznych w trakcie 

nauki, poprawiad stopniowo wyposażenie pracowni, jak również równolegle rozpocząd szerszą 

współpracę z pracodawcami z terenu miasta i zachęcid ich do włączenia się w proces praktycznego 

kształcenia uczniów poprzez praktyki zawodowe. Warto rozważyd powrót do rozwiązao, w ramach 

których pracodawcy kształcąc młodocianych otrzymywali możliwośd odpisów od podatku lub też 

zastosowad innego rodzaju zachęty. Sugerujemy również włączenie w proces kształcenia 

możliwości otrzymania uprawnieo zawodowych, bez których absolwenci szkół nie mają prawa do 

wykonywania zawodu. 

Przeprowadzona analiza wykazała również, że w obecnych warunkach szkolnictwo powinno 

przygotowywad uczniów w większym stopniu do poruszania się po rynku pracy – poszukiwania pracy, 

dokształcania się, zdobywania nowych kwalifikacji. W tym celu postulujemy wzmocnienie w ramach 

nauki w szkole aspektów dotyczących samodzielności i przedsiębiorczości. 

Ostrołęka charakteryzuje się i wyróżnia spośród innych powiatów faktem, że pracodawcy poszukują 

pracowników przez znajomych, przez obecnych pracowników, lub też zatrudniają dawnych 

pracowników. Większośd badanych pracodawców stosowała tę metodę poszukiwania pracowników, 

oceniając ją jako efektywną, natomiast jeżeli nie dawało to efektów, korzystali z własnych baz 

danych, tworzonych na podstawie napływających na bieżąco aplikacji. W żadnym z pozostałych 

powiatów metoda ta nie była tak często i otwarcie wskazywana. Można z kolei zauważyd, że 

bezrobotni dostosowują się do tych zasad panujących na rynku i w procesie poszukiwania pracy 

korzystają ze znajomości, koneksji, poszukują ewentualnego mniej oficjalnego kontaktu z 

potencjalnym pracodawcą. 

Po części zjawisko to jest tłumaczone stosunkowo niską efektywnością innych metod, w tym 

współpracy z Urzędem Pracy, która przede wszystkim nie pozwala na zrekrutowanie kandydatów 

odpowiadających wymaganiom pracodawców, w szczególności w zakresie pożądanych kwalifikacji. 

Wydaje się, że w tej sytuacji należałoby usprawnid funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy pod 

kątem zwrócenia uwagi na lepsze dopasowywanie ofert pracy do wymagao pracodawców i próby 

nawiązania szerszej z nimi współpracy. Biorąc pod uwagę, że lokalni pracodawcy korzystają z mniej 

formalnych sposobów poszukiwania pracowników, dla zwiększenia współpracy w zakresie 

pośrednictwa pracy należałoby w możliwie największym stopniu odformalizowad kontakt między 

urzędem a pracodawcą. 

Badanie wykazało również problemy, z jakimi borykają się grupy defaworyzowane – przede 

wszystkim kobiety powracające na rynek pracy po okresie macierzyostwa, czy też osoby 

niepełnosprawne. Zwraca się uwagę na fakt, że grupy te często są dyskryminowane przez 

pracodawców, a w przypadku osób niepełnosprawnych problemem jest nieuwzględnianie przez 

pracodawców ich ograniczeo. W tej sytuacji proponujemy, by opracowad pewne programy zachęt 

dla pracodawców, które zainteresowałyby ich w większym stopniu osobami z tych grup, a zarazem 

wspierały w procesie zatrudniania tych osób i np. dostosowania warunków pracy do osób 

niepełnosprawnych. 
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Ogólna ocena realizacji działao aktywizacyjnych na rynku pracy w Ostrołęce jest pozytywna. 

Respondenci nie do kooca korzystną ocenę przypisują jednak szkoleniom grupowym, gdyż ich 

zdaniem często ich tematyka nie do kooca odpowiadała zapotrzebowaniu ze strony pracodawców, 

ponadto częśd osób uczestniczących w szkoleniach nie wykazywała realnego zainteresowania 

poszukiwaniem pracy. Problemem jest również często brak komponentu praktycznego w 

realizowanych szkoleniach. Zwraca się natomiast uwagę na dużo większą efektywnośd szkoleo 

indywidualnych, w przypadku których uczestnik otrzymuje konkretne szkolenie, którego oczekuje 

od niego pracodawca. Dlatego też proponujemy rozważenie stopniowego odchodzenia od szkoleo 

grupowych na rzecz lepiej dopasowanych szkoleo indywidualnych, szczególnie w sytuacji 

ograniczania funduszy na aktywizację bezrobotnych. 

Spośród innych działao szczególnie pozytywnie oceniono organizowane Targi Pracy. Stąd też 

postulujemy utrzymanie tego działania przez PUP – cykliczną organizację Targów Pracy, ich 

promocję wśród zainteresowanych grup, rozszerzanie współpracy w tym zakresie na kolejnych 

pracodawców. 

Z kolei w przypadku wsparcia w uruchamianiu działalności gospodarczej zwrócono uwagę, że zdarzają 

się dosyd często sytuacje, w których osoby, które otrzymały wsparcie, nie były w stanie utrzymad 

działalności w wymaganym okresie. Stąd też postulujemy, by program ten był uzupełniony o 

bardziej kompleksową pracę z osobami rozpoczynającymi działalnośd i uwzględniał fachową 

analizę możliwości realizacji zakładanych biznesplanów. 

Dosyd negatywna była ocena funkcjonowania urzędu ze strony bezrobotnych. Bezrobotni zwracali 

uwagę przede wszystkim na takie mankamenty organizacyjne jak utrudniony dostęp do informacji czy 

koniecznośd odwiedzania wielu osób w celu załatwienia jednej sprawy. Proponujemy  w tej sytuacji, 

by dokonad wystandaryzowania obsługi klienta w PUP, w szczególności w celu zapewnienia 

klientom urzędu kompleksowej informacji. Należy wziąd pod uwagę lepszy dostęp do informacji 

przez stronę internetową urzędu i jej stałe aktualizowanie. 

W ramach analizy zidentyfikowano problem braku motywacji do zmian w przypadku osób 

długotrwale bezrobotnych podlegających pod opiekę społeczną. Zjawisko długotrwałego bezrobocia 

w wielu sytuacjach wynika z faktu otrzymywania przez osoby bezrobotne bezpłatnych świadczeo 

zdrowotnych, zasiłków mieszkaniowych oraz innych form wsparcia ze strony pomocy społecznej, bez 

konieczności jakiegokolwiek działania ze strony osoby bezrobotnej w kierunku zmiany jej sytuacji 

życiowej. Pracownicy MOPSu widzą również problem w tym, że zobowiązani są do zaspokajania 

potrzeb osób, które nie wykazują zainteresowania poszukiwaniem pracy, podczas gdy nie mogą 

poświęcid się w większym stopniu osobom, które są zainteresowane poprawą swojej sytuacji na 

rynku pracy. Rozwiązaniem problemu powinno byd uzależnienie otrzymywania wsparcia ze strony 

ośrodka pomocy społecznej od realizacji aktywnych działao na rzecz znalezienia pracy i poprawy 

sytuacji życiowej, przy kompleksowym wsparciu MOPS i Urzędu Pracy. 
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Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy 

 Wniosek Rekomendacja 

1 Rozwój miasta bazuje na dużych zakładach 

przemysłowych, które korzystnie wpływają 

na przyciąganie nowych inwestycji 

 Tworzenie dobrych warunków dla 

funkcjonowania dotychczasowych 

przedsiębiorstw na terenie miasta 

Poprawa infrastruktury drogowej 

Wsparcie działao na rzecz podniesienia jakości 

życia w mieście 

2 Zidentyfikowany potencjał miasta w 

zakresie rozwoju branży logistyczno-

transportowej 

 Działania na rzecz zainteresowania ofertą 

inwestycyjną miasta podmiotów 

funkcjonujących w tej branży 

3 Nadpodaż osób z wykształceniem wyższym, 

po kierunkach administracyjnych, 

tworzących jedną z największych grup 

bezrobotnych 

 Stopniowe przekształcania profilu lokalnych 

uczelni wyższych, uruchomienie pewnych 

kierunków technicznych we współpracy z 

dużymi uczelniami technicznymi 

4 Ograniczanie elementów praktycznych w 

procesie kształcenia, zagrożenia coraz 

większą luką jakościową w obszarze 

praktycznego doświadczenia w zawodzie 

 Położenie większego nacisku na praktyki i 

doskonalenie zawodowe 

Poprawa wyposażenia pracowni 

Włączenie w proces kształcenia możliwości 

uzyskania uprawnieo zawodowych 

5 Ograniczona współpraca szkół 

zawodowych z pracodawcami na terenie 

miasta 

 Zachęcanie lokalnych pracodawców do 

nawiązywania szerszej współpracy ze szkołami 

Wprowadzenie zachęt (np. podatkowych) dla 

pracodawców kształcących młodocianych 

pracowników 

6 Niska efektywnośd pośrednictwa pracy 

realizowanego przez PUP, wykorzystywanie 

przez lokalnych pracodawców 

nieformalnych sposobów poszukiwania 

pracowników 

 Poprawa współpracy PUP z pracodawcami – 

odformalizowanie kontaktów, lepsze 

dopasowywanie kandydatów do ofert pracy 

składanych przez pracodawców 

7 Pojawiająca się dyskryminacja kobiet 

powracających na rynek pracy po okresie 

macierzyostwa i niepełnosprawnych 

 Realizacja programów zachęcających 

pracodawców do zatrudniania osób z grup 

defaworyzowanych, wsparcie pracodawców w 

tym zakresie 
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8 Dosyd niekorzystna ocena szkoleo 

grupowych realizowanych przez PUP, brak 

elementów praktycznych w szkoleniach 

 Stopniowe odchodzenie od szkoleo grupowych 

na rzecz indywidualnej pracy z bezrobotnymi, 

w tym szkoleo indywidualnych pod konkretne 

zapotrzebowanie pracodawców 

9 Pozytywna ocena Targów Pracy  Utrzymanie cyklicznej organizacji Targów 

Pracy 

Promocja imprezy wśród zainteresowanych 

grup, rozszerzanie współpracy na kolejnych 

pracodawców 

10 Zidentyfikowane problemy z utrzymaniem 

działalności gospodarczej przez osoby, 

które rozpoczęły ją przy wsparciu PUP 

 Uzupełnienie programu wsparcia o 

kompleksowe doradztwo dla osób 

otrzymujących wsparcie, fachowa analiza 

wykonalności biznesplanów 

11 Słaba ocena funkcjonowania urzędu pracy 

przez bezrobotnych 

 Wystandaryzowanie obsługi klienta w PUP – 

zapewnienie kompleksowej informacji, lepszy 

dostęp do informacji przez Internet 

12 Brak motywacji do zmian sytuacji życiowej 

przez osoby długotrwale bezrobotne, 

podlegające opiece społecznej 

 Uzależnienie otrzymywania wsparcia ze strony 

OPS od realizacji aktywnych działao na rzecz 

znalezienia pracy i poprawy własnej sytuacji 

życiowej 

Kompleksowe wsparcie OPS i UP 

Źródło: Opracowanie własne. 




