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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 piaseczyoskiego do badania zostały 

wybrane powiaty: 

 ciechanowski 
 płocki ziemski 
 sokołowski 
 m. Ostrołęka 
 m. Radom. 

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

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

pracy na poziomie powiatów w ramach MORP.  

Badanie pilotażowe lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego zakładało 

przeprowadzenie szczegółowej diagnozy tych rynków pod kątem następujących obszarów 

badawczych: 

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

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

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

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

pracy 

Osiągnięcie zakładanych celów było możliwe dzięki przeprowadzeniu badania wśród różnych grup 

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

dominujących branż na terenie powiatu, przedstawicieli agencji doradztwa personalnego, 

przedstawicieli merytorycznych szkół, przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli 

instytucji pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących 

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

pracy. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badao terenowych zrealizowanych na terenie powiatu 

piaseczyoskiego 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.  



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 piaseczyoskiego, systemu edukacji oraz lokalnego rynku 

pracy. Przedstawiona w rozdziale charakterystyka powiatu piaseczyoskiego 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.  

 

  



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 7 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 wzięło udział 2 agencji pośrednictwa pracy 

zlokalizowanych na terenie powiatu piaseczyoskiego. 

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 Piasecznie. 

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 5 przedstawicieli instytucji 

edukacyjnych. 

W przypadku instytucji pomocy społecznej dobór próby uwzględniał zaproszenie do badania 

przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli gminnych ośrodków 

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



terytorialne instytucji objętych badaniem. Łącznie w badaniu wzięło udział 7 przedstawicieli instytucji 

pomocy społecznej. 

W badaniu wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

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

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

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

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

udział 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

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

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

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

interwencyjne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Jednocześnie warunkiem 

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

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

miejsce zamieszkania na terenie powiatu piaseczyoskiego. Założono zróżnicowanie uczestników 

badania ze względu na wiek i płed. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 7 osób bezrobotnych. 

Wybór odpowiednich technik badawczych dla powyższych zbiorowości podyktowany był w znacznym 

stopniu charakterem badanych zbiorowości i wielkością badanych populacji. Wywiady indywidualne 

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

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

technikę zastosowano w przypadku pracodawców, przedstawicieli agencji pośrednictwa pracy oraz 

przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia. Z kolei zogniskowane wywiady grupowe zostały 

wybrane do badania wśród przedstawicieli instytucji edukacyjnych, osób bezrobotnych oraz 

przedstawicieli instytucji opieki społecznej i organizacji pozarządowych (dwie ostatnie grupy 

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

Indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady grupowe zostały zrealizowane na 

podstawie opracowanych wcześniej scenariuszy wywiadu (wzory scenariuszy zostały załączone do 

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

odpowiadały obszarom badawczym projektu, co umożliwiło pozyskanie bogatego materiału 

badawczego, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli różnych grup podmiotów aktywnych na 

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

różnych środowisk.  

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

oraz użyteczności publicznej uzyskanych wyników.  

  



Łącznie na terenie powiatu piaseczyoskiego przeprowadzono:  

 13 indywidualnych wywiadów pogłębionych, w tym: 

o 7 IDI z pracodawcami z dominujących branż na terenie powiatu piaseczyoskiego 

o 2 IDI z przedstawicielami agencji doradztwa personalnego 

o 2 IDI z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia 

o 2 IDI z przedstawicielami organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

integracji na rynku pracy (uzupełnienie nieobecności na FGI) 

 3 zogniskowane wywiady grupowe, w tym: 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji edukacyjnych (5 uczestników) 

o 1 FGI z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej oraz organizacji 

pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy 

(8 uczestników) 

o 1 FGI z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w programach rynku pracy (7 

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 Piasecznie 

IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA 

 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie 

PRACODAWCY 

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

przedsiębiorstwa: średnie 

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

przedsiębiorstwa: małe 

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

przedsiębiorstwa: średnie 

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

przedsiębiorstwa: małe 



IDI 7 PRACODAWCA  Branża: usługowa; Zasięg: ogólnokrajowy; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: małe 

IDI 8 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna; Zasięg: ogólnokrajowy; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie/duże w zależności od sezonu 

IDI 9 PRACODAWCA  Branża: produkcyjna; Zasięg: ogólnopolski; Wielkośd 

przedsiębiorstwa: średnie 

AGENCJE PRACY 

IDI 10 AGENCJA PRACY  Zasięg: ogólnopolski 

IDI 11 AGENCJA PRACY  Zasięg: ogólnopolski 

WYWIADY GRUPOWE (FOKUSY) 

FGI 1 OPS + NGO  Badanie fokusowe z przedstawicielami instytucji opieki 

społecznej i organizacjami pozarządowymi 

FGI 2 SZKOŁY  Badanie fokusowe z przedstawicielami szkół 

FGI 3 BEZROBOTNI  Badanie fokusowe z osobami bezrobotnymi 

INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYWIADÓW GRUPOWYCH 

IDI 12 NGO  Wywiad indywidualny uzupełniający do badania fokusowego 

z przedstawicielami instytucji opieki społecznej i 

organizacjami pozarządowymi 

IDI 13 NGO  Wywiad indywidualny uzupełniający do badania fokusowego 

z przedstawicielami instytucji opieki społecznej i 

organizacjami pozarządowymi 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
  



2. Ogólna charakterystyka powiatu piaseczyńskiego 

 

Powiat piaseczyoski jest położony w subregionie warszawskim (bez miasta stołecznego Warszawy), w 

centralnej części województwa mazowieckiego, od północy graniczy z Warszawą. W granicach 

administracyjnych powiatu, który zajmuje łącznie powierzchnię 621 km2, znajduje się 6 gmin: 

Piaseczno, Góra Kalwaria, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Prażmów oraz Tarnów. Powiat 

piaseczyoski z powodzeniem konkuruje z innymi powiatami w obszarze metropolitarnym Warszawy. 

Do jego atutów zaliczyd można dużą chłonnośd rynku wewnętrznego i wysoką dynamikę rozwoju 

infrastruktury technicznej. 

Rysunek 1. Położenie geograficzne powiatu piaseczyoskiego 

Województwo mazowieckie, subregion warszawski 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Mocnymi stronami powiatu są również szerokie możliwości rekreacji i wypoczynku oraz dobra 

kondycja środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

 

 



2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne  

 

Liczba i struktura ludności 

Na koniec 2009 roku powiat piaseczyoski zamieszkiwało 157,39 tys. osób. Od 2004 roku obserwuje 

się coroczny napływ liczby ludności w powiecie. Średnie tempo wzrostu liczby ludności w powiecie w 

analizowanym okresie wyniosło 2,3% w skali roku. 

Rysunek 2. Liczba ludności powiatu 

piaseczyoskiego w latach 2004-2009 

Rysunek 3. Struktura ludności powiatu 

piaseczyoskiego według grup wieku w latach 

2004-2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

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

w 2009 roku 64,9% i był nieznacznie niższy od średniej dla województwa (63,7%). Istotne 

zróżnicowanie wystąpiło przy analizie tego wskaźnika według płci, co przedstawione zostało na rys. 4. 

W przypadku mężczyzn udział ten wyniósł 68,6%, podczas gdy w przypadku kobiet osiągnął poziom 

61,5%. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności wyniósł 21% i był 

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

nie jest dosyd wyraźne, co przedstawione zostało na rys. 4. W przypadku mężczyzn udział ten wyniósł 

22,1%, podczas gdy w przypadku kobiet wyniósł 19,4%. Na przestrzeni ostatnich lat w powiecie 

piaseczyoskim można było obserwowad coroczny wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym - w 

2004 r. liczba ta wynosiła 29 789 osób, podczas gdy w 2009 r. było to już 32 596 osób. 
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Rysunek 4. Struktura ludności powiatu piaseczyoskiego według grup wieku i płci w 2009 r. 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Saldo i dynamika migracji 

Saldo migracji w powiecie piaseczyoskim na koniec 2009 roku było dodatnie i wyniosło 2 543 osób. 

Ogólna liczba zameldowao w powiecie wyniosła 3 767 osób, natomiast wymeldowało się 1 224 osób.   

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

wyniosło w 2009 r. 1 434 osób, natomiast w grupie mężczyzn 1 109. Tendencja nadwyżki 

zameldowao nad wymeldowaniami z powiatu utrzymywała się od 2004 roku na średnim poziomie 2 

924 osoby 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 piaseczyoskiego dysponuje dogodnymi połączeniami drogowymi i kolejowymi, a 

bliskośd położonego w południowej części Warszawy portu lotniczego Okęcie zapewnia komunikację 

lotniczą zarówno krajową, jak i międzynarodową. Przez teren powiatu przebiegają dwie drogi 

krajowe z Warszawy: nr 79 w kierunku Warki i Kozienic oraz nr 7 w kierunku Krakowa oraz droga 

krajowa nr 50 stanowiąca trasę tranzytową dla ruchu ciężarowego wschód - zachód. Powiat 

dysponuje również dogodnymi połączeniami kolejowymi, które zapewnia ważna linia kolejowa 

łącząca Warszawę z Krakowem i południową częścią Polski. 
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Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 

Na terenie powiatu piaseczyoskiego na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 22 109 podmiotów, 

w tym 98,7% stanowiły podmioty reprezentujące sektor prywatny. Na przestrzeni ostatnich lat liczba 

podmiotów gospodarczych na terenie powiatu rosła  (w 2004 roku wynosiła 17 673 podmiotów). W 

strukturze gospodarki powiatu pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów dominowały 

podmioty usługowe, które stanowiły 80,1% ogółu zarejestrowanych podmiotów. 

Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w powiecie 

piaseczyoskim 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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wzrosła do 1 303 podmiotów, następnie w 2006 roku spadła do 1 289 podmiotów, w latach 2007-

2009 podmiotów kolei wzrosła ponownie do 1 405 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 piaseczyoskiego w 

handlu hurtowym i detalicznym, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w 

budownictwie, w przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej. 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 piaseczyoskim 
 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 Piasecznie określających 

największe zakłady pracy zlokalizowane na terenie powiatu piaseczyoskiego obserwujemy dominację 

sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów oraz sekcji C Przetwórstwo przemysłowe, wg 

PKD 2007. 

W sekcji G najsilniej reprezentowani są sprzedawcy detaliczni w niewyspecjalizowanych sklepach oraz 

w sklepach wyspecjalizowanych z artykułami użytku domowego i sprzętem sportowym. Podmioty te 

spełniają rolę ważnych pracodawców w powiecie. W sekcji C najwięksi pracodawcy produkują m. in. 

ceramiczne materiały budowlane, przyprawy, piwo oraz wyroby medyczne. Swój wyraźny udział w 

rynku pracy na terenie powiatu mają podmioty sekcji D Budownictwo, zajmujące się robotami 

związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz sekcji Q Opieka zdrowotna. 
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2.3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 

 

Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych 

W 2009 roku na terenie powiatu piaseczyoskiego zatrudnionych było 39 431 osób. Struktura 

pracujących według sektorów ekonomicznych wskazuje na przeważający udział usług w powiatowym 

rynku pracy, natomiast w przemyśle i budownictwie pracowała co czwarta osoba. Zatrudnienie w 

rolnictwie znajdywało 8,3% mieszkaoców powiatu.  

Rysunek 9. Struktura gospodarki pod względem liczby pracujących 
 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Poziom wynagrodzeo 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie powiatu piaseczyoskiego wyniosło 3 457,81 

zł w 2009 r., co w relacji do średniej krajowej daje 104,3% i jest w porównaniu do 6 badanych 

powiatów wartością najwyższą. Roczna dynamika wzrostu płac na terenie powiatu na przestrzeni 

ostatnich 5 lat wyniosła 5,3%, co plasowało powiat piaseczyoski poniżej 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 piaseczyoskiego wyniosła na koniec 2010 roku 5 047 osób, z 

czego 47,7% stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwowano ogólny spadek 

bezrobocia (z poziomu 9,1% w 2005 r.), przy czym najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy miała 

miejsce w 2008 roku, kiedy stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Lata 2009-2010 przyniosły wzrost 

bezrobocia, do poziomu 7,6% na koniec 2010 r., co w porównaniu do średniej dla województwa na 

poziomie 9,4%, plasowało powiat piaseczyoski wśród powiatów o najmniejszym bezrobociu na 

Mazowszu. Należy jednak w tym miejscu podkreślid, że duży wpływ na tak niski poziom bezrobocia na 

Mazowszu miała stopa rejestrowanego bezrobocia w subregionie m. Warszawa. Na przestrzeni 

ostatnich lata obserwowano tam spadek bezrobocia (z poziomu 5,6% w 2005 r.), przy czym 

najkorzystniejsza wartośd wystąpiła w 2008 roku i wynosiła jedynie 1,9%, ostatnio wynik wzrósł 

nieznacznie do 2,8%. 
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Rysunek 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego 

w powiecie piaseczyoskim  w latach 2005-2010 

Rysunek 11. Liczba bezrobotnych na terenie 

powiatu według płci w latach 2005-2010 (stan na 

koniec roku) 

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Sezonowośd na rynku pracy 

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

sezonowości na rynku pracy. W powiecie piaseczyoskim zjawisko sezonowości występuje. W latach 

2006-2007 najmniejsze bezrobocie wystąpiło w III i IV kwartale. W 2008 r. bezrobocie kształtowało 

się w sposób zrównoważony, jedynie w I kwartale odnotowano wartośd nieznacznie wyższą od 

pozostałych. Z kolei w 2009 r. zjawisko sezonowości zatrudnienia szczególnie widoczne było w I i II 

kwartale. Natomiast w 2010 r. najniższe odczuwalne bezrobocie dotyczyło w II i III kwartału.  

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

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Struktura bezrobocia 

 według wieku 
 

W strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata 

(28,7% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec 2010 roku. Udział tej grupy wiekowej w 

strukturze bezrobotnych stopniowo zwiększał się (25,2% w 2005 roku).  

Udział w strukturze bezrobotnych osób w wieku 35-44 na przestrzeni lat pozostawał na wyrównanym 

poziomie, na koniec 2010 roku wyniósł 20,1%, a jego najniższą wartośd 18,1% odnotowano w 2007 

roku.  

W przedziale osób najmłodszych 18-24 można było zaobserwowad wahania jej udziału strukturze 

bezrobotnych (17,4% w 2005 roku), następnie najniższa wartośd (13,3% w 2007), kolejne lata 2008-

2009 przyniosły wzrost do 14,4% ogółu, aż do stanu na koniec 2010 roku wynoszącego 15,5%.            

Tendencję spadkową można zaobserwowad w grupie osób w wieku 45-54 lata (28,4% w 2006 roku), 

do obecnych 21,3% w ogóle bezrobotnych.  

Osoby powyżej 55 roku życia stanowiły na koniec 2010 roku 14,3% bezrobotnych, przy czym udział tej 

grupy wiekowej w strukturze wahał się (na koniec 2005 r. wynosił 9,7%), następnie wzrósł (13,7% w 

2008 roku), kolejne lata 2008-2009 przyniosły spadek do 12,2% ogółu. Warto odnotowad, że w 

powiecie piaseczyoskim, biorąc pod uwagę 6 badanych powiatów, udział bezrobotnych powyżej 55 

roku życia w ogóle bezrobotnych jest najwyższy. 

Rysunek 13. Struktura bezrobotnych w powiecie piaseczyoskim według wieku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 według wykształcenia 
 

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

bezrobotnych, jednak zjawisko to ulegało poprawie na przestrzeni ostatnich lat. Największy udział w 

strukturze bezrobotnych miały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (32,3% na koniec 

2010 r.), ich udział w strukturze bezrobotnych stopniowo malał (38,6% na koniec 2007 roku).  
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Widoczne jest, że wysokie bezrobocie dotyczyło również osób z wykształceniem policealnym i 

średnim zawodowym (23,7% na koniec 2010 roku), ich udział w strukturze bezrobotnych wahał się z 

roku na rok, przy czym najniższa wartośd wystąpiła w 2006 roku (20,9% ogółu bezrobotnych).  

Kolejną grupą są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (19,7% na koniec 2010 r.), przy 

czym ich udział w strukturze bezrobotnych zmniejszał się na przestrzeni ostatnich pięciu lat (27,4% na 

koniec 2005 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 13,5%, podczas gdy na koniec 2005 roku jedynie 7,5% bezrobotnych stanowiły osoby z 

wykształceniem wyższym. 

Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w powiecie piaseczyoskim według wykształcenia 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 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 piaseczyoskiego dominowały osoby 

pozostające bez pracy 1-3 miesięcy (22,4% osób na koniec 2010 r.).  

Relatywnie najmniej liczną grupą 9,4% ogółu stanowiły osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem z 

rynku pracy, tj. osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy.  

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

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

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

co niewątpliwie jest pozytywną tendencją obserwowaną na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim.  

Niepokój natomiast budzi fakt wzrostu liczby osób pozostających bez pracy 12-24 miesięcy, na 

przełomie ostatnich dwóch lat ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie, z 9,6% w 2009 roku  do ponad 

19,4%  na koniec 2010 roku. 
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Rysunek 15. Struktura bezrobotnych w powiecie piaseczyoskim według czasu pozostawania bez pracy (stan 

na koniec roku) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

2.4. System edukacyjny w powiecie 

 

Szkoły na terenie powiatu 

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

szkolnictwa przygotowującego do zawodu na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym. W 

przypadku szkół ponadgimnazjalnych będą to zasadnicze szkoły zawodowe oraz średnie szkoły 

zawodowe1 zlokalizowane na terenie powiatu.  

Na terenie powiatu znajdują się 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 średnie szkoły zawodowe: 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 1 w Górze Kalwarii 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 2 w Górze Kalwarii 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa im. św. Małgorzaty z Kortony w  Piasecznie 

 Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa nr 1 w Piasecznie 

 Technikum nr 2 w Piasecznie 

 Technikum nr 3 w Piasecznie 

W szkołach tych kształci się łącznie 1 338 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.2 

 Na terenie powiatu znajduje się 10 liceów ogólnokształcących: 

 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii 

 Liceum Ogólnokształcące ZSZ w Górze Kalwarii 

                                                           

1
 Szkoły dla młodzieży, bez specjalnych. 

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

Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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 Liceum Ogólnokształcące Nowej Generacji LONG w Konstancinie-Jeziornej 

 I Liceum Ogólnokształcące w Konstancinie-Jeziornej 

 Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie 

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie 

 Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie 

 III Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie 

 Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie 

W szkołach tych kształci się łącznie 1 499 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.3 

W przypadku szkolnictwa wyższego, dominująca jest bliskośd ośrodka akademickiego, jakim jest 

Warszawa. 

 

Absolwenci szkół 

W 2009 roku średnie szkoły zawodowe dla młodzieży ukooczyło 195 absolwentów, z czego 139 osoby 

ukooczyło technika, a 40 licea profilowane. Liczba uczniów kooczących technika na terenie powiatu 

spadała z roku na rok - w 2006 roku średnie szkoły zawodowe ukooczyło 310 absolwentów (w tym 

204 szkół technicznych). Liczba osób kooczących zasadnicze szkoły zawodowe zmieniała się na 

przestrzeni ostatnich lat  – w 2005 roku zasadnicze szkoły zawodowe ukooczyło 127 uczniów, w 2006 

roku wystąpił największy spadek, a liczba absolwentów wyniosła jedynie 49 uczniów, kolejne lata 

2007-2009 przynosiły coroczny wzrost do liczby 84 absolwentów w 2009 roku.  

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

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
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W 2005 roku liczba uczniów kooczących licea ogólnokształcące wyniosła 384 absolwentów, kolejne 

lata 2006-2008 przyniosły wzrost tej liczby do poziomu 455 uczniów, z kolei w 2009 roku liczba 

uczniów kooczących licea ogólnokształcące ponownie spadła do 389 absolwentów. 

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

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

2.5. Aktywizacja zawodowa 

 

Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie 

Napływ wolnych miejsc pracy w powiecie piaseczyoskim w 2010 r. wyniósł 3 451, co stanowiło o 174 

miejsc pracy (o 4,8 %) mniej niż w 2009 r. 

W 2010 r. liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie piaseczyoskim wynosiła 3 451 (o 4,8 

% mniej niż w 2009 r.), z czego 2 795 stanowiły niesubsydiowane miejsca pracy. Z poprzedniego roku 

przeszło 21 miejsc pracy na 2010 rok. W wyniku czego liczba zrealizowanych wolnych miejsc pracy 

wyniosła 778, z czego 220 stanowiły niesubsydiowane miejsca pracy. 

Efektywnośd wykorzystania pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie piaseczyoskim wyniosła 

22,4%. Wynik ten jest drugim najniższym wynikiem, jaki zaobserwowano w województwie 

mazowieckim (średnia dla województwa 80,2%). 

 

Organizacja szkoleo w powiecie piaseczyoskim 

W 2010 r. w powiecie piaseczyoskim 637 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenia finansowane ze 

środków funduszu pracy. Wśród osób uczestniczących w szkoleniach znalazło się 16 osób, które 

przerwało szkolenia oraz 635 osób, które je ukooczyły, w tym 17 z roku poprzedniego, a 3 osoby 

zostały objętych programem na koniec 2010 roku. 
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W ciągu trzech miesięcy od ukooczenia szkolenia 125 osób podjęło zatrudnienie, w tym 10 z roku 

poprzedniego. Efektywnośd programu szkoleo w 2010 r. wynosiła w powiecie piaseczyoskim 19,7%. 

Wynik ten zaliczał się do grupy wyników najniższych na tle województwa mazowieckiego (średnia 

27,5%).  

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

transportowe (w tym kursy prawa jazdy); rachunkowośd i księgowośd; informatyka; języki obce. 

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

zawodowych 

 

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

rynku pracy 

 

3.1. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej powiatu 

 

Wśród wypowiedzi badanych brak jest jednej spójnej charakterystyki dotyczącej ogólnej sytuacji 

gospodarczej powiatu piaseczyoskiego. Jednakże, można stwierdzid, że przeważają te opinie, które 

określają ją jako dobrą lub średnią. Opinie o silnie negatywnym charakterze w zasadzie nie pojawiają 

się. Można mówid o kilku głównych elementach charakteryzujących powiat piaseczyoski pod 

względem gospodarczym. 

Pierwszym czynnikiem, mającym znaczny wpływ na sytuację w powiecie, jest usytuowanie Piaseczna i 

terenów okolicznych w obrębie aglomeracji warszawskiej. Bliskośd ośrodka wielkomiejskiego 

powoduje, że powiat piaseczyoski, szczególnie w jego  części północno – wschodniej (samo 

Piaseczno, Konstancin – Jeziorna, gmina Lesznowola) pełni funkcję tzw. „sypialni Warszawy”. Tereny 

te są miejscem intensywnej rozbudowy mieszkaniowej oraz osiedlania się dużej ilości ludności 

napływowej, która w większej części pracuje na terenie Warszawy, spędzając na terenie powiatu czas 

po pracy. Sytuacja ta wpływa na  rodzaj podmiotów gospodarczych powstających i rozwijających się 

na terenie powiatu –znaczącą częścią gospodarki powiatu są firmy usługowe i handlowe, czyli ściśle 

związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkaoców, których liczba stale się zwiększa.  

Czyli potocznie mówiąc Piaseczno jest sypialnią dla Warszawy, czyli tutaj biznes się nie rozwija ani 

wielka działalnośd, tylko większa liczba osób po prostu przyjeżdża tutaj spad. W związku z tym stąd 

jest na pewno handel, wiadomo, bo są jakieś tam sklepy które obsługują tych śpiących, no i tam 

drobne usługi (IDI 12 NGO) 

Drugim czynnikiem, po części powiązanym z poprzednim, jest specyficzna struktura wielkości oraz 

rodzajów działających na terenie powiatu przedsiębiorstw. Można tu mówid o dwóch niejako 

przeciwstawnych tendencjach.  

Z jednej strony, co jest przez badanych postrzegane jako wskaźnik dobrej sytuacji gospodarczej, na 

terenie powiatu piaseczyoskiego można zaobserwowad znaczną dynamikę życia gospodarczego – 

powstają nowe firmy, częśd firm działających dotychczas na innych terenach przenosi swoją 

działalnośd na teren Piaseczna i okolic, wiele osób zakłada działalnośd. gospodarczą. 

- Jest wzrost, jest duży przyrost mieszkaoców, powstają nowe przedsiębiorstwa, jest dużo nowych 

rzeczy, jest dobra koniunktura. Piaseczno jest atrakcyjnym miejscem dla naszych klientów (IDI 2 

PRACODAWCA) 

Z drugiej jednak strony, co również wynika z wypowiedzi badanych, w przeważającej części ta 

dynamika dotyczy firm małych, średnich oraz jednoosobowych, które charakteryzują się brakiem 

stabilności funkcjonowania, i w przypadku których często zdarza się, że nie osiągają one sukcesu i są 

likwidowane w stosunkowo krótkim czasie od założenia. W związku z tym, ich wpływ na realną 

poprawę sytuacji gospodarczej powiatu, a także na lokalny rynek pracy (także z racji niewielkich 



rozmiarów, a co za tym idzie znikomego zapotrzebowania na pracowników) można określid jako 

niewielki.  

A to co się dzieje w Piasecznie to jest po prostu rynek lokalny i te firmy łatwo się otwierają i łatwo się 

zamykają. W zależności jakie jest zapotrzebowanie.  Np. otworzyd firmę kurierską to kwestia dwóch 

dni. Czyli ktoś weźmie kredyt, kupi 10 samochodów, zatrudni dziesięciu ludzi. A jeśli nie będzie 

zapotrzebowania na tego typu usługi to jest jeden dzieo żeby zamknąd tą firmę i zwolnid tych ludzi.  

Takie sytuacje często się zdarzają?  

Tzn. nie takie sytuacje tylko takie firmy działają na rynku. Takie firmy które jest łatwo założyd, łatwo 

prowadzid jak jest zapotrzebowanie na daną usługę, i które łatwo jest zamknąd w każdej chwili. I to 

nie są zakłady powyżej pięddziesięciu osób.  

Czyli takie małe firmy?  

Małe, ewentualnie można by powiedzied średnie. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Równocześnie w powiecie odczuwalny jest brak dużych zakładów pracy, szczególnie tych z branży 

produkcyjnej. Nowe firmy tego typu nie powstają (także ze względu na coraz bardziej ‘mieszkaniowy’ 

charakter terenów, co niejako wyklucza działalnośd o charakterze przemysłowym) a te, które istniały 

dawniej, upadły.  

- Jaka jest sytuacja gospodarcza w powiecie?  

- Średnia.  

- Co decyduje o takiej ocenie?  

- *…+ mała ilośd dużych zakładów pracy.  

- Nie ma w ogóle dużych zakładów pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Czynnikiem niejako zbliżonym do poprzedniego, jest wpływ, jaki na sytuację gospodarczą powiatu 

miał upadek firmy Thomson Displays Poland w Piasecznie.(dawne zakłady Unitra-Polkolor sięgające 

swą tradycja  lat ’70. XX w.). Wzmianki dotyczące tego wydarzenia pojawiały się w zdecydowanej 

większości przeprowadzonych wywiadów. Upadek firmy miał znaczący wpływ zarówno na sytuację 

gospodarczą, jak i sytuację na rynku pracy, głównie ze względu na jego dominującą pozycję w 

powiecie. Ten zakład produkcyjny zajmujący się produkcją części do telewizorów, był głównym 

zakładem pracy i podmiotem  gospodarczym na terenie Piaseczna i okolic. Upadek firmy miał miejsce 

na przełomie lat 2008 - 2009, a więc wydarzenie to zawiera się w uwzględnianej w badaniu 

perspektywie 3-5 lat. Upadek firmy łączył się z prawie całkowitym zakooczeniem działalności 

produkcyjnej i masowymi zwolnieniami (redukcja zatrudnienia z ponad 5 tysięcy pracowników w 

czasach normalnej działalności zakładu, do jedynie 87 pracowników obecnie4). Upadek tak 

znaczącego przedsiębiorstwa odbił się na sytuacji gospodarczej m.in. poprzez pogorszenie sytuacji 

byłych kontrahentów:  

                                                           

4
 dane orientacyjne przytoczone za: wywiad z przedstawicielem PUP 



Na pewno bardzo duży wpływ na całą sytuacje w powiecie ma firma TDP, czyli dawny Polkolor. Jeszcze 

chyba 4, czy 5 lat temu pracowało tam cztery tysiące ludzi. W momencie jak się skooczył układ 

zbiorowy z pracownikami, to tak naprawdę wszyscy poszli na bruk, zostało kilkadziesiąt osób, i tak 

naprawdę właściciel nie ma pomysłu co dalej zrobid, więc to ma bardzo duży wpływ na wielu 

dostawców, wiele firm z powiatu.  

- Byli od tego zależni, tak? 

- Dokładnie, też byli naszym klientem. Dostarczaliśmy im dużo usług. Byli jednym ze starszych, naszych 

klientów. Skooczyło się na tym, że mamy sprawy w sądzie o odszkodowanie. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Wpływ upadku zakładów TDP na lokalny rynek pracy jest bardziej szczegółowo opisany w kolejnych 

częściach raportu.  

Kolejnym czynnikiem, którego wagę wyraźnie podkreślają zarówno badani przedsiębiorcy, jak i 

przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia oraz prywatnych firm pośrednictwa pracy jest silne 

powiązanie sytuacji gospodarczej powiatu piaseczyoskiego i działających na jego terenie firm z 

szerszą sytuacją gospodarczą w kraju, a nawet globalną. Dobrym przykładem istnienia silnej tego typu 

zależności są skutki ogólnoświatowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego silnie odczuwalne przez 

przedsiębiorców działających na Piaseczna i okolic. Wpływ ten był także wyraźnie odczuwalny na 

rynku pracy. Jedną z możliwych przyczyn istnienia tej zależności może byd fakt, że częśd firm 

działających na terenie powiatu piaseczyoskiego (w tym także firm badanych) to firmy o zasięgu 

regionalnym, krajowym a nawet globalnym. Równocześnie może to powodowad, ze czynniki o 

charakterze lokalnym mogą mied ograniczony wpływ na sytuację tych firm, a więc i powiatu.  

- Zaszkodzid to na pewno, jeśli o naszą branżę chodzi, prawda, to na pewno mogło by jakby dalsze 

powiedzmy pogłębianie kryzysu gospodarczego, ogólnego w Polsce to się właśnie przekłada na tą 

naszą branżę. Zmniejsza się powiedzmy ilośd sprzedawanych rzeczy, prawda? Nasi najemcy narzekają  

na brak klientów i to by się ewentualnie mogło pogorszyd, gdyby  dalej się pogarszała ta gospodarka, 

prawda, ten kryzys. (IDI 5 PRACODAWCA) 

-Rozumiem, jeśli chodzi o sytuację firm, pewnie macie kontrahentów  stąd czy macie kontakty. Czy 

którymś firmom jest łatwiej, ciężej -  żeby sobie poradzid? 

- To znaczy ogólne jest narzekanie. No my akurat jesteśmy firmą, która produkuje opakowania z 

tworzyw sztucznych także jest to dla nas…, także ten kryzys, który dotyka wszystkich również nas nie 

ominął. W tym sensie, że polipropylen, z którego produkujemy -  no to ceny wzrosły niestety.  A to się 

wiąże z jakąś podwyżką cen, prawda, i naszych wyrobów. Także nasi odbiorcy też nie są z tego 

zadowoleni. (IDI 6 PRACODAWCA) 

 
Ostatnim czynnikiem charakteryzującym ogólną sytuację gospodarczą w powiecie piaseczyoskim jest 

istnienie znacznego zróżnicowania tej sytuacji w poszczególnych częściach powiatu. Cechy, które 

stanowią podłoże tego zróżnicowania, to jakośd i możliwości komunikacji z Warszawą oraz udział 

rolnictwa jako działu lokalnej gospodarki. Opierając się na wypowiedziach części badanych można by 

zaryzykowad twierdzenie o jakby podziale powiatu piaseczyoskiego na dwie części. Najbardziej 

rozwinięte gospodarczo są tereny znajdujące się najbliżej Warszawy: obszar samego Piaseczna, 

Konstancina – Jeziornej, gminy Lesznowola. Głównie na tym obszarze zlokalizowane są większe 



przedsiębiorstwa, na tym obszarze mieszka więcej ludzi, a więc jest też większe zapotrzebowania na 

handel czy usługi, na tych terenach mieszkają mieszkaocy napływowi, często należący do bardziej 

zasobnych. Natomiast pozostałe części powiatu piaseczyoskiego, położone na południe od stolicy 

powiatu (Góra Kalwaria, Prażmów), jak również (chod w nieco mniejszym stopniu) jego częśd 

zachodnia, obejmująca miasto Tarczyn i okolice to tereny rolnicze (z rolnictwem aktywnie 

prowadzonym bądź „na wymarciu”), o gorszym stanie dróg i komunikacji z Warszawą, o małej ilości 

przedsiębiorstw, a przez to wyraźnie mniej rozwinięte gospodarczo i biedniejsze.  

A z czego by to wynikało? 

- No z taką opinią się spotykam, nie wiem może więcej tu jest…  Tu jeśli chodzi o Piaseczno to na 

pewno ta sytuacja się lepiej przedstawia. Tam jest dużo supermarketów, no powstają tam różne firmy 

. Najbardziej ubogi jednak w te zakłady produkcyjne i powstawanie różnych  firm jest ten teren 

Tarczyn , Grójec. A tu już okolice Warszawy, Piaseczna, myślę że ta sytuacja inaczej się przedstawia  

- Nie ma [tam – Piaseczno] chyba takiego bezrobocia. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Ja jestem z gminy Prażmów i to była typowo wiejska gmina i mówię te duże zakłady, to większośd osób 

tam znalazła zatrudnienie a teraz jest likwidacja tego rolnictwa, oni mają tą ziemię i tak w Urzędzie 

Pracy się nie zarejestruje bo posiada ileś tam hektarów takie bezrobocie ukryte i oni praktycznie nie 

mają środków do utrzymania…(FGI 1 OPS + NGO) 

 

3.2. Ocena powiatu na tle województwa mazowieckiego 

 

W opinii badanych sytuacja gospodarcza powiatu piaseczyoskiego na tle województwa oraz 

powiatów ościennych, wydaje się byd lepsza.   

O korzystniejszej, niż na innych terenach, sytuacji gospodarczej świadczy wyższy poziom rozwoju 

gospodarczego, większa ilośd przedsiębiorstw, a co za tym idzie miejsc pracy, mniejszy poziom 

bezrobocia, lepiej rozwinięta infrastruktura, a także dający się zaobserwowad relatywnie wysoki 

poziom zamożności, przynajmniej części, mieszkaoców. 

- No myślę, że powiat piaseczyoski jest w jednej z najlepszych sytuacji. Jest dużo bogatych ludzi na 

Mazowszu, jest dużo bogatych firm, dużo nowych mieszkaoców. Zamożnych, średnio zamożnych, więc 

jakby wzrost zarobków powiatu, i wzrost gospodarczy powinien byd o wiele wyższy, niż w innych 

powiatach. Potencjał jest bardzo duży (IDI 2 PRACODAWCA) 

Źródeł tej uprzywilejowanej pozycji powiatu piaseczyoskiego badani upatrują przede wszystkim w 

bliskości Warszawy. Opierając się na wypowiedziach badanych można by powiedzied, że istnieje 

widoczna zależnośd: „im bliżej do Warszawy, tym lepsza sytuacja gospodarcza i na rynku pracy” i 

powiat piaseczyoski, dzięki korzystnej lokalizacji graniczącej z Warszawą z tej zależności korzysta.   

Na pewno możliwości mazowieckiego rynku pracy są bardzo zróżnicowane i o tyle o ile w Warszawie 

są dobre, to w Piasecznie załóżmy są trochę dobre, no to tam gdzieś zupełnie indziej w Pionkach 

dajmy na to złe (IDI 12 NGO) 



Teza o obecności tego typu zależności znajduje swe potwierdzenie w obserwacji badanej prywatnej 

agencji zatrudnienia, która, bazując na doświadczeniach w kontaktach z osobami poszukującymi 

pracy w czasie targów pracy organizowanych na terenie gminy Góra Kalwaria,  dokonała porównania 

między sytuacją w powiecie piaseczyoskim a powiatem grodziskim (a więc powiatem o analogicznej 

względem Warszawy lokalizacji): 

- Tak, my takiej dużej wiedzy na temat Piaseczna i tamtego powiatu nie mamy, tylko tak naprawdę po 

rozmowie z osobą i po krótkiej, jednodniowej giełdzie pracy zorientowałyśmy się, że naprawdę bardzo 

dużo osób przyszło, gdzie u nas*Grodzisk Mazowiecki+ gdy robimy taką giełdę pracy jest dużo mniej 

tych osób i te osoby są, że tak powiem „bardziej wybredne”, bo coś tam nie pasuje, to nie to, to nie to, 

to nie tamto, a tam jaką ofertę nie zaproponowałyśmy - wszyscy chętnie „tak, my bierzemy od już, od 

teraz, od wczoraj”. (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

Opisana powyżej obserwacja dotycząca gorszej sytuacji na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim niż 

w grodziskim może sugerowad, że o lepszej sytuacji powiatu piaseczyoskiego  można by mówid, 

jedynie w porównaniu do powiatów bardziej oddalonych od aglomeracji warszawskiej. Natomiast, 

dokonując porównania z powiatami również zlokalizowanymi w jej obrębie sytuacja ta może byd już 

porównywalna, jeśli nie nieco gorsza. 

3.3. Szanse rozwoju powiatu 

Wypowiadając się na temat szans na rozwój powiatu piaseczyoskiego i polepszenie jego sytuacji, w 

dużej mierze badani mówili o kwestiach analogicznych do opisywanych  w następnej  części reportu 

zagrożeo. Pewne rzeczy, jeśli zostaną zaniedbane będą zagrożeniem, natomiast jeśli się o nie zadba, 

to będą szansą. Taki mechanizm dotyczy przede wszystkim komunikacji drogowej oraz kolejowej, a 

także polepszenia jakości życia codziennego mieszkaoców powiatu.  

 Infrastruktura 

W obszarze dróg badani wspominali o licznych inwestycjach, planowanych w bardziej lub mniej 

precyzyjny sposób, których zrealizowanie byłoby bez wątpienia szansą na rozwój powiatu. Można tu 

wymienid takie inwestycje jak obwodnica Warszawy, obwodnica północ- południe, a także: 

Obwodnica Góry Kalwarii, trasa z Piaseczna do Góry Kalwarii, trasa do Konstancina, trasa łącząca 

Piaseczno z Lesznowolą i Magdalenką. To wszystko są inwestycje konieczne, żeby się rozwijad. (IDI 2 

PRACODAWCA) 

Szansą w komunikacyjnym aspekcie funkcjonowania powiatu mogłoby też byd zadbanie o 

alternatywną wobec drogowej infrastrukturę kolejową. Z jednej strony chodziło by tu o ulepszenie 

komunikacji za pomocą radomskiej linii kolejowej (trasa: Radom – Warka – Piaseczno – Warszawa), 

która już obecnie stanowi dośd popularne rozwiązanie komunikacyjne dla znacznych części osób, 

zarówno tych dojeżdżających do Warszawy, jak i do Piaseczna z innych powiatów. Tutaj szansą byłaby 

lepsza koordynacja komunikacji kolejowej z samochodową, głównie poprzez stworzenie 

infrastruktury parkingowej przy stacji kolejowej w Piasecznie.  Z drugiej strony, jeden z badanych 

wspominał o koncepcji polepszenia komunikacji kolejowej z Górą Kalwarią, do czego możliwości 

realizacyjnych, według respondenta, można mied jednak wątpliwości.  



Co ważne, istnienie połączeo kolejowych, a także drogowych z takimi terenami jak okolice 

wspomnianych: Radomia, Warki, jak i np. Tarczyna czy Grójca, nawet w obecnym, nie do kooca 

doskonałym stanie, jest postrzegane samo w sobie jako szansa dla powiatu, gdyż umożliwia 

pracodawcom dostęp do szerokiego wachlarza rynków pracy i dobrych pracowników. Co w 

zestawieniu z opinią badanej z agencji pracy:  

A jeśli chodzi o teren też samego Piaseczna powiatu to jest ten, też jakoś dobra sytuacja czy jakoś te 

kontakty są czy to jest tylko samo Piaseczno w którym dzieje się dobrze, a inaczej powiat  - Góra  

Kalwaria te tereny Konstancina, Tarczyna? 

- Myślę, że nie, Piaseczno z tamtych okolic ludzie bardziej tu poszukują pracy, chociaż dla firmy jest 

łatwiej bo jest taosza siła robocza na obrzeżach 

*…+ 

Ja mogę Panu tylko z tą starszą, bo niektóre firmy bardzo dobrze znają gminę Piaseczno, jest to jednak 

dojazd do Piaseczna tak autokarami właśnie z Góry Kalwarii, z Warki z tamtych stron. *…+ i dalej 

twierdze, że bardzo dobrym źródłem są osoby z zewnątrz zza Piaseczna, to są dla mnie wartościowi 

ludzie. (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

wydaje się opinią w pełni uzasadnioną.  

W opinii części badanych w obszarze komunikacji szansą dla powiatu byłby także rozwój komunikacji 

publicznej (autobusy miejskie, PKS) oraz jej lepsze dostosowanie do potrzeb pracowników (np. w 

zakresie godzin i kierunków kursowania, jak i tak prozaicznych kwestii jak odśnieżanie drogi z zakładu 

pracy do przystanku). Wprowadzenie odpowiednich rozwiązao mogłoby byd szczególnie korzystne 

dla terenów położonych w okolicach Tarczyna, gdyż wedle badanych przedstawicieli z firm 

położonych w tamtym rejonie komunikacja publiczna jest wyjątkowo zaniedbana.  

Szansą dla powiatu piaseczyoskiego byłoby także stworzenie infrastruktury związanej z życiem 

kulturalnym, oświatowym, towarzyskim. Szansą o podobnym charakterze jest także trwający już 

obecnie rozwój infrastruktury komunalnej i przyłączanie coraz to nowych terenów powiatu do sieci 

kanalizacyjnej i ciepłowniczej, co podwyższa ich atrakcyjnośd. 

Potencjał powiatu i szansa na jego rozwój była przez respondentów upatrywana także w kapitale 

ludzkim mieszkaoców powiatów. Siłą Piaseczna i okolic mogą byd mieszkaocy napływowi: młodzi, 

dynamiczni, aktywni, wykształceni: 

Jeden z badanych przedsiębiorców szansę rozwoju dla powiatu upatruje także w planowanym 

stworzeniu Centrum Naukowo – Rozwojowego, które miałoby byd usytuowane na terenie dawnych 

szklarni w Mysiadle (na granicy Piaseczna i Warszawy). Centrum miało by byd miejscem lokowania 

inwestycji z zakresu nowych technologii i innowacji. Pewne wątpliwości wobec tej koncepcji budzi 

jednak fakt, iż trudno mówid o konkretnych działaniach, które miałyby przybliżyd powstanie centrum:  

- Są pomysły na zrobienie na terenie Mysiadła, na zrobienie takiego centrum naukowo - rozwojowego.  

- Tam gdzie te szklarnie były, tak? 



- Tak… czy to dojdzie do skutku, to nie wiadomo. To jest w ogóle dla pracowników gospodarki rozwój 

technologii, rozwój… innowacyjny. To jest taki kierunek na którym się powinniśmy skupiad, ale na razie 

nie widzę żadnego wsparcia. Jeżeli będzie się rozwijała tutaj tylko i wyłącznie inicjatywa prywatna 

tych ludzi, którzy chcą w to inwestowad, jest parę pomysłów. Jest parę pomysłów w gminie 

Lesznowola, ale nie wiadomo jak to się skooczy. (IDI 2 PRACODAWCA) 

Wśród pozostałych kwestii, które mogłoby byd szansą dla powiatu badani wymieniali: pojawienie się 

inwestycji zewnętrznych; tereny po upadłych zakładach TDP, co może stanowid doskonałą bazę do 

stworzenia działalności produkcyjnej; oraz wprowadzenie na poziomie krajowym ułatwieo przy 

zatrudnianiu pracowników i korzyści finansowych z tego tytułu.  

 

3.4. Zagrożenia rozwoju powiatu 

 

Do głównych, wymienianych przez osoby badane, zagrożeo dla sytuacji ekonomiczno – gospodarczej 

powiatu należą przede wszystkim te związane z komunikacją i infrastrukturą (drogową i kolejową). Z 

racji tego, że bliskośd stolicy i dobre powiązania z Warszawą stanowią największy potencjał powiatu, 

właśnie zagrożenia godzące w ten element wydają się byd najbardziej istotnymi. W opinii badanych 

już teraz widoczne są wyraźne utrudnienia w komunikacji ze stolicą kraju, szczególnie jeśli chodzi o 

dojazdy samochodowe. Główne trasy łączące powiat z Warszawą (a więc: z Piaseczna ul. Puławska – 

trasa nr 79, z Konstancina – Jeziornej ul. Przyczółkowska – trasa nr 724) już teraz w godzinach szczytu 

są zakorkowane, co znacznie wydłuża czas dojazdu  (dojazd z Piaseczna do Warszawy zajmuje ok. 

dwóch godzin5) i czyni komunikację nieefektywną. Taki stan rzeczy to nie tylko niedogodności, ale 

także realne straty z punktu widzenia piaseczyoskich przedsiębiorstw: 

- I teraz doskwierają w każdej chwili, tak? 

- Tak… tak, tak. Coraz bardziej zauważalne są korki, a to bardzo łatwo przeliczyd na straty czasowe. Ile 

kosztuję praca ludzi, ile kosztuje utrzymanie sprzętu, samochodów, ile się traci w korkach.(IDI 2 

PRACODAWCA) 

jak również istotna bariera w rozwoju działalności i pozyskiwania nowych  klientów i rynków: 

Dlatego, że problemy, o których rozmawialiśmy wcześniej - głównie problemy komunikacyjne 

związane z przemieszczaniem się w obrębie czy pograniczach aglomeracji warszawskiej czy w obrębie 

powiatu, powodują, że możliwości pozyskania klientów spoza tego bezpośredniego sąsiedztwa stacji 

dealerskiej graniczy z cudem, jest niemożliwe (IDI 3 PRACODAWCA) 

Według jednego z badanych pracodawców zła sytuacja komunikacyjna ma też wyraźne negatywne 

skutki dla atrakcyjności terenów powiatu jako miejsca zamieszkania lub inwestycji:  

Zresztą, chyba nie jest to tylko moje zdanie, wystarczy przejechad się po terenach Piaseczna, które do 

nie dawna jeszcze uchodziły za wyjątkowo stabilne, jeżeli chodzi o relacje własnościowe i popatrzed ile 

nieruchomości jest oferowanych na sprzedaż. Nie wynika to z tego, że komuś się przestało podobad 

                                                           

5
 szacunek za: wywiad z przedstawicielem PUP. 



Zalesie Dolne, czy Górne, tylko dlatego że po prostu z tego miejsca nie można nigdzie dojechad (IDI 3 

PRACODAWCA) 

Zagrożenie niedrożności infrastruktury drogowej dotyczy nie tylko komunikacji na linii powiat 

piaseczyoski – Warszawa,  ale także tras między głównymi miastami i gminami powiatu (np.: trasa 

Góra Kalwaria – Piaseczno, Konstancin-Jeziorna – Piaseczno, droga z Piaseczna przez gminę 

Lesznowola). 

Co ważne, w pewnym zakresie problem zagrożenia związanego z infrastrukturą drogową powiatu 

może byd nierozwiązywalny, gdyż jego przyczyny wynikają z w wieloletnich błędów i zaniedbao w 

procesie ustalania i kształtowania ładu urbanistycznego, przez co teoretycznie najprostsze (pomijając 

kwestie finansowania) metody rozwiązania tego problemu – jak np. poszerzenie dróg może okazad 

się technicznie niemożliwe: 

A gorszą pozycję warunkują błędy popełnione w latach, kiedy rozpoczynał się gwałtowny rozwój i 

urbanizacja tych terenów. No niestety nie uda nam się poszerzyd ulic tych Geodetów *ul. Geodetów w 

Piasecznie , Józefosławiu, przy Auchan+  w tej chwili bo ktoś wpadł na pomysł, że ta ulica jest tak, że 

będzie miała tylko i wyłącznie jezdnię dwukierunkową. I takich przykładów można by było mnożyd 

wiele. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Pewnym wyjątkiem na tym tle jest zachodnia częśd powiatu, ulokowana wzdłuż trasy dojazdowej do 

Warszawy ze strony Krakowa, gdzie, wedle badanych, zagrożenia związane z infrastrukturą i 

komunikacją drogową nie są zauważalne.  

Hipotetycznym zagrożeniem dla sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Piaseczna i okolic są także 

pomysły (które, chod obecnie nie są podnoszone, to pojawiały się w przeszłości,) włączenia powiatów 

okołowarszawskich w obręb miasta i ograniczenia ich autonomii. Ewentualna realizacja tego typu 

postulatów jest postrzegana zdecydowanie negatywnie, jako przynosząca szkodę pozycji powiatu.  

Wśród innych zagrożeo dla gospodarki powiatu piaseczyoskiego badani wymieniali: utrzymywanie się 

bądź nasilenie skutków ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego; wspomniany powyżej brak dużych 

zakładów pracy oferujących zatrudnienie i daleko idąca lokalnośd rynku pracy; duża liczba 

mieszkaoców przyjezdnych, którzy częściowo zabierają miejsca pracy mieszkaocom rdzennym; 

utrzymywanie się charakteru Piaseczna i okolic jako „sypialni Warszawy” i związany z tym brak oferty 

kulturalnej, przedszkolnej czy szkolnej. 

*…+ brakuje tu jak Pan mówi infrastruktury, ale takie rzeczy jak przedszkola, szkoły - tu nie ma nic. 

Jeżeli chodzi o rozrywkę tu nie ma nic, tu jest jeden wielki hotel Piaseczno samo. (IDI 10 AGENCJA 

PRACY) 

 

  



3.5. Branże dominujące w powiecie 

 

Dokonując charakterystyki powiatu piaseczyoskiego pod względem głównych branż, wielu badanych 

skupiało się przede wszystkim na dominacji branży handlowej (głównie sklepy wielkopowierzchniowe 

i centra handlowe). Opinia badanych jest dokładnym odzwierciedleniem danych statystycznych. 

Intensywny rozwój większych firm handlowych odbija się jednak negatywnie na sytuacji małych 

sklepów, głównie z branży spożywczej. 

Równie popularną branżą jest branża usługowa, co jest bezpośrednio związane z podmiejskim 

względem Warszawy charakterem powiatu. Na terenie powiatu piaseczyoskiego działa wiele firm (w 

tym znaczna ilośd jednoosobowych działalności gospodarczych zakładanych w ramach dotacji z 

Powiatowego Urzędu Pracy) oferujących czasem standardowe (pielęgnacja, uroda, opieka nad 

dziedmi, ochrona) a niekiedy niszowe rodzaje usług dla mieszkaoców: 

Co tam jeszcze?  To, co mnie zdziwiło, a na co jest także wiele wniosków ostatnio, to także zakłady 

pielęgnacji psów: strzyżenie, mycie. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Ciekawą tendencją jest zaobserwowana przez przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy 

popularnośd sklepów internetowych, często zakładanych przez kobiety w ciąży lub wychowujące 

dziecko, co jest metodą zapobiegania bierności zawodowej.  

Kobiety, które są na wychowawczym, w domu z małymi dziedmi nie mogą sobie pozwolid na to by 

pójśd do pracy, a są dobrze wykształcone, to wtedy powstają sklepy internetowe, handel przez 

Internet. Tu posiedzę z dziedmi, tu sobie zarobię i tak to dobrze działa. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Dużą rolę odgrywa także branża motoryzacyjna. Na terenie powiatu, m.in. wzdłuż głównych tras 

dojazdowych do Warszawy ulokowane są liczne stacje dealerskie marek samochodowych oraz 

warsztaty samochodowe.  

W powiecie rozwinięty jest handel hurtowy (hurtownie kosmetyczne, spożywcze, elektroniczne, 

farmaceutyczne). Względnie duże znaczenie ma także branża spedycyjna, transportowa i logistyczna. 

Ta ostatnia, należy do branż, które w ostatnim czasie charakteryzują się największą dynamiką 

rozwoju.  

Ośrodkiem specyficznego segmentu branży handlowo – hurtowej jest Wólka Kosowska i 

zlokalizowane w jej rejonie: Centrum Chioskie i Centrum Tureckie. Pomioty te to centra handlu 

hurtowego szeroką gamą towarów importowanych mające zasięg ogólnokrajowy. Ze względu na 

specyficzny charakter tego miejsca, jego wielkośd, kwestie związane migracją obcokrajowców jest 

ono rozpoznawalne w całym powiecie. W obu centrach dominuje hurtowa sprzedaż odzieży, ale w 

zasadzie można mówid o handlu wielobranżowym: 

- Branża odzieżowa. To jest powiedzmy zarówno odzież dziecięca, damska, męska, jak i branża 

obuwnicza. Dużo tutaj jest lokali, które sprzedają obuwie. Branża też związana z artykułami 

przemysłowymi, takimi jak drobne AGD, powiedzmy tego typu: czajniki, żelazka, takie rzeczy. Ozdoby 

świąteczne sezonowe. Wiadomo tam na Święta Bożego Narodzenia, lampki choinkowe, choinki. 

Natomiast na Święta Wielkanocne jakieś kurczaczki i taki rzeczy. A co jeszcze… biżuteria sztuczna, 



Ostatnio tam jakieś kamienie szlachetne, nawet posrebrzana biżuteria, ozdoby do włosów takie 

rzeczy. Głównie wszystko przychodzi z Chin. (IDI 2 PRACODAWCA) 

Zachodnia częśd powiatu (Tarczyn i okolice) to byłe tereny rolnicze, w których dominowało 

sadownictwo. Obecnie ten segment gospodarki nie rozwija się, przez co nastąpił upadek 

przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem spożywczym. Równocześnie w tym rejonie jest 

obecna specyficzna branża produkcyjna – chłodnictwo, a także browarnictwo.  

Branżą, którą częśd badanych uważa za potencjalnie rozwojową, jest branża turystyczna. 

 

  



4. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

4.1. Popyt na pracę 

 

Wśród badanych osób ocena lokalnego rynku pracy z punktu widzenia jego strony popytowej, a więc 

liczby ofert pracy i zapotrzebowania na pracowników, jest umiarkowanie bądź skrajnie negatywna. 

Przykładowo, według jednego z przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy sytuacja ta jest wręcz 

tragiczna. Tak radykalnie pesymistyczna ocena jest spowodowana obserwowanymi: zwolnieniami w 

przedsiębiorstwach, niską ilością czy  wręcz brakiem ofert pracy spływających do urzędu, jak również 

ich małym zróżnicowaniem i długookresową dominacją zapotrzebowania na pracowników na 

stanowiska wymagające niskich kwalifikacji.  

Mówiąc a zapotrzebowaniu na nowych pracowników częśd pracodawców, należących do różnych 

branż, podkreśla jego niski bądź wręcz zerowy poziom. Od pewnego czasu rekrutacje na nowych 

pracowników mają charakter incydentalny. 

- Jeśli chodzi o te stanowiska logistyczne, magazynierskie to są to takie dominujące branże, na które 

jest zapotrzebowanie pracowników? 

- Akurat w naszej firmie zatrudnienie w tym obszarze, od dłuższego czasu można powiedzied, że jest 

zerowe. W poprzednich latach kiedy dużo osób zatrudnialiśmy na magazyn to zapotrzebowanie było 

bardzo duże . (IDI 4 PRACODAWCA) 

Tendencja opisana powyżej przez badanego pracodawcę jest tendencją ogólna dla całego powiatu. 

Zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w perspektywie ostatnich kilku lat miało charakter 

zmienny. Czynnikiem mającym najsilniejszy wpływ na te zmiany  było ogólnoświatowe spowolnienie 

gospodarcze, którego skutki były odczuwalne w przypadku piaseczyoskich firm. W okresie lat 2008 – 

2009, a szczególnie od jesieni 2009 roku kryzys przemienił piaseczyoski rynek pracy z „rynku 

pracownika” w „rynek pracodawcy” – liczba chętnych do pracy przewyższa obecnie w znaczący 

sposób wielkośd zapotrzebowania: 

No ona się zmieniała od momentu kiedy tak naprawdę bardzo dużo mieli do powiedzenia pracownicy, 

czyli oni byli taką siłą która decydowała, ustalała warunki pracy ponieważ ich było za mało. Potem ten 

kryzys kiedy niestety 2008 rok tak jak my zaczynaliśmy praktycznie działalnośd. My jesteśmy dośd 

krótko na rynku, wtedy głównie pracownicy ustalali warunki, kwoty. No było to dobre dla ludzi bo oni 

mogli ta swoją wartośd podkreślad. Natomiast potem kryzys kiedy ludzie, bardzo dużo straciło pracę. 

W tym momencie myślę , że jest sporo ofert pracy, może niewystarczająco bo rzeczywiście tych ludzi 

jest na jedno stanowisko aplikuje bardzo, bardzo dużo (IDI 10 AGENCJA PRACY) 

Sytuacja ta (mimo iż de facto łączy się z niezbyt korzystną sytuacją firm związaną z zastojem 

gospodarczym) była w przez wielu badanych pracodawców postrzegana jako sytuacja korzystna z 

punktu widzenia przeprowadzania procesów rekrutacyjnych – łatwiej jest znaleźd pracownika. 



Równocześnie uprzywilejowana pozycja pracodawców względem osób poszukujących pracy bywa 

wykorzystywana i bywa przyczyną stosowania rozwiązao prawnych niekorzystnych dla osób 

zatrudnianych: 

Pracodawcy przestali podpisywad umowy o pracę. Dla nich bardzo dogodną formą stały się umowy 

zlecenia, a ludzie niechętnie już idą do takiej pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Jeśli chodzi o branże i stanowiska, w przypadku których mimo wszystko istnieje pewne 

zapotrzebowanie na pracowników, można mówid o jedynie kilku takich obszarach.  

Pierwszym i największym, z punktu widzenia skali rekrutacji, są niskokwalifikowane stanowiska pracy, 

głównie w branży handlowej (kasjerzy, sprzedawcy, pakowacze, pracownicy magazynowi), a także w 

branży ochroniarskiej czy budowlanej. W opinii osób bezrobotnych tego typu stanowiska są 

jedynymi, w których oferowana jest praca.  

Po drugie istnieje zapotrzebowanie na sprzedawców i handlowców.  

Trzeci obszar to stanowiska wymagające specjalistycznych kwalifikacji technicznych (np. elektrycy, 

inżynierowie produkcji chemicznej) 

Charakterystycznym rysem popytu na pracę w powiecie piaseczyoskim jest sezonowośd jego wzrostu. 

Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim branży rolniczej, w tym głównie sadownictwa. W tym 

przypadku wzrost zapotrzebowania na pracowników jest dostrzegalny w okresie wiosenno – letnim i 

po części jest on zaspokajany poprzez zatrudnienie obcokrajowców czasowo emigrujących do Polski, 

głównie z terenu Ukrainy. Warto jednak zauważyd, że z racji stopniowego zaniku produkcji rolnej w 

powiecie możliwośd sezonowego zatrudnienia w rolnictwie zanika.  

Sezonowośd wyższej aktywności gospodarczej, a więc i zapotrzebowania na pracowników występuje  

także w handlu odzieżowym (sezon od marca do września) czy w niektórych zakładach produkcyjnych 

( w jednym z badanych przedsiębiorstw sezon od marca do grudnia).  Pracownicy zatrudniani są w 

sezonie na umowy terminowe, a poza sezonem pozostają bez pracy i jakoś sobie radzą. (IDI 6 

PRACODAWCA) 

W przypadku firm produkcyjnych występuje także okresowa zmiennośd popytu na pracę w zależności 

od ilości realizowanych zleceo czy zawieranych kontraktów. Jednakże w tym przypadku 

zapotrzebowanie na większe nakłady pracy może byd zaspokajane niekoniecznie poprzez nabór 

nowych pracowników: 

- To znaczy my aż na tyle nie znamy zamówieo, bo nie jesteśmy działem sprzedaży ani logistyki. No, 

ale z tego co się orientuje, to te zamówienia są. I na razie ewentualnie ludzie, którzy pracują nie 

pracują na jedną zmianę, tylko na trzy ewentualnie, żeby wykorzystad po prostu maszyny, które są… i 

ludzie więcej zarobią, bo robią jakieś nadgodziny czy coś takiego także może, ale jeśli nawet, to 

niewiele. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Opierając się na przewidywaniach i planach co do przyszłości przedstawionych przez badanych 

pracodawców, prawdopodobna wydaje się sytuacja, że dominująca obecnie negatywna sytuacja  w 

zakresie popytu na pracę na rynku piaseczyoskim utrzyma się w najbliższym czasie. Jedynie jedna 

firma produkcyjna zakłada wzrost zapotrzebowania na pracowników w najbliższej przyszłości: 



 Myślę, że my akurat się rozbudowujemy, tworzymy nową halę produkcyjną i tam będą stworzone 
nowe miejsca pracy.  Także myślę, że my będziemy zwiększad zatrudnienie a nie zmniejszad. 

 - Rozumiem, a jaka to jest perspektywa realna czasowa? 

- To ja myślę, że w przyszłym roku, w połowie 2012 roku. (IDI 6 PRACODAWCA) 

Natomiast w przypadku większości firm, także w opinii przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, 

popyt na pracowników nie będzie ulegał zwiększeniu, jak również zapewne nie ulegnie zasadniczej 

zmianie jego struktura. Uwzględniając przy tym fakt,  iż większośd czynników mogących byd szansą na 

rozwój powiatu, a więc ewentualną zmianę tej sytuacji, można zaliczyd do trudnych w realizacji ( ze 

względu na: koszty, czas, czynniki globalne, a więc niezależne od lokalnych władz), taka 

pesymistyczna prognoza może mied swoje uzasadnienie.  

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

że najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy w powiecie piaseczyoskim są: sprzedawca (5 ofert), 

specjalista (4), doradca (4), asystent (3), kierowca (3). 

Z kolei najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są: pracownicy usług osobistych i 

sprzedawcy (13 ogłoszeo), specjaliści (11), technicy i inny średni personel (8), następnie robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy (5), pracownicy przy pracach prostych (4).  

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

ponadto 6% ofert było adresowanych do osób z wykształceniem 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. 

 

4.2. Podaż pracy na rynku lokalnym 

 

Częściowo sytuacja po podażowej stornie lokalnego rynku pracy została scharakteryzowana  przy 

analizie  popytu na pracę. Ogólna kwalifikacja piaseczyoskiego rynku pracy jako „rynku pracodawcy” 

a nie jako „rynku pracownika” także tutaj znajduje swoje zastosowanie. Jednakże, przełożenie te 

charakterystyki na proste twierdzenie, iż pracodawcy nie mają problemów ze znalezieniem 

odpowiednich pracowników byłoby nadużyciem i błędem. O ile bowiem na rynku pracy w Piasecznie i 

okolicach mamy do czynienia z dużą nadpodażą w sensie ilościowym, to równocześnie obserwowany 

jest brak dopasowania podaży i popytu w sensie jakościowym – istnieją poważne braki w dostępności 

pracowników w przypadku niektórych stanowisk pracy oraz rodzajów i poziomów kwalifikacji.   

- Oczywiście. Jakby Pan określił swoich dostępnośd pracowników w zawodach związanych z Pana 

branżą? Czy jest łatwo znaleźd pracownika, rozumiem, że to są różne jakby…? 



- Gdybyśmy przyjęli taką skalę: bardzo trudno, trudno, w miarę łatwo, łatwo; to określiłbym jako: 

trudno. Może nie jest to tak kraocowo zła sytuacja jaka miała miejsce w latach 2007 i 2008, ale z całą 

pewnością pozyskanie pracownika wykwalifikowanego, podkreślam: samodzielnego i 

przygotowanego dobrze do pracy w swoim zawodzie, jest trudno. 

- Mogę uogólnid to na każdy poziom czy rodzaj stanowiska w firmie, którą prezentuję. 

- Nie ma kwalifikowanych ludzi. Chętnych jest sporo, ale niestety w większości przypadków poza 

dobrymi chęciami nie stoi za tym człowiekiem nic więcej. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Opierając się na wypowiedziach badanych można powiedzied, ze braki w podaży odpowiednich 

pracowników występują takich branżach i  zawodach, jak: 

 branża samochodowa: mechanicy, lakiernicy 

 branża produkcyjna: drukarze, mechanicy, elektrycy z uprawnieniami, elektronicy, automatycy 

 fachowcy usługowi, np.: hydraulicy 

 finansiści, księgowi z doświadczeniem 

 kadra kierownicza 

 psychologowie, pedagodzy kwalifikowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi 

 osoby ze średnim wykształceniem chemicznym 

 wykwalifikowani kucharze 

Ciekawym przypadkiem, wartym osobnego odnotowania jest przypadek relacji między popytem a 

podażą pracy w przypadku zawodu handlowca – sprzedawcy. Z jednej strony pracodawcy mówią o 

zapotrzebowaniu na tego typu pracowników i podkreślają trudności w ich znalezieniu, podobnie w 

przypadku Powiatowego Urzędu Pracy jest wiele tego typu ofert. Z drugiej strony, osoby o 

zadeklarowanym zawodzie sprzedawcy lub handlowca stanowią znaczącą częśd osób 

zarejestrowanych w urzędzie. Mimo takiej sytuacji strona popytowa i podażowa nie spotykają się i nie 

dochodzi do zatrudnienia. Częściowo przyczyny takiego stanu wyjaśnił w swej wypowiedzi 

przedstawiciel Publicznych Służb Zatrudnienia: 

I Pani mówiła, że te osoby nie chcą pracowad? Czyli tu główną kwestią byłaby ta niechęd?  

-Chodzi o wymagania sprzedawców, ofert jest sporo, ale bezrobotnych też jest duża grupa. Mamy tu 
niedopasowanie. I jak są oferty, dajemy, to ludzie odmawiają. A już w ogóle jeśli chodzi o chioską 
firmę bezrobotni odrzucają oferty. 

-Dlaczego? Czy jest to kwestia finansowa? 

-To też myślę, że taka opinia się utarła u osób, które tam znają, że jednak nie chcą współpracowad z 
takim pracodawcą.  

-A jaka to jest opinia?  

- Tzn. chodzi tutaj o problem z kodeksem pracy. Pracownicy pracują dłużej niż powinni. Nie wpłynęły 

żadne skargi, jest to tylko informacja obiegowa. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Podobne odczucia co do branży handlowej pojawiły się w wypowiedziach osób bezrobotnych: 

Wiadomo, że takie centrum handlowe da pracę ludziom, ale bardzo nisko płatną i nie załapią się tam 

już na przykład z wyższym wykształceniem czy ludzie, którzy już robili poważniejsze rzeczy. Bo tam 



nawet nas albo po prostu nie przyjmą, bo jesteśmy za dobrzy, a my tam nie wytrzymamy tych 

obrotów, bo to jest praca powyżej naszych możliwości i ambicji. 

1. To jest miejsce treningowe. 

2. To można tam przetrzymad. 

7. Dokładnie. Chwilówka taka. 

(FGI 3 BEZROBOTNI) 

Równocześnie istnieją obszary znaczącej nadpodaży pracowników. W przypadku powiatu 

piaseczyoskiego tego typu zjawisko zdaje się byd najbardziej odczuwalne w przypadku biurowo – 

administracyjnych stanowisk pracy, czego dobrą ilustracją jest przypadek rekrutacji opisany przez 

pracownika jednej z badanych prywatnych agencji zatrudnienia:  

Czy są takie branże, w których są przerosty zatrudnienia, albo jest szczególnie łatwo znaleźd 
pracowników, albo takie z kolei gdzie szczególnie trudno jeśli chodzi o takie rozróżnienie branżowe? 

- Branża administracyjna z takim pogrubieniem sekretariatu - jest bardzo łatwo, ponieważ taką osobę 

do pracy na recepcjonistę na jedno nasze ogłoszenie zgłosiło się 990 osób. Oczywiście to jest i 

Piaseczno i okolice, Góra Kalwaria i jakieś początki Warszawy, bo już nie mówimy o żadnym centrum 

Warszawy, więc wydaje mi się, że to jest bardzo łatwo. Naprawdę siedzied i wszystkie te CV 

przeglądad, żeby znaleźd takie odpowiednie osoby, żeby wybrad tych osób nawet 20, z którymi można 

się spotkad na rozmowę rekrutacyjną jest to 3 dni minimum. (IDI 11 AGENCJA PRACY) 

W przypadku podaży pracy, podobnie jak w przypadku popytu sytuacja w ostatnich kilku latach 

ulegała zmianie za sprawą kryzysu. Specyficznym czynnikiem silnie modyfikującym sytuację po 

podażowej stronie rynku pracy był związany z kryzysem opisany wcześniej upadek zakładów TDP w 

Piasecznie, w wyniku którego na rynku pracy pojawiło się ok. 5 tys. byłych pracowników zakładu o 

specyficznym profilu zawodowym: produkcyjnym, technicznym oraz magazynowym. Wpływ napływu 

tych osób na rynek pracy był wyraźnie odczuwalny przez pracodawców i przynajmniej częściowo jest 

oceniany pozytywnie, jako zwiększający dostępnośd pracowników o pożądanych cechach. W 

wypowiedziach wielu badanych przedsiębiorców pojawiała się wzmianka o zatrudnieniu byłego 

pracownika TDP.  

- Myślę, że to są właśnie magazynierzy, ale ze znalezieniem takich ludzi na rynku tutaj powiatu nie ma 

problemu, szczególnie, że po zamknięciu Thomsona wiele ludzi, z takimi już umiejętnościami pojawiło 

się na rynku. (IDI 2 PRACODAWCA) 

Na wielkości i strukturze podaży na rynku pracy w Piasecznie swoje piętno odcisnęła również migracja 

zarobkowa młodych Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Uczestnikami tego procesu w znacznej 

części byli fachowcy, osoby z wykształceniem zawodowym i konkretnymi zawodowymi 

umiejętnościami, co powodowało, że w okresie najsilniejszego nasilenia wyjazdów odczuwalnie i 

radykalnie zmniejszyła się dostępnośd kwalifikowanych pracowników, np. w branży samochodowej 

Sytuacja ta odmieniła się wraz z kryzysem gospodarczym, który spowodował falę powrotów z 

emigracji.  



Pewnym podobieostwem w stosunku do popytu na pracę jest w przypadku podaży jej sezonowośd. 

Jednym wariantem sezonowości, jest ten, który jest wynikiem odpowiedzi na zapotrzebowanie ze 

strony pracodawców: w czasie sezonu do powiatu przyjeżdżają obywatele Ukrainy, zaś do zakładów 

pracy, o których wiadomo, że w danym okresie zwiększają zatrudnienie, zgłaszają się chętni do pracy. 

Drugi wariant sezonowości pracy jest ściśle powiązany z harmonogramem funkcjonowania systemu 

edukacji: w okresie wakacyjnym zwiększa się liczba osób chętnych do pracy, gdyż na rynek pracy 

wchodzą absolwenci szkół, zaś uczniowie poszukują zatrudnienia sezonowego na okres letni.  

 

4.3. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika 

Jak wynika z analizy opinii badanych dotyczących popytu i podaży, na piaseczyoskim rynku pracy 

można mówid o istniejących trudnościach w znalezieniu pracowników o odpowiednich i pożądanych 

przez pracodawców cechach. Mimo znacznej liczby osób chętnych do pracy ich profile kwalifikacyjno-

kompetencyjne niekoniecznie pokrywają się z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców. Istotnym 

wydaje się więc określenie wymagao stawianych przez pracodawców. 

Wymagania pracodawców w znacznej mierze koncentrują się wokół podstawowych kwalifikacji i 

uprawnieo pozwalających na zgodne z prawem, bezpieczne i efektywne wykonywanie czynności 

zawodowych. W grę wchodzą tu uprawnienia techniczne. W przypadku uprawnieo zakres ich 

posiadania przez kandydatów jest różnicowany, w przypadku, kiedy wymagane są uprawnienia 

bardziej wąskie, wysoko specjalistyczne (przykładowo: uprawnienia SEP - Eksploatacji urządzeo do 1 

Kv dla elektryków w przedsiębiorstwie produkcyjnym, uprawnienia budowlane) znalezienie 

pracownika je posiadającego bywa trudne. W przypadku innych, mniej zaawansowanych (np. 

operator wózka widłowego, książeczka Sanepidu) pracodawcy mówią wręcz o nasyceniu rynku 

osobami je posiadającymi.  

Podstawowym wymaganiem ze strony pracodawców jest także odpowiednie (co do kierunku i 

poziomu wykształcenie).Najbardziej poszukiwane są osoby z wykształceniem technicznym zarówno 

na poziomie średnim jak i wyższym.  

Co ważne, w przypadku wymagao pracodawców odnośnie do wykształcenia nieprawdziwą wydaje się 

potoczna intuicja, że im wyższy poziom wykształcenia tym większe zapotrzebowanie pracodawców i 

braki w dostępności odpowiednich pracowników. Częśd badanych pracodawców wyraźnie 

podkreślała zapotrzebowanie a zarazem brak osób z wykształceniem średnim, twierdząc 

jednocześnie, że niekoniecznie mogą one zostad zastąpione osobami z wykształceniem wyższym w 

tym samym kierunku:  

To jest zależne, jest taki obszar, my poszukujemy ludzi ze średnim wykształceniem chemicznym, a 

dostajemy przeważnie tych z wyższym wykształceniem, to jest utrudnione, dlatego że osoba z 

wyższym wykształceniem oczekuje rozwoju dużego i awansu, a takich stanowisk tego nie ma. (IDI 9 

PRACODAWCA) 

Widad więc, że w przypadku powiatu piaseczyoskiego, z racji specyficznych oczekiwao pracodawców 

wyższy poziom wykształcenia nie zawsze łączy się z lepszą pozycją na rynku pracy. Sytuacja ta wyraża 

się także poprzez swoistą dewaluację wykształcenia na poziomie wyższym spowodowaną jego 



upowszechnieniem. W niektórych branżach poziom wykształcenia przestaje byd czynnikiem 

różnicującym kandydatów w oczach pracodawcy: 

- Z jakim wykształceniem zatrudniają Panie pracowników? 

- Typów szkół nie da się w ogóle wydzielid, natomiast jeśli chodzi o wyższe wykształcenie to posiada je 

już ok. 80% kandydatów . Czyli w tej chwili jest to bez znaczenia. (IDI 4 PRACODAWCA) 

W przypadku wykształcenia dla przedsiębiorców ważny jest nie tyle formalnie potwierdzony fakt jego 

zdobycia, ale praktyczne umiejętności, które powinny za danym jego poziomem stad, co jednak nie 

zawsze ma  miejsce. Wykształcenie bez potwierdzenia w realnych umiejętnościach nie jest w oczach 

pracodawców walorem kandydata. 

W związku z powyżej opisanym nastawieniem pracodawców, wymaganiem, które staje się coraz 

bardziej istotne jest posiadane przez potencjalnego pracownika doświadczenia.  Może tu chodzid 

zarówno o doświadczenie stricte praktyczne, ściśle w obrębie zawodu, w przypadku stanowisk 

typowo fachowych, jak i doświadczenie o charakterze szerokim, ogólnym, wieloaspektowe, jeśli 

chodzi o absolwentów szkół wyższych z kierunków nietechnicznych. W wielu przypadkach kwestia 

doświadczenia wydaje się byd ważniejsza od formalnego wykształcenia: 

- Dla mnie ważniejszy jest nie kierunek, a wyniki z jakimi zostały ukooczone. Szkoły wyższe tak 

naprawdę muszą kształcid ludzi… umiejętnośd dostosowywania się do warunków pracy i zdobywanie 

nowych umiejętności nie dają doświadczenia. Tak naprawdę kierunek jako taki nie jest dla mnie 

ważny, bardziej to jakie mają osiągnięcia, co w tym czasie robią… czy mają jakieś praktyki, czy porobił 

jakieś kursy, czy czynnie biorą udział w jakiś akcjach takich studenckich, czy poza szkolnych. To jest 

bardziej ważne. Większośd osób, które się do mnie zgłaszają jest po bardzo ogólnych takich kierunkach 

jak zarządzanie, marketing, itd. Staramy się zatrudniad ludzi, którzy już mają doświadczenie 

kilkuletnie, więc dla mnie ważniejsze jest doświadczenie, niż ta edukacja. (IDI 2 PRACODAWCA) 

Do kompetencji twardych, które obecnie są na rynku wymogiem w zasadzie powszechnie 

obowiązującym zaliczyd można znajomośd obsługi komputera, znajomośd języków obcych, w tym 

przynajmniej języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz prawo jazdy.  Oczekiwanie 

posiadania tych kompetencji pojawia się nawet w przypadku bardzo prostych prac: 

Na pewno: komputer, angielski i prawo jazdy. To są uniwersalne umiejętności, na każdym stanowisku 

wymagane, przez każdego pracodawcę. Nawet ostatnio od sprzątaczki wymagano prawo jazdy i 

podstawy języka angielskiego.  (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Dodatkowo, w przypadku niektórych zawodów pracodawcy oczekują wąskich umiejętności, takich jak 

np. znajomośd specjalistycznych programów komputerowych w przypadku księgowej. 

Niemiej ważne od kwalifikacji zawodowych i konkretnych umiejętności w oczach pracodawców 

wydają się byd także kompetencje miękkie i indywidualne cechy charakteru, które silnie warunkują 

jakośd pracownika jak również efektywnośd ewentualnego przyuczenia dokonującego się już w 

miejscu pracy. Przy odpowiednich cechach charakteru deficyty kwalifikacyjne i edukacyjne 

pracownika mogą byd stosunkowo łatwo zniwelowane. Do pożądanych cech wymienionych przez 

badanych pracodawców należą: odpowiedzialnośd, rzetelnośd  i samodzielnośd; samodzielnośd i 



umiejętnośd podejmowania decyzji; komunikatywnośd; otwartośd; umiejętnośd negocjacji; 

inteligencja; szacunek dla pracy. 

Zdarza się również, że przy ocenie przydatności danego kandydata bierze się pod uwagę cechy 

osobowe nie związane bezpośrednio z jego umiejętnościami i kwalifikacjami – np. wiek.  Świadczy to  

o przynajmniej czasem występującym na lokalnym rynku pracy zjawisku defaworyzowania grupy 

osób z kategorii wiekowej 50+: 

*dot. poszukiwania sekretarki+ No i wiek był jeszcze brany pod uwagę prawda? Żeby to nie była osoba 

pięddziesięcioletnia na przykład, bo wiadomo nie spełniałaby się raczej an takim stanowisku. Ciężko 

było znaleźd. (IDI 5 PRACODAWCA) 

Specyficzny przypadek, jeśli chodzi o  oczekiwania pracodawców względem pracowników, stanowi 

centrum handlu odzieżowego. W przypadku tego podmiotu często artykułowane są wymagania, 

które nie mogą byd spełnione przez kandydatów, gdyż poszukiwane są kompetencje niezwykle rzadko 

występujące na lokalnym rynku pracy: biegła znajomośd języka chioskiego, wietnamskiego przy 

równoczesnej minimalnej znajomości języka polskiego. Wymagania te, mimo systematycznego braku 

odpowiedzi na oferty, kierowane m.in. do Powiatowego Urzędu Pracy, nie są obniżane. Według 

jednego z respondentów praktyka taka może byd związana z chęcią niejako obejścia mechanizmu 

prawnego określającego warunki zatrudnienia cudzoziemców. Warunkiem uzyskania pozwolenia na 

tego typu zatrudnienie jest stwierdzenie niemożności znalezienia odpowiedniego pracownika 

będącego obywatelem polskim. Wedle badanej prawdopodobna jest sytuacja, że oferty są specjalnie 

kalibrowane w taki sposób, ale znalezienie dobrego kandydata na lokalnym rynku pracy nie było 

możliwe, dzięki czemu na dane stanowiska będą mogli byd zatrudnieni cudzoziemcy, co biorąc pod 

uwagę specyfikę opisywanego tu podmiotu gospodarczego może byd dla przedsiębiorców korzystne.  

Oczywiście opisany tu mechanizm jest tylko hipotezą zaprezentowaną przez jedną z badanych i nie 

można jednoznacznie stwierdzid, czy faktycznie jest on obecny. 

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 
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Zaprezentowane tu oczekiwania pracodawców wobec pracowników warto porównad z opiniami osób 

bezrobotnych na temat postrzeganych czynników decydujących o znalezieniu pracy i zatrudnieniu.  

Na pierwszym miejscu, w hierarchii ważności tego typu czynników osoby bezrobotne umieściły 

czynnik niepojawiający się bezpośrednio w opiniach pracodawców, a więc znajomości. Warto jednak 

zauważyd, ze ta niezgodnośd opinii między pracodawcami i bezrobotnymi staje się pozorna, jeśli 

zostanie uwzględniony fakt (dokładniej opisany w kolejnym dziale raportu), że jedną z głównych 

metod rekrutacji pracowników praktykowaną przez pracodawców jest ich poszukiwanie poprzez sied 

kontaktów pracowników obecnych. Diagnoza sytuacji przez osoby bezrobotne, oparta na 

praktycznym doświadczeniu funkcjonowania na lokalnym rynku pracy, wydaje się realistycznym 

ujęciem sytuacji panującej wśród piaseczyoskich firm.  

W opinii badanych osób bezrobotnych, kolejną pod względem istotności kwestią, którą biorą pod 

uwagę pracodawcy, jest posiadanie wykształcenia kierunkowego. 

Bazując na własnych doświadczeniach w poszukiwaniu pracy bezrobotni podkreślali także fakt 

częstego patrzenia pracodawców na takie cechy osobowe jak wiek i płed, przy czym badani 

jednoznacznie stwierdzają, że premiowane na rynku pracy są osoby młode (poniżej 25 – 30 lat) oraz 

mężczyźni. Mimo czasem jawnie dyskryminującego charakteru praktyk rekrutacyjnych, pracodawcy 

nie postrzegają ich jako niestosownych: 

A płed? Nikt nie patrzy? Przecież czasami tak jest… 

7. Jest. 

3. Że tylko mężczyzna i to jest pierwsze. Szukamy po prostu mężczyzn. 

7. Tak, ale ja dzwoniłam po takich ogłoszeniach - ile ma pani lat. 40. To dziękujemy, bo mamy wiek do 

25. 

*…+ 

2. Znaczy to jest nie do ominięcia. Bo nie wolno na ogłoszeniu tego zamieszczad, ale na rozmowę nie 

zaproszą już. 

7. Jak zwróciłam uwagę że to jest dyskryminacja. Co w ogóle pani opowiada? Obchodzimy to. (FGI 3 

BEZROBOTNI) 

W dalszej kolejności bezrobotni wymieniali takie wymagania jak: prawo jazdy, obsługa komputera 

oraz znajomośd języków. W tym wypadku mamy do czynienia z pełną zgodnością z wymaganiami po 

stronie pracodawców, którzy te trzy umiejętności również traktowali jako ważne. Na podobnym 

poziomie można ulokowad doświadczenie praktyczne. 

Stosunkowo wysoką rangę bezrobotni nadali cechom osobowościowym, takim jak: kultura osobista, 

asertywnośd, punktualnośd, umiejętnośd pracy w zespole, lojalnośd oraz dyspozycyjnośd.  

Ważnym czynnikiem, którego brak było w wypowiedziach dotyczących pracodawców, natomiast był 

on  wyraźnie akcentowany przez osoby bezrobotne, jest posiadanie przez kandydata do pracy statusu 

studenta lub rencisty (przy czym chodzi tu o osoby o formalnie orzeczonej niepełnosprawności, ale w 

rzeczywistości zdolne do pracy). Zatrudnianie pracowników należących do tych kategorii wiąże się z 



konkretnymi korzyściami dla pracodawcy (mniejsze koszty zatrudnienia), przez co niejednokrotnie są 

te osoby premiowane na rynku pracy. Zauważane są sytuacje, gdzie określone oferty pracy są 

kierowane wyłącznie do którejś z tych grup.  

Zbiorcze zestawienie opinii osób bezrobotnych zawiera poniższy rysunek. 

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych 
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Wątek dotyczący wykorzystania znajomości i sieci kontaktów jako metody poszukiwania 

pracowników pojawił się także w wypowiedziach przedstawicieli szkolnictwa zawodowego:  

 

1. Przyszedł kiedyś do mnie mój absolwent, na stanowisku menadżera zachodniej firmy, która działa 

tutaj na terenie i szukał pracowników po zawodówce… 

- Wśród waszych uczniów? 

1. Tak, moich uczniów. Oczywiście my zawodówki nie mamy, bo nie ma chętnych do operatorów 

obrabiarek i proponował pensję, którą no… 3 tysiące na rękę, po 3 miesiącach szkolenia 5 tysięcy, 

mówię - no, może warto się zastanowid. Także mówię, jego pozycja była już taka mocno 

ugruntowana. Mnóstwo, spotykamy w zasadzie na każdym kroku naszych absolwentów, którzy tak 

ładnie funkcjonują. ( FGI 2 SZKOŁY) 

Tak silne nasilenie tego zjawiska może oznaczad, ze obraz rynku pracy w Piasecznie konstruowany na 

podstawie liczby oficjalnie zamieszczanych ofert pracy może byd bardziej negatywny niż stan 

faktyczny. Poza tym sytuacja ta, co jest zgodne z przedstawionymi wyżej opiniami osób 

bezrobotnych, może powodowad gorszą sytuację na rynku pracy osób będących poza sieciami 

kontaktów i znajomości będących kanałem poszukiwania pracowników. W takiej sytuacji niemożnośd 

znalezienia pracy może wynikad nie tyle z braku odpowiednich kwalifikacji, ale braku dostępu do 

informacji o zapotrzebowaniu na pracowników.  

Biorąc pod uwagę standardowe metody poszukiwania pracowników na otwartym rynku pracy 

ważnym sposobem, z którego korzystają pracodawcy jest zamieszczanie ogłoszeo w mediach 

lokalnych: 

*…+ to jak dalej był poszukiwany pracownik? 

- Tak, jak powiedziałam, było ogłoszenie w tych gazetach lokalnych, tutaj właśnie Pan, który był 

zatrudniony, to właśnie też z takiego ogłoszenia w gazecie. 

- Aha, a jakie to są gazety, takie bezpłatne właśnie tak? 

- Nie, ten „Kurier Południowy” jakiś, czy jakieś tam właśnie te, tutaj lokalne. Wszystkie lokalne, 

powiatowe tutaj. (IDI 1 PRACODAWCA) 

Niezwykle popularną metodą rekrutacji wśród badanych pracodawców są również internetowe 

portale rekrutacyjne (np.: pracuj.pl, gazeta.pl/praca, gumtree.pl) jednakże, z racji szerokiego, 

ogólnopolskiego zasięgu ich adekwatności nie zawsze jest odpowiednia: 

Tak więc generalnie skupialiśmy się na… oczywiście ogłoszenie było do ogólnopolskiego serwisu 

związanego z pracą przesłane, natomiast z tego serwisu zgłaszały się osoby nawet zza Warszawy nie 

od naszej strony. Czyli powiedzmy jakieś tam Miosk Mazowiecki, czy nie wiem powiedzmy Płock. Tak, 

że ja nie wiem czy po prostu osoby nie patrzą na lokalizację, czy po prostu wysyłają tak te swoje CV i 

aplikacje tak jak sobie po prostu wysyłają *…+ z tym, że tak jak mówię, te ogłoszenia były powiedzmy 

średnio trafione tak naprawdę -  zgłaszały się kandydatki, które po prostu były nie z naszego regionu, 

mimo tego, że niektóre miały dobre kwalifikacje, no ale nikt nie będzie 100 kilometrów, czy tam 200 

kilometrów do pracy dojeżdżał. (IDI 5 PRACODAWCA) 



W przypadku niektórych podmiotów gospodarczych charakterystyczną metodą poszukiwania 

pracowników są ogłoszenia zamieszczane w lokalach handlowych i w lokalnej przestrzeni publicznej.  

Oprócz działao podejmowanych na własną rękę pracodawcy przy przeprowadzaniu procesów 

rekrutacyjnych korzystają również z pomocy firm i instytucji zewnętrznych, przy czym metoda ta ma 

zastosowanie w przypadku określonych typów firm, rekrutacji lub stanowisk, na jakie poszukiwane są 

osoby.  

Pomoc prywatnych firm pośredniczących w zatrudnieniu jest wykorzystywana przez firmy duże, przy 

poszukiwaniu pracowników tymczasowych, oraz przy rekrutacjach trudnych na stanowiska 

specjalistyczne lub kierownicze.  

Kierowanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy nie należy do metod najbardziej popularnych wśród 

pracodawców, chod warty odnotowania jest fakt, iż w przypadku jednego z badanych 

przedsiębiorców była to metoda stosowana najczęściej i uważana za skuteczną. Jednakże, jeśli chodzi 

o pozostałe firmy, to korzystanie z usług  Publicznych Służb Zatrudnienia ma miejsce rzadko, 

odbywało się w przeszłości (szczególnie w okresie przed kryzysem, kiedy trudno było znaleźd 

pracowników) lub ma zastosowanie jedynie do pracowników najniższego szczebla. Czasami 

korzystanie z usług PUP ma charakter pośredni – pracodawca zleca poszukiwanie pracowników 

prywatnej agencji, a ta zgłasza zapotrzebowanie do urzędu. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że w 

przypadku pośrednictwa pracy ewentualna współpraca z urzędami pracy nie ogranicza się do granic 

powiatu, ale obejmuje także urzędy z terenów okolicznych (Warszawa, Pruszków, Grodzisk 

Mazowiecki, Grójec). 

W badaniu pojawiły się także informacje o organizowanych targach i giełdach pracy. 

Patrząc na opisywane tu zagadnienie od strony osób poszukujących pracy, to deklarują one różne 

źródła pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy.  

Bezrobotni również posługują się Internetem. Oprócz wymienianych także przez pracodawców 

portali rekrutacyjnych przedmiotem zainteresowania jest też witryna internetowa powiatu 

piaseczyoskiego.  

Zgodnośd z praktykami pracodawców można stwierdzid w przypadku prasy lokalnej. Piaseczyoskie 

tygodniki lokalne są miejscem, gdzie osoby bezrobotne szukają ofert pracy. W pewnej części prasa ta 

ma charakter bezpłatny, co może byd dodatkową korzyścią i powodem popularności tej metody.  

Osoby poszukujące pracy mają świadomośd działalności prywatnych agencji pracy na terenie powiatu 

i korzystają z ich usług, co potwierdzają także badani przedstawiciele tych firm. Współpraca z 

agencjami miewa charakter dwojaki: bezrobotni zarówno odpowiadają na zamieszczane (np. w 

Internecie) konkretne ogłoszenia, jak i po prostu zgłaszają się do agencji lub wysyłają swoje aplikacje 

jako osoby poszukujące pracy.  

Osoby bezrobotne korzystają również z usług urzędu pracy, aczkolwiek ta metoda nie cieszy się zbyt 

dużą popularnością, ani nie jest pozytywnie oceniana ze względu na nieaktualnośd ofert.  



Podsumowując można stwierdzid, że zarówno w przypadku pracodawców, jak i osób bezrobotnych, 

istnieje szeroki wachlarz metod wykorzystywanych przy poszukiwaniu odpowiedniego pracownika 

lub odpowiedniej pracy. Porównanie metod w poszczególnych grupach ilustruje poniższa grafika. 

 

Rysunek 21. Sposoby poszukiwania pracy i pracownika 
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Bazując na tych danych, a także na opiniach badanych, można powiedzied, ze jedną z głównych 

przyczyn bezrobocia w powiecie jest brak kwalifikacji lub bardzo niskie kwalifikacje osób 

poszukujących pracę. W przypadku bezrobocia absolwentów różnych typów szkół, a więc osób 

posiadających już jakieś kwalifikacje, przyczyną bezrobocia może byd brak zapotrzebowania na te 

konkretne kwalifikacje wśród pracodawców. 

Do typowo gospodarczych przyczyn  bezrobocia w Piasecznie i okolicach można zaliczyd złą sytuację 

ekonomiczną firm spowodowaną kryzysem i spowolnieniem gospodarczym. Na tym tle szczególnie 

negatywnym impulsem na lokalnym rynku pracy w znacznym stopniu i na dłuższy czas zwiększającym 

liczbę osób bezrobotnych był upadek zakładów TDP w Piasecznie i związane z tym masowe 

zwolnienia. Negatywne skutki tych zwolnieo potęgował fakt, iż zwalniani pracownicy często 

reprezentowali określony profil kariery zawodowej, kwalifikacji i wieku, niekoniecznie sprzyjający 

mobilności i aktywizacji. 

- Niestety ludzie, którzy pracowali w tych zakładach pracy, to są ludzie którzy pracowali po 30 lat tam, 

ciężko im się jest przekwalifikowad, ja śmiem twierdzid, bo nawet my próbowaliśmy tej grupie osób 

szukad pracy ponieważ mamy pokrewną firmę i śmiem twierdzid że przekwalifikowanie się, zmiana 

toku myślenia, ponowne wejście w nowe środowisko, nowe otoczenie stanowi dla nich olbrzymią 

barierę.(IDI 10 AGENCJA PRACY) 

Równocześnie, znaczny wpływ ma tu stale utrzymujący się brak większych zakładów produkcyjnych, 

przez co rekrutacje większych ilości pracowników nie zdarzają się.  

Oprócz tych przyczyn znaczącą rolę w pojawianiu i utrzymywaniu się zjawiska bezrobocia 

długotrwałego i dziedziczonego pełni specyficzne połączenie porolniczego oraz podmiejskiego 

charakteru powiatu piaseczyoskiego: 

Patrząc na naszych mieszkaoców to przede wszystkim, to są tereny rolnicze,  na których ludzie 

uprawiali kiedyś ziemię. Te tereny  nagle stały się drogie, ludzie je sprzedawali i teraz tak naprawdę 

nie mają z czego żyd bo nie mają ani pokooczonych szkół ani kwalifikacji. Pieniądze z tych ziemi szybko 

rozeszły się i ludzie zostali bez pracy i umiejętności odnalezienia się na innym rynku niż na swojej roli. 

*…+ To są ludzie starsi, ale także, o zgrozo, młode osoby. Bo wtedy, kiedy rodzice mieli pieniądze, to 

nie chciało im się uczyd, iśd do szkół, a teraz nie ma za co się uczyd.  

To specyficzna przyczyna tutaj?  

Tak, nagminne sprzedawanie terenów. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Zjawiskiem powiązanym z długotrwałym bezrobociem i poniekąd jego przyczyną bywają też problemy 

alkoholowe osób bezrobotnych: 

i są oczywiście takie przypadki gdzie ostatnio tak jak ostatnio mieliśmy takiego Pana, który miał 

podjąd pracę poszedł pijany i po prostu od razu się zdyskwalifikował. (FGI 1 OPS + NGO) 

Do skutków bezrobocia, o których mówili respondenci, można zaliczyd także negatywne skutki 

psychologiczne nasilające się w miarę trwania sytuacji pozostawania bez pracy: załamanie, obniżenie 

poczucia wartości, poczucie braku sprawczości, poczucie rezygnacji i beznadziei. 



Skutkiem stanu bezrobocia jest również bieda oraz niski status materialny. Z perspektywy 

indywidualnej można to rozpatrywad w kategoriach osobistej tragedii, na poziomie społecznym ma to 

swój efekt w postaci polaryzacji społeczeostwa i pogłębiających  się różnic w poziomie zamożności: 

Już w całej Polsce, to chyba jest tak, że nie będzie trzech takich warstw czyli biedni, średnio 

zarabiający i bogaci -  tylko są albo bogaci albo biedni. U nas w powiecie ta średnia klasa się bardzo 

wykrusza. Jest grupa osób, która nie wie co zrobid z pieniędzmi, i grupa która żyje od pierwszego do 

pierwszego i kredytem do emerytury. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Brak pieniędzy w przypadku osób bezrobotnych, mimo iż obserwowalny i szczególnie dotkliwy, jeśli 

dotyczy całych rodzin (np. oboje małżonków bez pracy), czasem nie ma jednak charakteru na tyle 

drastycznego, aby motywowad osoby bezrobotne do szukania pracy. Pomoc uzyskiwana z instytucji 

publicznych umożliwia przeżycie na minimalnym poziomie, na czym częśd osób poprzestaje. W tym 

sensie niedostatek finansowy i koniecznośd korzystania ze świadczeo pomocy społecznej będące 

skutkami bezrobocia stają się z czasem przyczyną jego trwania i stopniowego przeistaczania w 

bezrobocie długotrwałe.  

Jeśli chodzi o trudności w znalezieniu pracy odczuwane przez osoby bezrobotne, opisana w 

poprzednich rozdziałach bariera zbyt dalekich i kosztownych dojazdów do pracy może byd istotnym 

utrudnieniem już na etapie samego poszukiwania pracy. 

Jeżeli chodzi o przychodzenie kandydatów, to nie mamy takiej bezpośredniej możliwości, żeby z tymi 

kandydatami się spotkad ani ich tutaj zaprosid, bo wiadomo - osoba, która jest w tym momencie 

bezrobotna liczy każdy grosz i teraz z Piaseczna tutaj, to jest jednak kawałek, więc dlatego my 

pozwalamy organizowad sobie coś takiego jak giełdy pracy. Żebyśmy to my dojeżdżali i ewentualnie 

drogą mailową prosimy o CV w momencie, kiedy nas taka osoba zainteresuje, wtedy przedstawiamy, 

rozmawiamy przez telefon, przeprowadzamy rekrutację *…+(IDI 11 AGENCJA PRACY) 

Badane osoby bezrobotne wyraźnie odczuwają także problem w znalezieniu pracy w odległości takiej, 

dla której czas dojazdu do miejsca pracy nie przekraczałby rozsądnej wielkości (a za taką uznawany 

jest przez badanych czas maksymalnie półtorej godziny w jedną stronę.) 

Zdarza się, że problemy ze znalezieniem pracy występują wśród osób z relatywnie dobrymi 

kwalifikacjami. W tym wypadku trudnośd nie dotyczy znalezienia pracy jakiejkolwiek, ale zatrudnienia 

zgodnego z wyższymi ambicjami. Co więcej nawet przy chęci podjęcia takiego zatrudnienia przez 

bezrobotnego, zbyt wysokie kwalifikacje mogą byd dyskwalifikujące w oczach pracodawcy. 

 

4.6. Migracje i mobilność 

Z racji położenia, mobilnośd pracowników w powiecie piaseczyoskim można określid jako wysoką. 

Zjawisko codziennych dojazdów do pracy jest zjawiskiem powszechnym, zauważanym przez 

przedstawicieli wszystkich uwzględnionych w badaniu kategorii osób.  

Jeśli chodzi o kierunki w jakich koncentruje się mobilnośd pracowników, to głównie chodzi o dojazdy 

w kierunku Warszawy (do miejsca pracy) i powroty na teren powiatu  (do miejsca zamieszkania), co 

jest związane z „sypialnianym” charakterem powiatu. Co ważne jednak, komunikacja w odwrotnym 



kierunku (dojazd do pracy w rejonie powiatu z Warszawy) również jest zjawiskiem obserwowalnym, 

niekiedy w dośd znacznym zakresie:  

- Rozumiem. I wspominał Pan właśnie o tej migracji… A bardzo mnie też interesuje, czy występuje 

tutaj masowe jakieś zjawisko dojazdu pracy? Tzn., domyślam się, że tak. 

- Tak, tak. 

-  I jakie to są kierunki, to jest tylko jakby…? 

- Warszawa, tak, częśd osób dojeżdża z Warszawy. Oceniam, że jest to około 15% załogi w tym nie 

ukrywam, że osoby średniego szczebla zarządzania. (IDI 2 PRACODAWCA) 

Można więc stwierdzid, o czym mówili w czasie wywiadów badani pracodawcy, że w przypadku 

powiatu piaseczyoskiego i Warszawy granica administracyjna nie przekłada się na granicę realną, 

która miałaby np. stanowid barierę w mobilności pracowników. Z perspektywy rynku pracy i 

przepływów siły roboczej granica ta jest płynna i mało istotna. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku mobilności pracowników między Piasecznem 

oraz  powiatami ościennymi. Tutaj skala dojazdów do pracy również jest znaczna i dotyczy terenów 

nie tylko najbliższych, ale również czasem znacznie oddalonych (Grójec, Warka, Radom a nawet 

tereny położne za Radomiem). 

Jeśli chodzi o te odleglejsze tereny mobilnośd pracowników bywa stymulowana poprzez działania 

samych pracodawców i/lub firm pośrednictwa pracy, które korzystając z taoszej siły roboczej na 

terenach oddalonych od Warszawy zapewniają pracownikom zorganizowany transport: 

- Z tego co wiem dojazdy są dosyd dobre, niektóre firmy mają swoje autokary, które dowożą osoby do 

pracy, które są tylko i wyłącznie pod potrzeby tych osób, potrzeby pracowników (IDI 10 AGENCJA 

PRACY)        

- Ja mogę Panu tylko z tą starszą, bo niektóre firmy bardzo dobrze znają gminę Piaseczno, jest to 

jednak dojazd do Piaseczna tak autokarami właśnie z Góry Kalwarii, z Warki z tamtych stron. (IDI 11 

AGENCJA PRACY)        

Wymiarem mobilności siły roboczej w przypadku powiatu piaseczyoskiego, są także dojazdy do pracy 

dokonywane w obrębie jego granic . Można mówid o istnieniu znaczącej grupy osób, które zarówno 

mieszkają jak i pracują na terenie powiatu, co jednak nie wyklucza konieczności dojazdów do pracy, 

chod na krótsze odległości. W  przypadku części piaseczyoskich firm pracownicy o tego typu sytuacji 

stanowią większą częśd załogi. Warta odnotowania w tym obszarze wydaje się tendencja 

zaobserwowana przez jednego z przedsiębiorców: 

*…+  Widad, że ludzie stają się coraz bardziej mobilni, i szukają takiej pracy, która ich zadowoli, nawet 

kosztem tego dojazdu. I dojeżdża do nas częśd pracowników z Warszawy, ale coraz częściej jest tak, że 

ludzie, którzy są właśnie z okolic powiatu, szukają pracy właśnie w tej okolicy, żeby mogli w ciągu 

dwudziestu minut przemieścid się z miejsca zamieszkania do pracy.  *…+ Chodzi o czas, czas dojazdu, 

czyli wszędzie gdzie można dojechad w ciągu dwudziestu minut, pół godziny, to jest ta migracja 

dojazdu, tak. Ludzie szukają pracy w takim zakresie. A kierunek tak naprawdę nie ma znaczenia. (IDI 2 

PRACODAWCA) 



Jeśli uznad opisaną powyżej obserwację badanego pracodawcy za zjawisko realnie występujące na 

terenie Piaseczna i okolic, można by powiedzied, że to właśnie mobilnośd pracowników w wewnątrz 

powiatu będzie zyskiwad na znaczeniu w najbliższym okresie. 

Jeżeli chodzi o kierunki w zakresie tego wymiaru mobilnośd na pewno rolę swoistego centrum, do 

którego pracownicy dojeżdżają do pracy jest stolica powiatu, tereny wzdłuż ulicy Puławskiej i w 

gminie Lesznowola, oraz, w nieco mniejszym stopniu Konstancin – Jeziorna. Rzeczą wartą zaznaczenia 

jest tu również sytuacja małej mobilności i niskiej skali dojazdów pracowników pomiędzy wschodnią 

(Piaseczno) i zachodnią (Tarczyn) częścią powiatu, co jest uwarunkowane słabą infrastrukturą 

drogową i słabo rozwiniętą siecią komunikacji publicznej w tym akurat rejonie. 

Na podstawie wypowiedzi badanych można mówid o dwóch głównych czynnikach ograniczających 

mobilnośd siły roboczej w Piasecznie  okolicach.  

Pierwszym rodzajem barier są te związane ze stanem dróg, połączeo kolejowych i transportu 

publicznego (które zostały szerzej opisane w dziale raportu dotyczącym szans i zagrożeo dla powiatu). 

Jeżeli mówimy o tych barierach jeszcze dla tych osób, które jeszcze chcą jednak tą pracę podjąd no to 

ja dalej wracam do tego, że jesteśmy tą gminą wiejską są jeszcze te bariery komunikacyjne. Jest 

pociąg prawda ale nie każdy ma dostęp do tego pociągu bo gmina jest rozległa powiedzmy i jeden ma 

12 km do pociągu. (FGI 1 OPS + NGO) 

Drugą barierą mobilności w powiecie są niskie zarobki, które nie pozwalają na sfinansowanie 

dojazdów do pracy: 

Podwyższone koszty, podwyższone ceny, wszystko idzie w górę i często dojazdy bądź w ogóle praca się 

nie opłaca. Iśd za 1000 zł pracowad, z czego 600 czy tam 500 zł wydadzą na dojazd, to widad, że im się 

to nie kalkuluje w momencie gdy kiedyś wszystko było troszeczkę taosze, czy paliwo, czy dojazdy, czy 

nawet samo życie, też wydaje mi się, że ta praca była troszeczkę na innej zasadzie. Teraz te sprawy 

finansowe - nie ma żadnych podwyżek, nie ma lepszych warunków finansowych, tylko niestety 

wszystko jest coraz niżej, a ceny utrzymania rosną. (IDI 11 AGENCJA PRACY) 

Oprócz dojazdów do pracy istotnym zjawiskiem na terenie powiatu piaseczyoskiego jest zjawisko 

migracji.  

W kontekście wielokrotnie powtarzanej przez osoby badane i uwzględnionej w tym raporcie 

charakterystyki powiatu piaseczyoskiego jako „sypialni Warszawy” oczywistym faktem jest to, że 

migracja ma przede wszystkim saldo dodatnie – na terenie powiatu osiedla się ludnośd napływowa. 

Na masową skalę powstają nowe osiedla mieszkaniowe i domy mieszkalne, które zasiedlane są przez 

osoby przyjeżdżające z różnych części kraju, jak i również z Warszawy. O atrakcyjności powiatu 

piaseczyoskiego decyduje bliskośd stolicy kraju oraz relatywnie niskie ceny mieszkao. Ze względu na 

dużą skalę oraz charakter procesów migracyjnych wywierają one silny wpływ na sytuację społeczną 

oraz sytuację na rynku pracy w powiecie, szczególnie z perspektywy ludności rdzennej. Badani, którzy  

pewnej części sami są mieszkaocami powiatu mówią wręcz o wyraźnym podziale na ludnośd 

miejscową a napływową: 

To jest specyficzne miejsce. W tej chwili jest tak, że są ludzie mieszkający tu od zawsze, ale powstały 

również nowe osiedla. Ja jestem jednym z przedstawicieli tych osiedli. Jest ich mnóstwo. To są ludzie 



nie pochodzący z Piaseczna. Nie wiążą się oni z tym miejscem, przeprowadzili się tutaj z Warszawy i 

innych miast. To jest bardzo widoczne wśród młodzieży. Osoby związane z tym miejscem myślą o 

Piasecznie jako swojej małej ojczyźnie. Natomiast osoby spoza myślami są w Warszawie. Jeżeli mówią 

o wykształceniu i pracy to wyłącznie w Warszawie. Nie ma żadnego znaczenia, że to jest 15 

kilometrów do centrum. Podsumowując tendencje są ogromne w stronę Warszawy. Najczęstsza 

perspektywa to wyjazd stąd. *…+ w tej grupie zewnętrznej (napływowej) jest zdecydowanie silniejsza. 

Patrząc na rodziców ludzi, z którymi współpracujemy, cała ta „osiedlówka” to są osoby pracujące w 

Warszawie. Tutaj tylko nocują. Wszędzie jest tak samo. (IDI 132 NGO) 

Osobną kategorią migracji na teren powiatu jest zjawisko osiedlania się obcokrajowców. 

W jednym przypadku dotyczy to obywateli krajów azjatyckich w związku z istnieniem Centrum 

Chioskiego w Wólce Kosowskiej. W tym przypadku można mówid o migracji skoncentrowanej na 

jednym tylko wąskim obszarze zachodnich terenów powiatu. W opinii jednej z badanych w aspekcie 

czasowym jest to emigracja długookresowa – osoby przybywające na teren Polski planują pobyt w 

zakresie 10 -20 lat, ale nie dożywotni.  Co ważne, według przedstawiciela Paostwowego Urzędu Pracy 

wpływ tej emigracji na ogólną sytuację powiatu i sytuację społeczną nie jest wielki: 

Tzn. oni tam stworzyli swój świat. Tak na zasadzie, nam tam jakiś kawałek ubyło,  że na jakimś terenie 

zamieszkali, pobudowali się, potworzyli swoje miejsca pracy, zatrudniają swoich pracowników. Także 

oni nie są zagrożeniem ani nie są dla nas szansą, nie stwarzają dla nas miejsc pracy. Ani nie 

przeszkadzają, ani nie pomagają. Wpływu jakiegoś nie mają. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

W drugim przypadku chodzi o Czeczenów mieszkających w okolicach Piaseczna. 

W świetle zebranego materiału badawczego migracja wyjazdowa w powiecie piaseczyoskim nie jest 

obecnie zjawiskiem, które miałoby wielkie znaczenie. Jej wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji na rynku pracy, był jednak odczuwalny w latach wcześniejszych. W wypowiedziach 

pracodawców żywe są wspomnienia z okresu, kiedy na skutek akcesji Polski do Unii Europejskiej 

nastąpiło otwarcie europejskich rynków pracy:  

Druga rzecz, drugi niezwykle istotny czynniki decydujący o tym czy łatwo, czy trudno uzyskad pracę i 

pozyskad pracowników to był możliwośd i opłacalnośd pracy za granicą. Jako jeden z gorszych 

wspominam rok 2007 i 2008, kiedy było to apogeum wyjazdów do Anglii, do Irlandii, *…+, kiedy 

autentycznie, na to się oczywiście nakładał problem braku młodych ludzi w zawodzie, kiedy 

zatrudnienie nowego fachowca, kwalifikowanego pracownika z odpowiednimi umiejętnościami 

graniczyło cudem. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Negatywny, z punktu widzenia pracodawców, wpływ emigracji zarobkowej wykwalifikowanych 

pracowników skooczył się wraz z kryzysem ekonomicznym, z powodu którego znaczna częśd 

emigrantów powróciła do kraju  

Podsumowując, można stwierdzid, że sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie piaseczyoskim 

jest silnie warunkowana przez procesy mobilności i migracji siły roboczej. 

 



4.7. Szara strefa lokalnego rynku pracy  

Istnienie szarej strefy zarówno w znaczeniu gospodarczym, jak i w kontekście rynku pracy, było przez 

badanych  zauważane. Równocześnie jednak badani pracodawcy twierdzili, że jej istnienie nie odbija 

się w bezpośredni sposób na ich działalności czy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Wyjątkiem 

jest tu firma z branży samochodowej, której przedstawiciel precyzyjnie opisał mechanizm i skutki 

działania szarej strefy na rynku napraw samochodowych: 

*…+ kwestia szarej strefy pojawia się w kontekście naszej działalności głównie w zakresie napraw 

powypadkowych pojazdów. Nie ukrywam, że skutecznie dla rozwoju tej szarej strefy przyczyniają się 

propozycje firm ubezpieczeniowych: wypłat, kwot tzw. bezspornym bezpośrednio na klienta, który był 

poszkodowany w wypadku. Są to pieniądze niejednokrotnie, dwu czy trzykrotnie mniejsze niż później 

firma ubezpieczeniowa ma zapłacid za naprawę samochodu w warsztacie pracującym legalnie, 

autoryzowanym, montującym oryginalne części zamienne. Klient jest mamiony gotóweczką, która 

wpływa na jego konto i sugestią, że za te pieniążki naprawi sobie samochód i jeszcze mu trochę 

zostanie. Gdzie go naprawi? Właśnie w warsztacie, który z całą pewnością należy, czy może byd 

przypisany tzw. szarej strefie, prawda? Bo to jest pan „X”, czy pan „Y”, który w prywatnym garażu, nie 

zarejestrowany mu ten samochód wyklepie czy naprawi bazując na częściach zakupionych na giełdzie, 

na allegro. Czyli generalnie rzecz biorąc poza działaniem podlegającym opodatkowaniu pośrednim i 

bezpośrednim. (IDI 3 PRACODAWCA) 

W obszarze zatrudnienia zjawisko szarej strefy w powiecie piaseczyoskim funkcjonuje w takich 

obszarach jak: 

 rolnictwo, sadownictwo, leśnictwo – zatrudnienie ‘na czarno’ w sezonie 

 opieka nad dziedmi, pomoc domowa 

 drobne prace budowlane 

 firmy jednoosobowe w usługach i małe firmy  (duże znane firmy nie mogą sobie pozwolid na 

działanie na granicy prawa, także ze względu na silną konkurencję) 

 handel 

Zdarza się, że praca w szarej strefie jest traktowana jako forma elastycznego zatrudnienia: 

Natomiast częśd jest tak na pewno zatrudnionych po prostu, że na telefon, że przyjdź dzisiaj do pracy, 

będzie praca, okej. Ta dana osoba przychodzi, popracuje jeden dzieo na przykład dwa dni później nie 

po pracuje, potem znowu trzy dni popracuje no na takiej zasadzie. Czyli na pewno występuje tutaj 

takie zjawisko. (IDI 2 PRACODAWCA) 

Opierając się na wypowiedziach badanych, można stwierdzid, że w powiecie istnieje szeroko 

rozpowszechnione przeświadczenie o powszechności praktyk związanych z zatrudnieniem i prawem 

pracy, które można by zakwalifikowad do obszaru szarej strefy, w centrach handlu hurtowego. 

Obawa przed takimi praktykami bywa, wedle przedstawiciela PUP, barierą w pozyskiwaniu osób do 

pracy w tym miejscu. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyd, że może byd tu mowa jedynie o podzielanej 

przez częśd społeczności lokalnej obiegowej opinii, gdyż wspomniane obawy nie zostały oficjalnie w 

żaden sposób potwierdzone: 

 



A już w ogóle jeśli chodzi o chioską firmę bezrobotni odrzucają oferty. 

-Dlaczego? Czy jest to kwestia finansowa? 

-To też myślę, że taka opinia się utarł u osób, które tam znają, że jednak nie chcą współpracowad z 
takim pracodawcą.  

-A jaka to jest opinia?  

- Tzn. chodzi tutaj o problem z kodeksem pracy. Pracownicy pracują dłużej niż powinni. Nie wpłynęły 

żadne skargi, jest to tylko informacja obiegowa. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 
Co ciekawe, można mówid, o jednym pozytywnym skutku pracy na czarno – dzięki niej często osoby 

oficjalnie bezrobotne zdobywają doświadczenie zawodowe i rozwijają umiejętności, które potem 

mogą wykorzystad przy staraniu się o pracę legalną. 

Do wymienianych przyczyn istnienia szarej strefy należą przede wszystkim zbyt wysokie koszty 

zatrudnienia pracownika. 

Dokonując podsumowania, można powiedzied, ze jeśli nasilenie zjawiska szarej strefy w powiecie 

piaseczyoskim ma charakter średni, jego  wpływ na rynek pracy można uznad za raczej niski. Sytuacja 

w Piasecznie i okolicach nie charakteryzuję się tu niczym wyjątkowym. 

 

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

 

Sytuacja osób wieku powyżej 50. roku życia na piaseczyoskim rynku pracy jest zróżnicowana, chod na 

poziomie ogólnym można by ją określid jako mało korzystną. Osoby należące do tej kategorii 

wiekowej, a nawet osoby nieco młodsze (powyżej 45. roku życia) są często dyskryminowane na rynku 

pracy. Teza tak wydaje się uprawniona w oparciu zarówno o wypowiedzi badanych pracodawców,  

osób bezrobotnych, jak i doświadczeo pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz prywatnych 

agencji zatrudnienia: 

Osoby po 40 - 50 roku życia: a to już jesteś za stary. To się nieustannie przewija w wypowiedziach 

pracodawców. Bez względu na grupę, w której się ludzie znajdują. Ale to jest moim zdaniem niechęd 

pracodawców. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

W tej chwili śmiem twierdzid, że pracodawca może nie mówi wprost, pracodawca do którego 

odsyłamy ludzi, ale wybiera te najmłodsze osoby czyli gdzieś tam do 50 roku życia, ja już nie mówię że 

to są osoby 30 lat, 40 lat ale do 50 roku życia. (IDI 10 AGENCJA PRACY)        

Sytuacja taka wynika z nastawienia pracodawców, którzy postrzegają osoby starsze, jako mniej 

sprawne, mniej mobilne, gorzej radzące sobie w pracy.   

Jedynie kilku pracodawców deklaruje neutralny bądź pozytywny stosunek do osób powyżej 50. roku 

życia. W ich opinii mogą istnied korzyści z zatrudniania osób starszych, wynikające z posiadanego 

przez nich doświadczenia oraz etapu życia na którym są, np.: w kobiety w wieku 45 lat i więcej na 

ogół mają już ‘odchowane’ dzieci, przez co mogą byd bardziej dyspozycyjne w pracy.  



Obserwowaną tendencją była także większa atrakcyjnośd pracowników starszych w okresie kryzysu, 

kiedy również procentowało bogate doświadczenie tego typu pracowników. 

- Powiem Panu tak, jeżeli chodzi osoby starsze, był taki moment, że oni byli bardzo poszukiwani na 

rynku pracy, bo to oni byli tymi specjalistami z pełnym doświadczeniem i to chyba właśnie w tym na 

tym etapie kryzysu oni byli najbardziej takim dobrym że tak brzydko powiem „ towarem”, ponieważ 

oni w tym momencie często pracowali właśnie za te osoby do przyuczenia, czyli konkretne osoby 

wykonywały konkretną pracę. (IDI 10 AGENCJA PRACY)        

Tego typu sytuacje należą raczej do rzadkości, przez co można stwierdzid, że osoby należące do 

kategorii 45/50 plus są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy w powiecie piaseczyoskim. 

Grupą defaworyzowaną na lokalnym rynku pracy są także kobiety wychowujące dzieci. W głównej 

mierze dotyczy to kobiet samotnych, ale w jakimś stopniu wszystkich kobiet, które posiadają lub 

potencjalnie mogą posiadad dzieci (a więc kobiety młode). Sytuacja taka wynika z tego, że obowiązki 

wynikające z konieczności opieki nad dziedmi często, przynajmniej w oczach pracodawców, stoją w 

konflikcie z silnie artykułowanym wobec pracowników wymogiem dyspozycyjności. Pracodawcy 

obawiają się zwiększonych absencji w pracy i mniejszego zaangażowania z kwestie zawodowe. 

Dodatkowym czynnikiem umacniającym tę sytuację jest, wspominany wcześniej, brak w powiecie 

infrastruktury przedszkolnej i szkolnej lub jej organizacja niedostosowana do potrzeb pracowników a 

także wysokie koszty zatrudnienia opieki domowej. Ilustracją tych niekorzystnych uwarunkowao są 

słowa jednej z badanych bezrobotnych: 

Niestety, ja mogę powiedzied jako kobieta, która ma dziecko, niestety mamy taki problem, że jeżeli ja 

bym poszła do pracy i chciałabym powiedzmy pracowad w takich godzinach, jakie są i dojeżdżad 

takimi drogami i takimi środkami transportu, bo mam samochód, ale mogę też dojeżdżad środkami 

transportu publicznego czasami, bo się po prostu nie opłaca płacid za paliwo, jeśli się nie ma kogoś. 

Ale to, co ja bym zarobiła to praktycznie musiałabym oddad pani, która by się mi opiekowała 

dzieckiem, więc jaki jest sens, prawda? 

*…+ Tak, pracowad za darmo i utrzymywad panią, która będzie przychodziła i się zajmowała dzieckiem. 

Wystarczyłoby, żeby na przykład szkoła działała, miała na przykład świetlicę, która działa do godziny 

19, bo do tej godziny się mniej więcej wraca, 18-19. Niestety, wiele razy było tak, że godzina 17, ja 

wracam, bo czasami załatwiałam mojemu mężowi sprawy, dzwoni do mnie pani, że jest godzina 17 i 

ona musi już wyjśd. (FGI 3 BEZROBOTNI) 

Osobną kategorią kobiet wykluczoną z rynku pracy są kobiety z mniejszości czeczeoskiej, gdzie 

powodem są różnice norm kulturowych (kobieta powinna zostad w domu i opiekowad się dzieckiem) 

oraz bardzo niski poziom wykształcenia (w niektórych przypadkach brak jakiegokolwiek 

udokumentowanego doświadczenia). 

W przypadku osób niepełnosprawnych sytuacja na rynku pracy również jest ciężka – przykładowo w 

Powiatowym Urzędzie Pracy liczba ofert pracy dla tej kategorii osób jest dramatycznie mała i oscyluje 

wokół pięciu ofert na rok. Powiat piaseczyoski nie wydaje się byd jednak pod tym względem w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji.  Osoby niepełnosprawne są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy 

w skali całego kraju i z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w badanym powiecie. 



Ponadto należy pamiętad, że ważną kwestią byłoby rozróżnienie pomiędzy osobami o faktycznej 

niepełnosprawności, które są wykluczone z rynku pracy, a osobami o niepełnosprawności formalnie 

orzeczonej, ale ze względu na jej charakter, nie mającej negatywnego przełożenia na zdolnośd do 

pracy. W przypadku tej drugiej grupy, o czym mówili badani bezrobotni, można by  mówid bardziej o 

pozycji uprzywilejowanej niż niekorzystnej.  

O specyfice sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie piaseczyoskim można mówid jedynie 

odnośnie wąskiej grupy osób dotkniętej autyzmem i w tym przypadku jest to sytuacja 

ponadprzeciętnie korzystna. Wynika to z faktu, iż na terenie gminy Lesznowola należącej do powiatu 

znajduje się zakład pracy zatrudniający osoby autystyczne, prowadzony przez jedną z warszawskich 

organizacji pozarządowych. Zważywszy na to, że jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce, a 

zatrudnienie osób z autyzmem na otwartym rynku pracy w zasadzie nie jest praktykowane, to z racji 

bliskości terytorialnej osoby dotknięte tym schorzeniem z terenu Piaseczna i okolic mają wyjątkową 

szansę na podjęcie aktywności zawodowej. Co więcej działalnośd ośrodka jest także nakierowana na 

społecznośd lokalną w zakresie zmiany społecznej świadomości nt. autyzmu i kształtowana 

odpowiednich postaw wobec chorych dotkniętych tą chorobą, przez co funkcjonowanie osób 

autystycznych w powiecie może byd łatwiejsze z racji mniejszego poziomu barier społecznych i 

uprzedzeo.  Trzeba jednak pamiętad, że ta wyjątkowo dobra sytuacja dotyczy tylko wąskiej grupy 

niepełnosprawnych. 

 

  



5. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 

5.1. Ocena oferty edukacyjnej powiatu 

Opis i ocena sytuacji edukacyjnej w powiecie w kontekście rynku pracy obejmowała średnie 

kształcenie typu zawodowego oraz edukację na poziomie wyższym.  

W obszarze szkolnictwa na poziomie średnim w ocenie oferty edukacyjnej można wyróżnid wymiar 

ilościowy, jakościowy oraz dotyczący kierunków kształcenia, które pojawiały się w wypowiedziach 

badanych. 

W zakresie kryterium ilościowego  wśród  osób badanych ze wszystkich grup pojawiła się opinia o 

zbyt dużej ilości liceów ogólnokształcących oraz zdecydowanie zbyt małej ilości szkół zawodowych.  

W stosunku do obu rodzajów kształcenia (zarówno ogólne jak i zawodowe) silnie obecne jest 

przeświadczenie o niskim poziomie nauczania i słabej jakości szkół znajdujący się na terenie powiatu, 

szczególnie w porównaniu do szkół warszawskich: 

- Myślę, że to jest słaby punkt powiatu, bo… wszystkie, czy większośd szkół nie ma… nie są to szkoły, 

które ktoś wybrałby z wyboru, z chęci zdobycia dobrego wykształcenia. Wszystkie dobre szkoły są w 

Warszawie, na terenie naszego powiatu, to nie ma takich szkół. 

*…+ Nie zatrudniamy raczej ludzi, którzy pokooczyliby te szkoły. *…+ nie są to chyba dobre, 

renomowane szkoły, więc nikt z  dużymi ambicjami do nich nie idzie. (IDI 2 PRACODAWCA) 

W podobnym duchu wypowiadała się badana z organizacji pozarządowej, która przyczyny niskiej 

jakości szkolnictwa  w powiecie upatruje w istnieniu swoistego mechanizmu ‘drenażu mózgów’ i 

negatywnej selekcji uczniów do szkół piaseczyoskich: uczniowie o najlepszych lepszych wynikach w 

nauce w powiecie, osoby bardziej ambitne, już od poziomu szkoły średniej wiążą swą karierę 

edukacyjną z Warszawą i tam rozpoczynają naukę. W piaseczyoskich szkołach pozostają uczniowie o 

gorszych wynikach w nauce, co negatywnie odbija się na poziomie nauczania.  

Opinia ta zyskuje pewne potwierdzenie w słowach pracownika piaseczyoskiego Urzędu Pracy, 

mówiących o brakach w kompetencjach absolwentów lokalnych szkół na bardzo podstawowym 

poziomie: 

- Nie poprawia się, utrzymuje się na takim samym poziomie. Bardzo mało młodych osób, które się do 
nas zgłaszają, zna  np. język angielski w stopniu komunikatywnym. Podstawy znamy, ale żeby pójśd 
do pracy i się porozumied to już niekoniecznie. A w każdej szkole język angielski już jest.  

 
- Tak, to zaskakujące.  
 
- Bardzo. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 
Z drugiej jednak strony, jeżeli kontekst porównania zmieniony zostanie z warszawskiego na inny, to 

jego wynik może nie byd już tak niekorzystny: 



- Zależy która szkoła, w jakim rejonie, jeżeli chodzi o techniczne to np. wiem, że wysoki poziom jest 

szkoły jeżeli się nie mylę telekomunikacyjnej, wiem że tam jest elektronika w Piasecznie, jest wysoki 

poziom. Rzeczywiście ci panowie którzy idą dalej oni już coś wiedzą. A przykładem jest szkoła gdzieś 

tam elektroniczna w Radomiu gdzie niestety Ci panowie mają połowę mniej tej wiedzy, albo jedną 

trzecią tej wiedzy. (IDI 10 AGENCJA PRACY)        

W przypadku oceny jakości średniej edukacji zawodowej w powiecie można mówid o pewnej 

zmienności w czasie. Najgorsza sytuacja miała miejsce w okresie kilku lat wstecz, obecnie ulega 

poprawie, przy czym tendencje przypadku Piaseczna i okolic są w dużej mierze odbiciem tendencji 

ogólnokrajowych. Wspomnianą dynamikę zmiany sytuacji doskonale ilustruje przykład przedsiębiorcy 

z branży samochodowej: 

*…+  to pogorszenie się jakości, czy wręcz zapaśd w jakimś tam momencie szkolnictwa zawodowego i 

brak przez kilka lat naturalnej wymiany pokoleo w zawodach, które są potrzebne mojej branży: 

mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik, elektryk. (IDI 2 PRACODAWCA) 

 
Sytuacja ta poprawiła się wraz z polepszeniem jakości nauczania w szkole zawodowej w Piasecznie 

kształcącej w zawodzie mechanika samochodowego, z której to zasobów badany pracodawca 

korzysta. 

Inną pozytywną tendencją jest zauważona przez jednego z badanych specjalizacja kształcenia w 

szkołach zawodowych: 

- Zmienia się na plus, ponieważ dyrekcje szkół nie poprzestały na tym, że w szkołach będzie np. tylko 

mechanik, tylko jest mechanik, wulkanizator, elektryk, blacharz. Rozdzielają kierunki. Kształcą 

młodzież pod kątem specjalizacji. (IDI 2 PRACODAWCA) 

 
Badani dokonywali również oceny w zakresie istniejących na terenie powiatu kierunków kształcenia.  

Poza nadpodażą szkół kształcących w zakresie ogólnym, o podobnej sytuacji można mówid w 

przypadku zawodu technik ekonomista. Szkół oferujących tego typu wykształcenie jest za wiele co 

skutkuje zbyt dużą ilością absolwentów. Bez podjęcia dalszej edukacji na poziomie wyższym albo w 

zakresie specjalistycznym (programy księgowe) osoby takie nie mają szans na zdobycie pracy. 

Obserwacja taka pojawia się w wypowiedziach pracowników PUP, a także przedstawicieli samych 

szkół kształcących, którzy kształcąc w zawodzie technika ekonomisty mają pełną świadomośd nikłych 

perspektyw zatrudnienia dla własnych absolwentów.  

Do wymienianych kierunków kształcenia zawodowego, których brakuje na lokalnym rynku pracy  

można zaliczyd zawody: ślusarza, tokarza, szewca, krawca i chemika, operatora obrabiarki, elektryka, 

elektroenergetyka, pracownika zarządzania produkcją. 

W zakresie szkolnictwa wyższego podstawową charakterystyką badanego powiatu jest brak uczelni 

wyższej na jego terenie. Oznacza to, że sytuacja w zakresie podaży i popytu na rynku pracy w 

przypadku absolwentów szkół wyższych jest w małym stopniu uwarunkowana czynnikami lokalnymi a 

opinie dotyczące ewentualnych wad i zalety edukacji wyższej w kontekście powiatu są tożsame z 

opiniami co wykształcenia wyższego w ogóle. 



Brak uczelni wyższej na terenie powiatu i związana z tym koniecznośd podejmowania nauki w 

Warszawie, jak podkreślał to badany z Powiatowego Urzędu Pracy, stanowią barierę podjęcia dalszej 

edukacji dla wielu potencjalnych studentów (finanse, dojazdy). Szansą na większe upowszechnienie 

wykształcenia wyższego w powiecie mogłoby więc byd jedynie otwarcie uczelni na jego terenie, co 

przez wspomnianego respondenta jest postrzegane jako szansa na rozwój powiatu.  W tym wypadku 

należało by jednak zadad sobie pytanie o sensownośd takiego posunięcia, zważywszy na to, że ten 

sam przedstawiciel PUP, podobnie jak i inni badani, określają możliwości zatrudnienia absolwentów 

szkół wyższych jako znikome i opisują sytuacje, gdzie jedyną dostępną pracą dla takich osób jest 

praca poniżej kwalifikacji (np.: na stanowisku kasjera, ochroniarza). 

 

5.2. Obszary poprawy wykształcenia absolwentów 

 

Główną wadę, o której mówili badani, zarówno w obszarze szkolnictwa zawodowego jak i wyższego, 

można by określid za pomocą sformułowania: „za dużo teorii a za mało praktyki”. W trakcie nauki 

uczniowie i studenci mają za mało zajęd praktycznych, nie zdobywają doświadczenia zawodowego. W 

związku z tym, jako absolwenci nie dysponują podstawowymi kwalifikacjami i umiejętnościami 

zawodowymi. Przy ewentualnym zatrudnieniu konieczne jest przeprowadzanie dodatkowego 

doszkalania i dokształcania przez pracodawcę. O takiej sytuacji mówili zarówno przedstawiciele firm, 

jak i prywatnych oraz publicznych podmiotów pośrednictwa pracy. Diagnozę tę potwierdzili także 

sami przedstawiciele szkolnictwa zawodowego, podkreślając, ze przeteoretyzowanie procesu 

nauczania w szkołach zawodowych idzie w niektórych przypadkach naprawdę zbyt daleko: 

 Proszę sobie wyobrazid, że kucharz, częśd praktyczną on nic nie robi, znaczy nie robi jakiejś potrawy, 

tylko siada z kartą odpowiedzi i zaznacza, jak źle narysuje schemat blokowy, nierówno, czy tam bez 

rameczki, to ma zero. Jak napisze narzędzia, które są potrzebne do wykonania jakiejś potrawy i w tych 

narzędziach napisze: garnek, ale nie poda, czy z pokrywą, czy przykrywą to już też się nie liczy to. 

- Czyli system weryfikowania... 

4. Egzamin zawodowy nie jest kompatybilny tak do kooca z umiejętnościami. (FGI 2 SZKOŁY) 

Podobnie surowe oceny sposobu kształcenia na poziomie wyższym: 

 
Uczą na studiach czegoś, co w 20% możemy później przełożyd na praktykę, a gdzie cała reszta? (IDI 4 

PRACODAWCA) 

 
Według badanych remedium na tę bolączkę trapiącą edukację mogłaby byd zmiana organizacji 

nauczania w kierunku stworzenia możliwości do praktycznej nauki zawodu i przeznaczania na nią 

większej ilości czasu w programach nauczania.  

W wypowiedziach badanych rozwiązaniem modelowym wydaje się tu byd sposób organizacji edukacji 

zawodowej obowiązujący w polskim systemie oświaty w minionej epoce. Czasy dawnych szkół 

przyzakładowych i istniejąca wówczas prawidłowośd przeznaczania znacznej części godzin na zajęcia 

praktyczne w zakładach pracy są wspominane z nostalgią i przeświadczeniem, że były to rozwiązania 

znacznie lepsze od dzisiejszych: 



- Myślę, że powrót do systemu takiego, którego ja jeszcze pamiętam ze swoich lat szkolnych. Kiedy 

szkoła zawodowa *…+ Przynajmniej w ostatnim roku to były już trzy dni praktyk. Powrót do tego 

systemu uważam, za jak najbardziej celowy, ponieważ, tak naprawdę, to kontakt z zawodem 

decyduje o późniejszych możliwościach w zatrudnianiu absolwentów. Jeżeli on powie, że ukooczył 

szkołę zawodową jakby odbywał praktykę tu i tu, a podpowiada nam przyszły mój pracodawca jest 

zainteresowany, że ta praktyka zawodowa to nie był jeden dzieo w tygodniu 6 godzin lub dwa dni w 

tygodniu po 4 godziny, tylko było to trzy dni w tygodniu po 7 godzin, czy 8 godzin, w zależności od 

tego jak pozwala kodeks pracy, to ma to kompletnie inne przełożenie i inny wymiar dla takiego 

pracodawcy. (IDI 3 PRACODAWCA) 

W przypadku szkół wyższych proponowanym rozwiązaniem mogłoby byd wzorowanie się na 

rozwiązaniach zachodnich, na przykład: stosowanie metody ‘studium przypadku’, w której studenci 

rozwiązywaliby realne problemy konkretnych firm. 

Powyższe opinie warto skonfrontowad z doświadczeniami pracodawców co do organizowania praktyk 

dla uczniów i studentów oraz ich poglądów na ten temat. Mimo deklarowanego zapotrzebowania na 

uczniów z praktyką jedynie mała częśd badanych pracodawców przyjmuje uczniów na praktyki w 

zakładach pracy. Opinia o niechęci pracodawców wobec organizowania praktyk i małej skali tego 

zjawiska podzielana była również przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy a także prywatne 

agencje pracy. O trudnościach w nawiązaniu współpracy z firmami oferującymi praktyki wspominali 

również przedstawiciele niektórych szkół (np. technikum budowlanego).  

Można więc powiedzied, że o ile pracodawcy silnie wyrażają postulat zwiększenia możliwości 

praktycznej nauki zawodu, to sami umiarkowanie chcą w partycypowad w jego realizacji.  

Warto też jednak zauważyd, że sytuacja taka po części może byd uwarunkowana istnieniem barier i 

trudności w realizacji praktyk, które niekoniecznie leżą po stronie pracodawców. Do wymienianych 

barier należą: zbyt duże koszty finansowe; brak dofinansowania ze strony paostwa; koniecznośd 

dostosowania stanowiska pracy; brak zainteresowania ze strony samych uczniów oraz ich brak 

motywacji i niewłaściwa postawa względem pracy: 

- Jeżeli chodzi o problemy, od tego zaczniemy to: zaangażowanie młodych ludzi, którzy trafiają do 

nas, w pozyskanie wiedzy, umiejętności, którą zdobyd powinna. I tutaj mogę podzielid uczniów na 

dwie grupy: tych którzy trafili do tego zawodu, bo się nim pasjonują, z przykrością stwierdzam, że jest 

ich coraz mniej, a przynajmniej jest to niewielki odsetek; i druga grupa tych, którzy poszli do tej szkoły 

i ten zawód im wybrano - czyli zło konieczne, i w tym momencie praktyka sprowadza się do tego, że 

albo zaczyna opuszczad, nie przychodzid, przynosi różnego rodzaju zwolnienia, które w mniej lub 

bardziej wiarygodny sposób tą jego nieobecnośd usprawiedliwiają, no po prostu przestaje chodzid. To 

są te główne problemy. (IDI 3 PRACODAWCA) 

W opinii pracodawców poważną wadą kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyoskim jest także 

jego niedostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyrażające się prowadzeniem kształcenia w 

kierunkach niepotrzebnych na rynku, a brakiem kształcenia w kierunkach, na które byłoby 

zapotrzebowanie pracodawców. 

Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest daleko idąca inercja w sposobie działania 

instytucji edukacyjnych odnośnie zarządzania kierunkami kształcenia: 



Kierunki są tak, jak w szkołach to jest ustalone, że na przykład jest taki, taki, taki, i nic się nie zmienia 

od lat. Teraz potrzeba dajmy na to więcej informatyków, a nie ekonomistów. Szkoły moim zdaniem 

przynajmniej nie biorą tego w ogóle pod uwagę. Jak jest ustalone, że w tej szkole jest na przykład 

jakieś tam… pięd klas o takich, i takich profilach, to te klasy są od lat i nic się nie zmienia (IDI 1 

PRACODAWCA) 

Teoretycznie, sposobem na zmianę tej sytuacji mogłoby byd sondowanie potrzeb lokalnego rynku 

pracy i prowadzenie konsultacji z lokalnymi pracodawcami odnośnie zapotrzebowania na określone 

kierunki kształcenia. Jednakże w przeważającej większości badani przedsiębiorcy nie spotkali się 

osobiście, ani też nie słyszeli o żadnych przypadkach sytuacji, w których władze oświatowe 

konsultowały by kierunki lub sposoby kształcenia z pracodawcami.  

Warto jednak podkreślid, ze nieco odmienne zdanie posiadają pracownicy szkół oraz przedstawiciel 

Powiatowego Urzędu Pracy: 

- Powiem Panu tak, że te szkoły, bo one z nami współpracują w zakresie, kiedy chcą otworzyd nowy 

kierunek kształcenia. I jak ja widzę, te opinie, które spływają tutaj, to ja widzę, że oni nadążają za 

potrzebami rynku pracy. Agroturystyka. Teraz też w tej szkole budowlanej w Górze Kalwarii kierunek 

dla malarzy, posadzkarzy, to się otworzył nowy, bo wcześniej nie było. Pracownicy szkół wychwytują 

zapotrzebowanie na rynku, konsultują to z nami i się dostosowują (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

Nie podejmując się rozstrzygania tego, która z tych opinii jest bliższa prawdzie, można przyjąd, że 

prowadzenie konsultacji z pracodawcami w powiecie piaseczyoskim nie ma charakteru powszechnej 

praktyki, co nie oznacza, że w ogóle nie występuje. 

O nieco innej przyczynie niedostosowania szkolnictwa do rynku pracy mówili przedstawiciele szkół. Z 

ich opinii wynika, że silną barierą we wprowadzaniu ewentualnych zmian są kwestie finansowe 

(bardzo wysokie koszty wyposażenia szkół przy bardziej specjalistycznych kierunkach) oraz związane z 

zainteresowaniem samych uczniów – nawet najbardziej potrzebny na rynku pracy kierunek 

kształcenia nie będzie miał racji bytu, jeśli nie będzie chętnych do nauki uczniów, a z ich pozyskaniem 

w niektórych przypadkach są problemy: 

*…+ to niestety nie przekłada się niestety na zainteresowania uczniów. Patrząc po ogłoszeniu, to 

potrzebni są frezerzy, tokarze, operatorzy obrabiarek. I takie ogłoszenia od razu w zasadzie są na 

terenie Piaseczna, natomiast od lat nie jesteśmy w stanie stworzyd pracy w tym zawodzie. 

- Nie ma chętnych znaczy. Brakuje ludzi na rynku, ale nie ma chętnych uczniów, tak? 

Znaczy jest też spowodowane, wydaje mi się sytuacją, która zaistniała lat temu kilka, gdzie 

szkolnictwo techniczne było mocno niemodne. I media też to nakręcały znacznie, no i to było takim 

może dyshonorem iśd do szkoły zawodowej, bo ogólniak to jest szkolnictwo ogólne, no to było ach i 

och. I to też swoje żniwa zbiera 

PRZEDSTAWICIELE SZKOLNICTWA 

Widad więc, że ważnym działaniem, które mogłoby polepszyd dopasowanie oferty edukacyjnej do 

potrzeb rynku pracy były także działania nakierowane na zmianę wizerunku społecznego szkolnictwa 

zawodowego oraz dobrze funkcjonujące doradztwo zawodowe.  



Brak dobrze rozwiniętego systemu doradztwa zawodowego w szkołach jest sam w sobie zauważany  

jako dotkliwy deficyt systemu oświaty, także w przypadku powiatu piaseczyoskiego. Zniwelowanie 

tego deficytu, poprzez wprowadzenie konieczności zatrudnienia doradców zawodowych w szkołach 

jest postrzegane jako bardzo istotny czynnik poprawy oferty edukacyjnej: 

 
Wspomniała Pani, że taką pewną rzeczą, która może to poprawid jest obszar praktyk. A czy jest jakiś 
inny obszar?  
 
Na pewno informacja dla młodzieży o tym, w jakich kierunkach należało by się kształcid.  
 
Czyli takie doradztwo zawodowe na tym wcześniejszym poziomie? Jeszcze w gimnazjum jakie szkoły 

wybrad?  
 
Tak, dokładnie. Przeważnie informacje o tym: czego brakuje na rynku, jakie są tendencje rozwojowe, 
w jakich kierunkach będą miejsca pracy i edukacja młodzieży pod kątem ich możliwości. Poradnictwo 
indywidualne.  
 
I tego brakuje?  
 
Tak.  
 
To szkoły powinny wychodzid z taką inicjatywą?  
 
Tak, szkoły powinny mied doradców zawodowych zatrudnionych na etatach. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA) 

W zakresie opisanych powyżej braków edukacji z punktu widzenia rynku pracy, w wypowiedzi 

badanej z agencji pracy, pojawił się przykład szkoły z sąsiadującego z powiatem piaseczyoskim 

Garwolina, który można by uznad za swego rodzaju wzór ‘dobrej praktyki’ w zakresie 

dostosowywania szkolnictwa do potrzeb pracodawców i jego upraktyczniania: 

bardzo mi się podobało, tak jakby sposób na bezrobocie w powiecie Garwolina. *…+ tam w tym 

kierunku *…+,jest olbrzymie bezrobocie. I tam rewelacyjny sposób znaleźli, zaczęli kształcid, otworzyli 

szkołę poligraficzną, to jest właśnie niedobór tych ludzi na rynku pracy. Troszkę wiem o tej branży więc 

poligrafik, to w ogóle to jest zawód wymarły tak, a są potrzebni, drukarze jednym słowem, więc tam 

otworzyli właśnie szkołę typowo pod pracodawcę - od firmy w Piasecznie, otworzyli ci młodzi ludzie 

tak naprawdę bez żadnego doświadczenia, *…+ otworzono specjalistyczną szkołę pod konkretnego 

klienta i ci ludzie już zaczynają bez doświadczenia, ale są przyjmowani bo już maja pojęcie, 

zagadnienia znają, takie jak właśnie tutaj poligrafik występujący i już po troszku są przyuczani i potem 

są stałymi pracownikami tej firmy. (IDI 10 AGENCJA PRACY)        

Podsumowując, można powiedzied, że oferta edukacyjna w powiecie piaseczyoskim nie jest 

optymalna, istnieje kilka kluczowych elementów, które należałoby usprawnid lub poprawid. Jednakże, 

ze względu na systemowy charakter większości z tych braków, możliwości ich zmiany na poziomie 

lokalnym wydają się ograniczone. Byd może dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie szkoły na 

zasadzie analogicznej do opisanej szkoły poligraficznej w Garwolinie: szkoły zawodowej 

współpracującej z konkretnymi pracodawcami i na bieżąco zorientowanej w zapotrzebowaniu na 



pracowników. Takie rozwiązanie nie zmieniłoby sytuacji całościowej, ale mogłoby byd pozytywnym 

impulsem dla piaseczyoskiego szkolnictwa.  

 

5.3. Rola kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy. Szkolenia i aktywność 

zawodowa. 

Odnośnie do podejścia do kształcenia ustawicznego i szkoleo, badanych pracodawców można 

podzielid na dwie główne grupy: 

Pierwsza grupa, to firmy, które nie mają rozbudowanego systemu szkoleo. Firmy te kierują 

pracowników na szkolenia jedynie wtedy, kiedy jest to nieuniknione. Do tego typu sytuacji należy 

koniecznośd nabycia lub odnowienia stosownych uprawnieo zawodowych oraz koniecznośd 

dostosowania kwalifikacji pracowników związana z wprowadzaniem systemu zarządzania jakością. 

Zdarzały się również firmy, które w ogóle nie szkolą pracowników. Czasem w przedsiębiorstwach  

tych oferta udziału w szkoleniu jest formą dodatkowej gratyfikacji dla dobrych pracowników lub 

takich, których chce się zatrzymad w firmie. 

Druga grupa, to przedsiębiorstwa, w których szkolenia prowadzone są systematycznie i na szeroką 

skalę. Firmy te dokładnie opracowują harmonogramy szkoleo, ich metody oraz zakresy tematyczne, 

które są podyktowane konkretnymi potrzebami związanymi z bieżącą działalnością: 

- Bezustannie.  Dlatego, że jest to firma z autoryzacją serwisową. Autoryzacją dwóch marek, 

oczywiście są to autoryzacje serwisowe. W obu przypadkach wchodzą produkty, które wymagają 

szkolenia permanentnego. W tej chwili wiodącym sposobem szkolenia personelu -technicznego na 

szczeblu podstawowym , czyli mechaników, blacharzy, innych pracowników jest e-learning. Renault 

wypracowało naprawdę dobry system szkoleo po przez Internet: to jest jakaś tam porcja wiedzy, 

którą muszą sobie panowie przyswoid, potem jest test zaliczeniowy. Jest to dobre i dzieje się na co 

dzieo. Ja oceniam, że każdy z pracowników, w skali roku ,przynajmniej kilkadziesiąt godzin szkoleo 

musi odbyd. (IDI 3 PRACODAWCA) 

W firmach tych szkolone są osoby z różnych działów, z różnych typów stanowisk, o różnym poziomie i 

rodzaju posiadanego wykształcenia i kwalifikacji. Prowadzone są szkolenia zarówno miękkie jak i 

typowo zawodowe, techniczne. Dokształcanie realizowane jest zarówno przez wewnętrzne jednostki 

organizacji jak i podmioty zewnętrzne. Pracodawcy z tej grupy dbają też o finansowe zabezpieczenie 

obszaru szkoleo – jeżeli szkolenia odbywają się w godzinach pracy wypłacane są stosowne 

ekwiwalenty;  w sytuacji, gdy pracownik sam znajduje dla siebie szkolenie bywa ono finansowane. 

Osobnym typem kształcenia ustawicznego, praktykowanym w większości badanych firm, jest 

związane ze słabą kondycją szkolnictwa zawodowego, doszkalanie nowych pracowników, najczęściej 

osób młodych, pracowników.   

Tak jak różne są praktyki pracodawców w obszarze szkoleo, tak samo zróżnicowane są postawy 

edukacyjne pracowników. 

Jest pewna grupa pracowników zmotywowanych i zainteresowanych udziałem w szkoleniach a nawet 

aktywnie i samodzielnie poszukujących adekwatnej oferty szkoleniowej. Przykładem takiej grupy 



osób są uczestnicy kursu języka angielskiego prowadzonego przez jedną z badanych organizacji 

pozarządowych, którzy z własnej inicjatywy podwyższają poziom kompetencji językowych, jako 

działanie prewencyjne przeciwko ewentualnym zwolnieniom. 

Drugą grupę stanowią pracownicy skupieni na wykonywaniu jedynie minimum obowiązków 

zawodowych, którzy sami z siebie nie są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji, i którzy muszą 

byd motywowani do efektywnego udziały w szkoleniach. Orientacyjne proporcje między tymi 

grupami określił jeden z pracodawców: 

- Nie. Chociaż… Może nie,  skrzywdziłbym mówiąc, że wszyscy nie. Może z 10% jest zainteresowanych, 

a 90% trzeba motywowad. *...+ Mam czterech elektromechaników z których dwóch wykazuje 

zaciekawienie tematem i chce się szkolid; dwóch szuka dobrze płatnej pracy z tego tylko, co jest na 

hali. Nie interesuje ich poziom ich kwalifikacji poszukiwania i ich… Także są to cechy indywidualne. 

(IDI 3 PRACODAWCA) 

W przypadku kształcenia ustawicznego poza zakładami pracy, możliwości korzystania z oferty 

edukacyjnej są w Powiatowym Urzędzie Pracy. W przypadku osób zrejestrowanych w urzędzie można 

mówid o wysokim i w stale zwiększającym się w ostatnich latach poziomie motywacji do 

podejmowania wysiłku edukacyjnego oraz podnoszenia poziomu lub nabywania nowych kwalifikacji 

zawodowych. Oferty szkoleniowe PUP cieszą się znacznym zainteresowaniem i należą do najczęściej 

prowadzonych przez PUP działao z zakresu aktywnej polityki rynku pracy.  

 

  



6. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy na 

rzecz wspierania osób i grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku 

pracy 

 

6.1. Obszary działalności instytucji rynku pracy 

Instytucje rynku pracy realizują zadania paostwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W niniejszej części raportu dokonano oceny działao 

podejmowanych przez te instytucje w powiecie piaseczyoskim, ze szczególnym uwzględnieniem 

Publicznych Służb Zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych podejmujących 

tematykę związaną z rynkiem pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi wszystkie działania, do których realizacji jest prawnie 

powołany i uprawniony. Przede wszystkim są to działania z zakresu rejestrowania osób bezrobotnych 

oraz pośrednictwa pracy. W obszarze aktywnej polityki rynku pracy największą popularnością (pod 

względem zainteresowania ze strony bezrobotnych i ilości beneficjentów) cieszą się prowadzone 

przez PUP szkolenia. W dalszej kolejności (w oparciu o te same kryteria) są to: staże u pracodawców, 

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne, refundacja wyposażenia 

stanowiska pracy, dofinansowanie studiów podyplomowych, prace interwencyjne, prace społecznie 

użyteczne. 

Pozyskiwanie stażystów ze strony Powiatowego Urzędu Pracy cieszy się też dużym zainteresowaniem 

piaseczyoskich pracodawców. Pośrednictwo pracy zdecydowanie mniejszym. 

Piaseczyoski Urząd Pracy prowadzi działania z zakresu aktywizacji zawodowej i pobudzania 

przedsiębiorczości niebezpośrednio, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Przykładem takiego działania jest projekt partnerstwa lokalnego współorganizowany z fundacją 

F.I.S.E: 

A wcześniej partnerstwo lokalne się z inicjatywy PUP zaczęło w powiecie, więc to taka kontynuacja. 

Teraz 13.04 ma byd takie spotkanie założycielskie, ma powstad taki twór.  

-My przeprowadzaliśmy warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego wraz z Międzynarodowym 

Stowarzyszeniem Partnerstwa z Krakowa, doświadczonym. Chodziło o ożywienie gospodarcze powiatu 

i to się udało. To były fajne warsztaty, w różnych miejscach, 5 warsztatów w ładnych miejscach 

powiatu *…+ -Uczestnicy to pracodawcy, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe (urzędy 

skarbowe, banki, ZUSy), pracodawcy przede wszystkim, to była największa grupa, mieliśmy szkoły i 

uczniów. Na tych warsztatach powstawały projekty i pomysły oddolne do realizacji. I ciągnie się to do 

dzisiaj, chod to już w 2009 my to skooczyliśmy. Potem jeszcze z FISE trwało, doskonalenie tej wiedzy. I 

teraz spotkania odbywają się aby któryś z projektów wdrążyd w życie i pozyskad środki. Ale po to musi 

się stworzyd stowarzyszenie, organizacja i po to jest to spotkanie, które ma byd. Ludzi się trochę 

wykruszyło, bo to nie ma co ukrywad. Trochę też przyszło nowych. Stworzyła się taka aktywna grupa. I 

mam nadzieję, że to się uda. […] -Stworzenie miejsc pracy - to był główny cel. Ale też żeby 



zagospodarowad ładne tereny powiatu. Tutaj wygrał projekt „Korona Ziemi Piaseczyoskiej”, czyli taki 

turystyczny. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

 

Organizacje samorządowe w powiecie prowadzą także działalnośd własną z zakresu wspierania 

aktywności zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu. W głównej mierze działania te polegają na 

prowadzeniu szkoleo (np. wiele jednostek prowadzących szkolenia dla PUP to organizacje z trzeciego 

sektora). Jedna z organizacji, co zostało opisane w dziale raportu dotyczącym sytuacji grup 

defaworyzowanych, prowadzi zakład pracy dla osób niepełnosprawnych. W sferze planów są projekty 

aktywizacyjne skierowane do innych specyficznych grup (np. młode kobiety). Inne działania 

prowadzone przez jednostki tego typu, to np. współorganizowanie targów pracy oraz działalnośd 

stricte pomocowa (odzież, posiłki dla bezrobotnych i bezdomnych, spółdzielnia socjalna, Biuro Porad 

Prawnych i Obywatelskich dla ludzi ubogich – fundacja „Domus et Labor”) 

Badane prywatne agencje pracy w swej działalności koncentrują się jedynie na komercyjnym 

pośrednictwie pracy i nie prowadzą jakichkolwiek działao z zakresu aktywizacji zawodowej. W jednej 

z firm rozważane jest zainicjowanie tego typu działalności w przyszłości (prowadzenie szkoleo z 

wykorzystaniem dofinansowania unijnego), ale nie ma żadnych dokładnych  planów realizacji tego 

pomysłu.  

 

6.2. Ocena współpracy z instytucjami rynku pracy 

Podstawowe zakresy współpracy badanych pracodawców z Publicznymi Służbami Zatrudnienia to 

pośrednictwo pracy i staże. 

Pośrednictwo pracy to podstawowe skojarzenie pracodawców pytanych o współpracę z PUP. Mimo 

powszechności tego skojarzenia i swoistego utożsamienia funkcji urzędów pracy z pośrednictwem, 

piaseczyoscy  pracodawcy nie korzystają zbyt często z tej usługi. Co prawda, większośd pracodawców 

posiada doświadczenia w zakresie poszukiwania pracowników we współpracy z PUP, ale często są to 

doświadczenia sporadyczne i/lub z dawnych czasów. Jedynie jeden pracodawca określił korzystanie z 

usług Powiatowego Urzędu Pracy jako główną i często stosowaną metodę poszukiwania 

pracowników.  

Co do oceny współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa dominują 

oceny negatywne.  

Częśd pracodawców mówiła o nieskuteczności tej metody rekrutacji – na oferty zamieszczane w 

urzędzie pracy nikt nie odpowiadał, urzędnicy nie byli w stanie zaproponowad firmie żadnego 

kandydata. 

Jeżeli już pewni kandydaci byli przysyłani nie kwalifikowali się oni do zatrudnienia. Jedną z przyczyn 

był brak wymaganych kwalifikacji i umiejętności. Drugą przyczyną była postawa reprezentowana 

przez osoby bezrobotne przysyłane z urzędu. W rzeczywistości bezrobotni nie byli zainteresowani 

podjęciem pracy, ale zdobyciem zaświadczenia o braku dla nich zatrudnienia w celu utrzymania 

posiadanych uprawnieo, ubezpieczenia i zasiłków: 



Natomiast mieliśmy taki przypadek, kiedyś, że pani przyszła z ogłoszenia z Urzędu Pracy, była tutaj 

skierowana i generalnie pracą nie była zainteresowana tylko była zainteresowana stemplowaniem 

jakiegoś tam dokumentu z tego Urzędu Pracy. (IDI 5 PRACODAWCA) 

Sytuacje takie utrwalają w pracodawcach już i tak istniejący stereotyp osób bezrobotnych jako 

biernych a Urzędów Pracy jako miejsc, w których nie da znaleźd się spełniającego wymagania 

pracownika. 

Negatywne oceny współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie dotyczą także nastawienia 

urzędników wobec pracodawcy oraz sprawności komunikacji:  

Mamy kontakt z Urzędem Pracy w Warszawie, Urzędem Pracy w Piasecznie i mieliśmy z Urzędem 

Pracy w Pruszkowie. W Warszawie przebiega to wszystko bardzo sprawnie, zawsze jest kontakt ich 

strony, służą pomocą, odpowiedzią, w ogóle nie ma tutaj żadnych problemów,  natomiast inna 

sytuacja jest z Urzędem Pracy w Piasecznie, tutaj nie możemy mówid o współpracy *…+ , z Warszawy 

mamy lepszych kandydatów, natomiast  z Urzędu Pracy w Piasecznie są to kandydaci z przypadku *…+ 

- Wydaje nam się, że to wynika z podejścia urzędników z Urzędu Pracy , w Warszawie jest to podejście 

takie pro - do pracodawcy, jest pomoc, jest rozmowa, wyjaśnianie spraw, a w Urzędzie Pracy w 

Piasecznie, nie ma żadnych rozmów, kiedy się coś zgłasza np. ostatnio odwoływaliśmy naszą ofertę 

pracy dwukrotnie i..dalej ona wisi w związku z czym zarówno wprowadzani są w błąd kandydaci jak i 

my przez to mamy dodatkową pracę 

- Czyli brak takiej dobrej komunikacji? 

- Tak, często jest też tak, że co jest zawarte u nas w ogłoszeniu - w ofercie pracy, nie jest później 

umieszczane na tej tablicy ogłoszeo w danym Urzędzie (IDI 2 PRACODAWCA) 

 
Częśd pracodawców korzysta z formy współpracy z PUP, jaką są staże. Tutaj oceny przedsiębiorców są 

bardziej pozytywne. Stażyści często spełniają wymagania i sprawdzają się na stanowiskach pracy. 

Staże oceniane są również jako korzystne dla pracowników i realnie podwyższające ich kwalifikacje. 

Te bardzo pozytywne oceny mogą jednak wynikad nie tyle z rażącej odmienności w jakości różnych 

usług oferowanych przez PUP, ale z tego, że staże są formą współpracy, z której pracodawcy czerpią 

realne i wymierne korzyści finansowe – przez okres stażu zatrudnienie stażysty finansowane jest z 

pieniędzy publicznych, a więc pracodawca pozbywa się części kosztów. Teza ta zdaje się mied 

potwierdzenie, gdy spojrzymy na główny (a w zasadzie jedyny) zarzut jaki jest przez pracodawców 

formułowany względem usługi stażowej – brak funduszy. Pracodawcy chcą skorzystad ze staży, ale 

nie jest to możliwe z przyczyn wyczerpania limitu pieniędzy na to działanie w danym roku . 

Współpraca na linii prywatne agencje zatrudnienia a Powiatowe Urzędy Pracy przebiega różnie. 

Przedstawiciele badanych agencji, z racji ponadlokalnego charakteru działania, dysponując szerszą 

skalą porównania w tym względzie, mówią zarówno o przykładach urzędów pracy, które są 

nastawione na aktywną współpracę, w których pracują kompetentni urzędnicy, jak i takich, których 

przedstawiciele są wyraźnie negatywnie ustosunkowani do prywatnych firm pośrednictwa pracy. 

Opierając się na opinii tego samego przedstawiciela agencji pracy, jak również przedstawiciela 

Powiatowego Urzędu Pracy, urząd pracy w Piasecznie znajdowałby się raczej w grupie drugiej. 



Pierwszym skojarzeniem przy pytaniu o doświadczenia osób bezrobotnych związane z Urzędem Pracy 

wyrażana jest postawa negatywna, pełna zwątpienia i rezygnacji: 

Chciałam teraz zapytad, czy przy poszukiwaniu pracy, jak sobie z tym radzicie? Czy korzystacie z 

pomocy jakichś instytucji? Powiatowego Urzędu Pracy, agencji zatrudnienia? 

1. A jak oni mogą pomóc? Nie mogą. 

- Nie mogą pomóc? 

7. Nie ma żadnych kursów. 

(FGI 3 BEZROBOTNI) 

Konkretne zarzuty ze strony bezrobotnych to:  

 brak informacji o rodzajach pomocy jaką można uzyskad i/lub nierzetelna informacja;  

 zbyt mała ilośd urzędników zajmujących się pośrednictwem pracy – na jednego przypada sto 

osób bezrobotnych,  co czyni pośrednictwo pracy nieefektywnym;  

 nieaktualne oferty pracy; złe nastawienie urzędników;  

 nienowoczesna infrastruktura w podstawowym zakresie – brak stanowisk komputerowych 

do internetowego poszukiwania ofert;  

 niedostosowanie ofert – zbyt mało środków na dotacje dla przedsiębiorców, a za dużo na 

szkolenia 

 

6.3. Ocena programów aktywizacji zawodowej i obszary wymagające poprawy. 

W zakresie aktywizacji zawodowej najbardziej rzucającą się w oczy obserwacją jest niska świadomośd 

istniejących programów aktywizacyjnych realizowanych na terenie powiatu wśród osób, które nie są 

bezpośrednio związane z aktywizacją na rynku pracy (instytucje publiczne, częściowo NGO). Wśród 

badanych pracodawców i pracowników agencji pracy prawie żaden respondent nie miał jakiejkolwiek 

wiedzy na ten temat.   

W oczach przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy posługującego się oficjalną miarą określania 

efektywności aktywizacji zawodowej (znalezienie zatrudnienia w okresie 3 miesięcy) prowadzone 

działania aktywizacyjne skutecznie spełniając swoją funkcję i realnie pomagają osobom bezrobotnym: 

-Środki na podjecie działalności gospodarczej no to efektywnośd jest bardzo wysoka. Są też 

sporadyczne  przypadki, że osoba nie wywiąże się z umowy i nie poprowadzi tej działalności przez 

wystarczająco długi okres, ale jest to bardzo nikły procent. Dotacje z zeszłego roku mają efektywnośd 

100%, szkolenia 20%, prace interwencyjne 40%, roboty publiczne ok 10%, staże u pracodawcy 35%. 

(IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Nie podważając wiarygodności zaprezentowanych przez respondenta danych, warto jednak 

zastanowid się, na ile wykorzystywana metoda określania efektywności adekwatnie odzwierciedla 

realną przydatnośd np. szkoleo dla osób bezrobotnych. Według drugiego z przedstawicieli 



Publicznych Służb Zatrudnienia, metoda ta jest niewłaściwa i sama w sobie stanowi obszar do zmiany 

i poprawy w działalności urzędów pracy: 

A przy szkoleniach niestety jest tak, że efektywnośd szkoleo bada się w ciągu 3 miesięcy od 

zakooczenia szkolenia. To nie jest efektywnośd. Tego się tak nie bada. Ktoś jak kooczy szkołę, to też 

dają 3 miesiące tej szkole by zbadad, czy było efektywne kształcenie w tym kierunku? Nie, bo to jest 

efektywnośd na całe życie. To, że ktoś 3 lata temu skooczył szkolenie, to przecież może mu dad 

pożytek po roku, po dwóch. Ale przydaje się. Niektórym się nigdy nie przyda, ale niektórym się przyda. 

Ale to przecież już dawno ktoś określił, że ważne jest uczenie się całożyciowe, zdobywanie kwalifikacji 

nawet w innych obszarach niż się ma wykształcenie wzbogaca osobę i rynek pracy. *…+ 

Poważny błąd metodologiczny. Bo żeby zbadad efektywnośd szkolenia dla człowieka, że to szkolenie 

mu się przydało, to najpierw trzeba skooczyd szkolenie. Potem go trzeba wysład na praktykę. A 

praktyka nie może trwad krócej niż te pół roku, żeby pracodawca mógł powiedzied, że to jest 

specjalista i aby osoba po szkoleniu faktycznie czuła się w tym bardzo dobrze. I dopiero wtedy można 

powiedzied, że była efektywnośd. Bo tak jak teraz badane jest, to nieraz wychodzi, że szkolenia są 

nieefektywne, ale jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą i mówią, że kiedyś tam skooczyli 

szkolenie, albo byli na tym i na tym, i dobrze, że tak się stało. Bo często jest tak, że ktoś odbędzie 

szkolenie i trafi mu się jakaś oferta pracy nie w tym kierunku, ale on pójdzie do tej pracy, ale później ją 

straci. Ale po szkoleniu nadal ma poświadczone kwalifikacje i może spróbowad w danej dziedzinie. 

Nigdy człowiek nie wie, kiedy mu się coś przyda. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Jeśli chodzi o szkolenia realizowane przez Urząd Pracy występuje też problem zbyt dużych możliwości 

szkoleniowych w stosunku do potrzeb pracodawców. Gdy pojawia się zapotrzebowanie na określony 

zawód, realizowane są szkolenia, jednakże zapotrzebowanie pod względem liczbowym jest zazwyczaj 

dużo mniejsze niż liczba osób kooczących szkolenie.  

W przypadku programów aktywizacyjnych realizowanych przez badane organizacje pozarządowe, 

opierając się na opinii ich przedstawicieli, można mówid o ich skuteczności. Przykładowo, w projekcie 

jednej z fundacji dotyczącym kursu języka angielskiego sprofilowanego na potrzeby zawodowe, w 

którym beneficjenci wzięli udział w obawie przed zwolnieniem z pracy, wszyscy uczestnicy aktywnie 

uczestniczą w projekcie i żaden nie stracił zatrudnienia.  

Z perspektywy pracowników organizacji pozarządowych zmianą, która mogłaby pomóc w bardziej 

efektywnym prowadzeniu działao na lokalnym rynku byłaby lepsza wymiana informacji i 

intensywniejsza sied i częstośd kontaktów między organizacjami. Liczba organizacji powinna byd też 

większa, a oferta szersza i bardziej zróżnicowana.  

O niskim poziomie skuteczności można mówid w przypadku programów rządowych jakimi są 

obejmowani czeczeoskiej imigranci z Czeczenii. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, realizującego te projekty wyraził opinię, że ambitne cele tych programów (nauka języka 

polskiego, nabywanie umiejętności zawodowych, kształtowanie umiejętności społecznych) rzadko są 

osiągane.  

Oprócz uwarunkowao związanych z działaniem instytucji, dla sytuacji w zakresie aktywizacji 

zawodowej i efektywności działao prowadzonych w tym zakresie kluczowa kwestią są też postawy i 



działania beneficjentów. W tym obszarze można mówid o istnieniu wielu zjawisk niekorzystnych czy 

wręcz o charakterze patologicznym. 

W sposób jednoznaczny określili to badani (z podmiotów publicznych i pozarządowych) zapewniający 

świadczenia z zakresu pomocy społecznej: 

Nasi klienci nie są klientami rynku pracy są wręcz wrogami rynku pracy, dla nich rynek pracy to jest 

pojęcie abstrakcyjne, oni unikają pracy. (FGI 1 OPS + NGO) 

co w porównaniu z podobnymi opiniami innych osób z tej samej kategorii badanych, a także 

doświadczeniami rekrutacji bezrobotnych przez pracodawców, wydaje się byd oceną uzasadnioną. W 

przypadku przynajmniej pewnej części osób bezrobotnych w powiecie piaseczyoskim można mówid o 

zjawisku wyuczonej bezradności i uzależnienia od pomocy społecznej. Udzielanie pomocy 

bezwarunkowej jest czynnikiem demoralizującym beneficjentów i wzmacniającym postawy 

roszczeniowe zamiast aktywnych. Przyczyną  takiej sytuacji jest źle urządzone prawo:  

Ten system sobie właśnie wyhodował całe pokolenie uzależnionych od pomocy no, Pani mówiła znowu 

od 2004 r. i tak ta ustawa jest bardziej restrykcyjna. Ta, która obowiązywała jako od początku pomocy 

społecznej od 1990 roku, to po prostu dostawali za wszystko, łącznie za to, że wstawali rano, bo 

rzeczywiście chodziło o to, żeby złagodzid skutki reform gospodarczych. Ci ludzie się tego tak nauczyli i 

oni tego oczekują nadal. (FGI 1 OPS + NGO) 

W przypadku Powiatowego Urzędu Pracy szczególnie negatywny wpływ ma tu powiązanie rejestracji 

osoby bezrobotnej z automatycznym uzyskaniem przez nią ubezpieczenia zdrowotnego. Potrzeba 

posiadania tego ubezpieczenia bywa główną motywacją do pojawienia się w urzędzie, bez chęci 

podjęcia pracy, mimo oficjalnie deklarowanej takiej gotowości.  

Wśród postulowanych rozwiązao tej trudnej sytuacji i zmiany niekorzystnych mechanizmów badani 

mówili o konieczności przesunięcia środków publicznych kierowanych do pomocy społecznej na 

szkolenia, spółdzielnie socjalne i inne aktywne metody w połączeniu z wprowadzeniem warunkowego 

i motywacyjnego systemu wypłaty świadczeo, uzależniającego uzyskanie wsparcia od spełnienia 

określonych warunków i podejmowania konkretnych działao w celu zmiany własnej sytuacji przez 

beneficjenta.  

Podsumowując, można uznad, że ocena programów aktywizacji zawodowej w powiecie 

piaseczyoskim, oprócz kilku pozytywnych wyjątków jest raczej negatywna. Istnieją grupy społeczne 

(głównie długotrwale bezrobotni i klienci pomocy społecznej), wobec których prowadzone działania 

aktywizacyjne są bezskuteczne. W obszarze aktywizacji dostrzegane są liczne ograniczenia, 

niekorzystne czynniki i bariery, często o charakterze systemowym a nie lokalnym. 

 

  



7. Wnioski i rekomendacje 
 

Kształt piaseczyoskiego rynku pracy i sytuacja na nim panująca są ściśle powiązane z lokalną sytuacją 

gospodarczą oraz lokalizacją powiatu. Na poziomie ogólnym sytuacja ta została określona przez 

respondentów jako średnia lub dobra. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na charakterystykę lokalnej gospodarki w Piasecznie i 

okolicach jest położenie powiatu w obrębie aglomeracji warszawskiej. Bezpośrednia bliskośd 

Warszawy powoduje, że na terenie powiatu następuje intensywny rozwój budownictwa 

mieszkaniowego i napływ ludności. Piaseczno bywa nazywane „sypialnią Warszawy” – taki charakter 

powiatu powoduje, że dominującymi działami lokalnej gospodarki są handel oraz usługi. 

Zdecydowanie dodatnie saldo migracyjne w powiecie może byd postrzegane jako jedna z sił 

napędowych jego rozwoju. Przybywający na teren powiatu mieszkaocy są często osobami 

zamożnymi, a wraz z zameldowaniem na terenie powiatu oznacza to zwiększone wpływy podatkowe 

dla gmin.  

Ważną cechą lokalnej gospodarki jest też silne powiązanie sytuacji w niej panującej z ogólną sytuacją 

gospodarczą w kraju i na świecie. Niezależnie od wpływu czynników lokalnych, w momencie spadku 

krajowej lub globalnej koniunktury gospodarczej sytuacja w powiecie piaseczyoskim również ulega 

pogorszeniu – taki mechanizm mógł byd obserwowany w przypadku ostatniego (lata 2008 – 2009) 

ogólnoświatowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego. Jego skutki były i nadal są silnie 

odczuwalne w przypadku piaseczyoskich przedsiębiorstw (zła sytuacja ekonomiczna, zwolnienia, 

stagnacja) co wpływa negatywnie na sytuację na rynku pracy.  

Wydarzeniem w czasie ostatnich 3 – 5 lat, które miało największy wpływ na piaseczyoską gospodarkę 

i rynek pracy był upadek zakładów TDP w Piasecznie. Znamiennym jest fakt, że wzmianka o tym 

wydarzeniu pojawiła się w dominującej większości przeprowadzonych wywiadów. Upadek firmy TDP 

spowodował przede wszystkim skokowy wzrost poziomu bezrobocia w powiecie oraz pogorszył 

sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw z nią współpracujących.  Mimo, iż od zakooczenia produkcji w 

zakładach minęły ponad 2 lata, skutki tego wydarzenia nadal są odczuwalne (np. częśd ze zwolnionej 

wówczas załogi nadal znajduje się w stanie bezrobocia).  

Wraz z upadkiem TDP na terenie powiatu nie ma dużych zakładów produkcyjnych, co jest dotkliwym 

brakiem szczególnie z punktu widzenia popytu na pracę – brak jest zakładów pracy, które 

zatrudniałyby większe ilości pracowników i prowadziły rekrutację na większą skalę na stanowiska 

produkcyjne. Piaseczyoska gospodarka to raczej gospodarka firm średnich, małych i 

mikroprzedsiębiorstw, które jednak nie są stabilnymi podmiotami gospodarczymi (firmy są szybko 

zakładane i relatywnie szybko likwidowane) i nie generują znacznej liczby miejsc pracy.  

Sytuacja ekonomiczno – społeczna w poszczególnych gminach powiatu jest silnie zróżnicowana. O ile 

tereny położone najbliżej Warszawy, najsilniej zurbanizowane, są miejscem intensywnego rozwoju 

ekonomicznego i zabudowy mieszkaniowej, o tyle tereny położone w południowych i zachodnich 

częściach powiatu to tereny rolnicze lub porolnicze, w których sytuacja gospodarcza, z racji dużo 

mniejszej liczby przedsiębiorstw, jest gorsza. Wydaje się więc, że władze samorządowe powinny 

opracowad i wdrożyd strategię bardziej zrównoważonego rozwoju powiatu w celu zniwelowania 

tych różnic. Na terenach mniej rozwiniętych wskazane byłoby lokowanie nowych inwestycji. 



Aby w pełni wykorzystad potencjał lokalizacyjny powiatu obszarem, który należałoby objąd 

szczególnym zainteresowaniem jest stan infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej. Już 

obecnie widoczne są negatywne skutki złego stanu dróg (zbyt mała przepustowośd) – znacznie 

wydłuża się czas dojazdu do powiatu z Warszawy, jak i dojazdów w obrębie samego powiatu. Do 

kluczowych inwestycji drogowych, o których istotności mówili badani należą trasy: Góra Kalwaria – 

Piaseczno, Konstancin-Jeziorna – Piaseczno, droga z Piaseczna przez gminę Lesznowola. Oprócz tak 

dużych projektów inwestycyjnych, których realizacja z racji wysokich kosztów może byd trudna i w 

dużej mierze jest niezależna od władz powiatowych, działaniami, które mogłyby odciążyd lokalne 

drogi i usprawnid komunikację, jest skoncentrowanie się na wykorzystaniu transportu kolejowego. 

W tym przypadku niesłychanie pomocna mogłaby byd relatywnie niewielka inwestycja w 

stworzenie większej liczby miejsc parkingowych w pobliżu dworca kolejowego w Piasecznie – tak 

aby mieszkaocy z terenu powiatu dojazd do Warszawy mogli odbywad dwufazowo: najpierw własnym 

samochodem, a potem koleją. W przypadku inwestycji drogowych, które powinny byd realizowane 

przez województwo lub na szczeblu centralnym, istotnym jest również lobbing władz 

samorządowych na rzecz przyspieszenia realizacji konkretnych inwestycji. 

Co ważne, w zakresie realizowania inwestycji drogowych barierą mogą byd błędy w planowaniu 

przestrzennym, które nie zakładały rozwoju powiatu i napływu ludności aż na taką skalę, przez co 

rozbudowa niektórych ulic może byd techniczne niemożliwa. Ważną rekomendacją w tym obszarze 

wydaje się zalecenie aby w przypadku nowych inwestycji obecnie prowadzonych planowanie 

przestrzenne odbywało się z uwzględnieniem możliwości przyszłej rozbudowy, tak aby dawne 

błędy nie były powielane i nie były barierą rozwoju na przyszłośd.  

W kontekście braku firm produkcyjnych na rynku pracy w Piasecznie ciekawym pomysłem wydaje się 

powołanie do życia Parku Inwestycyjnego na terenie byłych gospodarstw szklarniowych w 

Mysiadle. Dobrym pomysłem mogłoby byd również wykorzystane infrastruktury po byłych 

zakładach TDP, która obecnie jest wykorzystywana jedynie w niewielkiej części.  

Piaseczyoski rynek pracy to rynek pracodawcy, przynajmniej w wymiarze ilościowym – liczba osób 

chętnych do pracy przewyższa liczbę oferowanych miejsc pracy. Oprócz  niedopasowania ilościowego 

obserwowane jest również niedopasowanie jakościowe: mimo dużej ilościowo podaży pracy 

pracodawcy odczuwają trudności w znalezieniu pracowników. Braki dotyczą fachowców i 

specjalistów: elektryków, inżynierów produkcji, chemików, mechaników. Nadpodaż siły roboczej 

dotyczy zaś osób o niskim wykształceniu bądź którym brakuje kwalifikacji oraz osób z wykształceniem 

(wyższym jak i średnim) o profilach: administracyjnym i handlowym.  

Skomplikowana jest również sytuacja w branży handlowej. Z jednej strony jest duże zapotrzebowanie 

na pracowników (duże sieci handlowe), z drugiej znaczna liczba osób bezrobotnych z zawodem 

sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego. Z racji jednak ciężkiego charakteru pracy oraz 

warunków finansowych, i idącego za tym zniechęcenia, osoby bezrobotne nie podejmują 

zatrudnienia. Byd może rozsądną strategią dla pracodawców z branży byłaby realna poprawa 

proponowanych warunków pracy w celu szybszego pozyskiwania pracowników na nieobsadzone 

miejsca pracy.  

W kategoriach ogólnych całego rynku pracy w powiecie przewidywania co do zmian popytu na pracę 

w najbliższej przyszłości są raczej pesymistyczne. Mimo, iż badane przedsiębiorstwa powoli 

odbudowują swą pozycję po kryzysie ekonomicznym i odrabiają straty, to jednak nie łączy się to ze 



zwiększaniem zapotrzebowania na pracowników. W obecnej sytuacji rekrutacje mają charakter 

incydentalny, okazjonalny lub sezonowy i brak jest jakichkolwiek konkretnych przesłanek 

uprawniających do formułowania sądów o zmianie tej sytuacji w najbliższym czasie. 

W obszarze wymagao pracodawców na uwagę zwraca fakt, iż jednym z ważniejszych wymogów jest 

posiadanie przez kandydatów do pracy formalnych uprawnieo zawodowych. Powinno byd to 

wskazówką przy realizowaniu programów aktywizacji zawodowej w powiecie – w przypadku ofert 

szkoleniowych ich elementem powinna byd możliwośd uzyskania takich uprawnieo. Dobrym 

przykładem w tym obszarze są uprawnienia obsługi wózków widłowych, których posiadanie na 

skutek licznych szkoleo organizowanych m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy, stały się względnie 

często posiadaną przez kandydatów do pracy cechą. 

W przypadku Piaseczna na uwagę zasługuje fakt, iż na powiatowym rynku pracy wyższe 

wykształcenie nie zawsze warunkuje bardziej korzystną pozycję. Zdarza się, że pracodawcy bardziej 

poszukują specjalistów z wykształceniem średnim. Informacja o istnieniu takiej prawidłowości 

powinna byd przekazywana w ramach działao z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, tak 

aby uczniowie dokonując wyboru ścieżki edukacyjnej byli świadomi, że ukierunkowanie się na 

zdobycie wykształcenia wyższego nie zawsze musi byd najbardziej optymalną strategią.  

Zjawiskiem mocno zakorzenionym w powiecie piaseczyoskim jest zjawisko „ukrytego rynku pracy”  - 

oficjalnie publikowane oferty pracy to jedynie częśd realnego zapotrzebowania na pracowników w 

powiecie. Znaczna częśd informacji o wolnych miejscach pracy jest dystrybuowana w obrębie sieci 

kontaktów pracodawców obejmujących ich własne oraz pracowników rodziny  znajomych oraz byłych 

pracowników. Zdobycie zatrudnienia „z polecenia” nie należy w badanym powiecie do rzadkości. 

Sytuacja taka może byd czynnikiem dodatkowo wykluczającym z rynku pracy osoby dłużej 

bezrobotne, gdyż nie mieszcząc się w odpowiednich sieciach kontaktów nie mogą one mied dostępu  

do informacji o ofertach pracy. Informacja o sposobach pozyskiwania kontaktów i radzenia sobie w 

takiej sytuacji powinna byd też elementem doradztwa zawodowego. 

W obszarze metod rekrutacyjnych  warto wspomnied również o istotnej roli gazet lokalnych. 

Wskazanym byłoby podtrzymywanie i wspieranie funkcjonowania takich mediów. 

Bodźcem do wprowadzenia zmian dla Publicznych Służb Zatrudnienia powinny byd negatywne opinie 

badanych pracodawców dotyczące pośrednictwa pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Korzystanie z usług PUP w tym obszarze było oceniane jako mało przydatne, nieefektywne i w 

związku z tym było mało popularne. Do głównych zarzutów zaliczyd można niespełnianie przez 

przysyłanych przez Urząd Pracy kandydatów wymagao pracodawców, ich roszczeniową, bierną i 

niechętną wobec pracy postawę, a także brak wymiany informacji i współpracy z pracodawcami przy 

realizacji rekrutacji. O ile poprawa w zakresie drugiej wymienianej kwestii może byd nie do kooca 

możliwa, to jednak działania w zakresie większego nakierowania na potrzeby pracodawców i 

polepszenia jakości obsługi, w tym poprawy komunikacji z pracodawcami, powinny byd przez 

Urząd Pracy w Piaseczne wprowadzone.  

O ile społecznośd Piaseczna można uznad za mobilną, to jednak mobilnośd bywa ograniczana, głównie 

poprzez bariery finansowe. Dotyczą one nie tylko ograniczenia możliwości podjęcia pracy w dalszej 

odległości od miejsca zamieszkania z powodu zbyt wysokiego kosztu i czasochłonności dojazdów, ale 

również samej sytuacji poszukiwania pracy. Jeżeli udział w procesie rekrutacyjnym wymaga dojazdu 



bezrobotni niejednokrotnie nie są w stanie wziąd w nim udziału, co zmniejsza szanse na znalezienie 

pracy. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu mogłoby byd upowszechnienie organizowania 

targów i giełd pracy na terenie piaseczyoskich gmin – wyjście z ofertą pracy do bezrobotnego na 

terenie mu najbliższym (tak jak było to praktykowane przez jedną z badanych agencji pracy, która 

zorganizowała targi pracy w Górze Kalwarii) oraz zdalne prowadzenie wstępnych rozmów 

rekrutacyjnych.  

Zjawiskiem wynikającym z istnienia kosztowych barier mobilności jest widoczne jej zróżnicowanie 

wedle statusu społeczno-ekonomicznego. Osoby przyjezdne, na ogół zamożniejsze, dysponujące 

własnym środkiem transportu, zamieszkujące bardziej zurbanizowane i rozwinięte części powiatu bez 

większych problemów (nie licząc infrastruktury drogowej) dojeżdżają do miejsc pracy. Dla 

mieszkaoców biedniejszych, często bezrobotnych, oraz mieszkających w bardziej oddalonych od 

Warszawy terenach powiatu o charakterze rolniczym, dojazdy mogą byd problemem. Rozwiązaniem 

w przypadku konkretnych zakładów pracy jest organizacja transportu firmowego (metoda 

praktykowana w przypadku dojazdów pracowników spoza powiatu - z Radomia i Warki). 

W kontekście dodatniego salda migracji w powiecie zjawisko emigracji ma charakter marginalny. Jego 

silniejszy wpływ na rynek pracy był odczuwalny dawniej (okres po otwarciu brytyjskiego rynku pracy), 

ale stracił na znaczeniu wraz z kryzysem ekonomicznym i powrotami emigrantów zarobkowych zza 

granicy,  

W zakresie zjawiska szarej strefy powiat piaseczyoski nie wyróżnia się niczym szczególnym. Szara 

strefa w powiecie istnieje na średnią skalę, ma też ograniczony wpływ na sytuację badanych 

przedsiębiorstw czy rynek pracy. 

W powiecie do grup defaworyzowanych na rynku pracy można zakwalifikowad osoby z kategorii 

wiekowej 45/50+. Osoby te często odczuwają trudności w znalezieniu pracy na skutek negatywnego 

nastawienia pracodawców. 

Wykluczeniu kobiet, szczególnie samotnych matek wychowujących dzieci, na lokalnym rynku pracy 

sprzyja brak wystarczającej liczby instytucji opieki nad dziedmi i brak dostosowania ich oferty do 

potrzeb i możliwości pracowników, np. w zakresie godzin pracy i ceny, przez co niemożliwym staje się 

połączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Władze samorządowe powiatu piaseczyoskiego 

powinny zadbad o poszerzenie oferty przedszkoli i żłobków tak aby większa ilośd kobiet mogła 

godzid zatrudnienie z opieką nad dzieckiem. Byd może działania w tym zakresie mogłyby zostad 

poczynione także przez organizacje pozarządowe.  

Bliskośd Warszawy, która jest walorem powiatu piaseczyoskiego, ma swoje negatywne konsekwencje 

jeśli chodzi o system edukacji na poziomie średnim. Na tym etapie kształcenia jest obserwowany 

odpływ lepszych uczniów do szkół warszawskich, co może byd po części powodem gorszych wyników 

szkół piaseczyoskich. Jeżeli tendencja ta nie zostanie zatrzymana (np. poprzez uatrakcyjnianie oferty 

szkół powiatowych) może się w kolejnych latach pogłębiad. 

Inną bolączką piaseczyoskiej edukacji jest zbyt mała ilośd szkół zawodowych, a zbyt duża 

ogólnokształcących. Są to proporcje odwrotne niż wynikałoby to z zapotrzebowania pracodawców na 

określone typy kształcenia. Celem długofalowej polityki władz samorządowych powinno byd 

zwiększenie liczby szkół zawodowych kosztem kształcących ogólnie. 



W powiecie brak jest uczelni wyższej, jednakże ewentualna zmiana tej sytuacji nie jest konieczna dla 

poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, gdyż piaseczyoscy pracodawcy mogą swobodnie korzystad 

z dostępu do absolwentów warszawskich szkół wyższych. Problemem w przypadku Piaseczna jest 

raczej nadmiar osób z wyższym wykształceniem i niedopasowanie kierunkowe (trudności w 

znalezieniu pracowników z wykształceniem politechnicznym, a nadmiar absolwentów kierunków 

ogólnych). Dla osób należących do tej drugiej grupy perspektywy zatrudnienia adekwatnego do 

poziomu wykształcenia są niewielkie, przez na terenie powiatu dośd silnie występuje zjawisko 

podzatrudnienia.  

Z drugiej strony studenci studiów wyższych bywają grupą uprzywilejowaną na rynku pracy z powodu 

niższych kosztów zatrudnienia dla pracodawcy.  

Innym zdiagnozowanym przez respondentów problemem kształcenia jest zbyt duża ilośd teorii a zbyt 

mała praktyki w programach nauczania w szkołach zawodowych. Koniecznym wydaje się zmiana 

priorytetów w kształceniu i zadbanie o rozwój umiejętności praktycznych uczniów. W opinii 

badanych można by tu wykorzystad rozwiązania już kiedyś istniejące w polskim systemie oświaty i 

odtworzyd organizację toku nauki ze szkół przyzakładowych, gdzie w ostatnich latach nauki 

uczniowie brali udział głównie w zajęciach praktycznych i to realizowanych w zakładach pracy.  

W dzisiejszych realiach realizacja takich pomysłów mogłaby się odbyd wyłącznie poprzez współpracę 

z pracodawcami i realizowanie programów praktyk bezpośrednio w firmach.  Jednakże, mimo iż to 

właśnie głównie z ich strony padał zarzut niskiego poziomu umiejętności praktycznych absolwentów 

spod, to jednak badani pracodawcy reprezentują raczej negatywną postawę wobec realizowania 

praktyk. Przyczyną takiej sytuacji jest zbytnia uciążliwośd (finansowa, organizacyjna) związana z ich 

przeprowadzaniem, zniechęcający bywa też brak zainteresowania ze strony uczniów i ich niski 

poziom motywacji. Powinny byd więc wprowadzone ułatwienia dla tych pracodawców, którzy 

decydują się na przyjęcia praktykantów (np. dotacje, mniejsze obostrzenia dotyczące dostosowania 

stanowiska pracy). Zaś odnośnie uczniów pomóc mogłaby praca wychowawcza, psychologiczna i 

doradcza z uczniami kształtująca właściwe postawy oraz uświadamiająca uczniów o istotności 

rozwijania własnych umiejętności praktycznych w celu uzyskania lepszych perspektyw 

zawodowych.  

W obszarze szkolnictwa wskazane byłoby również polepszenie systemu konsultacji z pracodawcami 

odnośnie zakładanych kierunków kształcenia, tak aby decyzje w tym obszarze bardziej 

uwzględniały potrzeby rynku pracy.  

Działania zaradcze powinny byd także nakierowane na zmianę negatywnego stereotypu 

„zawodówki” (np. kampania społeczna, rzetelna informacja w szkołach gimnazjalnych) oraz 

stworzenie sprawnie działającego systemu doradztwa zawodowego dla uczniów i ich rodziców, tak, 

aby ograniczyd wpływ czynników niemerytorycznych (np. moda, ogólnikowe opinie) przy 

podejmowaniu decyzji o wyborze szkół przez gimnazjalistów.  

Kształcenie ustawiczne w formie doszkalania nowych pracowników jest strategią przyjmowaną przez 

firmy w reakcji na deficyty systemu edukacji w powiecie. W zakresie kształcenia ustawicznego w 

przedsiębiorstwach wśród uwzględnionych w badaniu firm wyraźnie zarysował się również podział na 

firmy aktywne i bierne w obszarze szkoleniowym. Można więc powiedzied, że perspektywy rozwoju 

umiejętności i kompetencji są różne nie tylko w przypadku zatrudnionych i bezrobotnych, ale także w 



grupie pracowników, w zależności od tego w jakim typie zakładu pracy są zatrudnieni. Pracownicy 

firm „aktywnych” zyskują tym samym przewagę na lokalnym rynku pracy. Piaseczyoski rynek pracy 

dzieli się na różne pod względem jakości zatrudnienia segmenty.  

Instytucją o największym znaczeniu w zakresie prowadzenia programów aktywizacji zawodowej jest 

Powiatowy Urząd Pracy. Spośród działao z zakresu aktywnej polityki rynku pracy największą rolę 

pełnią staże w firmach (forma najlepiej oceniana i w pewnym i wykorzystywana przez częśd 

pracodawców), szkolenia (najwięcej beneficjentów) i dotacje na założenia działalności gospodarczej 

(środki na tą formę powinny byd zwiększone w opinii bezrobotnych). Organizacje pozarządowe 

również prowadzą działania aktywizacyjne, przykładem szczególnie dobrej praktyki jest aktywizacja 

osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zakładu pracy chronionej dla osób autystycznych na 

terenie gminy Lesznowola. W obszarze działalności organizacji pozarządowych problemem może byd 

jedynie mała skala prowadzonych działao i mała liczba organizacji. Agencje pracy nie angażują się w 

działania aktywizacyjne koncentrując się na działalności komercyjnej. 

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie przebiega bez zarzutu jedynie w opinii 

pracownika agencji zatrudnienia. Główni uczestnicy rynku pracy nie podzielają tak pozytywnej  oceny 

(i dotyczy to zarówno partnerów instytucjonalnych – pracodawców, jak i indywidualnych klientów 

instytucji – osób bezrobotnych). Główne zarzuty ze strony pracodawców, dotyczą, jak to już zostało 

odnotowane w tym podsumowaniu współpracy z urzędami w czasie korzystania z usług publicznego 

pośrednictwa pracy. Z punktu widzenia bezrobotnych działalnośd Urzędu Pracy w Piasecznie można 

by poprawid poprzez działania takie jak: zwiększenie liczby komputerów dostępnych dla osób 

bezrobotnych, tak by zapewnid możliwośd szukania ofert pracy w Internecie, usprawnienie 

systemu informacji i dostosowanie go do potrzeb klientów, tak by każdy był poinformowany jaki 

rodzaj pomocy może uzyskad (zerwane z praktyką „od okienka od okienka”) oraz zwiększenie liczby 

pośredników pracy, tak by byli oni odpowiedzialni za pomoc mniejszej liczbie klientów, przez co 

mogłaby byd ona bardziej efektywna.  

Bardzo konkretnym postulatem wyartykułowanym przez pracownika Publicznych Służb 

Zatrudnienia jest zmiana systemu oceny efektywności aktywnych polityk rynku pracy w kierunku 

uwzględnienia bardziej jakościowych, opisowych informacji oraz skutków bardziej długofalowych 

niż w okresie trzymiesięcznym . 

Główną barierą w skutecznym realizowaniu programów aktywizacyjnych jest biernośd potencjalnych 

beneficjentów, postawa roszczeniowa i brak chęci do zmiany własnej sytuacji. Czynnikiem 

przyczyniającym się do kształtowania się i umacniania tego typu postaw jest niemotywacyjny system 

pomocy społecznej oraz powiązanie statusu zarejestrowanego bezrobotnego z dostępem do 

ubezpieczenia zdrowotnego, przez co osobom bezrobotnym bardziej zależy na utrzymaniu 

uzyskiwanych świadczeo niż na znalezieniu pracy. Aby zmienid tę sytuację niezbędna wydaje się 

kompleksowa zmiana zasad udzielania pomocy społecznej i świadczeo da osób bezrobotnych na 

system oparty na uzależnieniu dostępu do świadczeo od realnie podejmowanych działao w celu 

zmiany własnej sytuacji i znalezienia zatrudnienia. 

W bieżącym roku na lokalnym rynku pracy ograniczenia w prowadzeniu programów aktywizacji 

zawodowej były związane również z radykalnym obniżeniem poziomu środków finansowych w 

dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Tendencja ta ma jednak charakter ogólnokrajowy, a nie 

specyficznie lokalny, w związku z czym ewentualne rekomendacje dotyczą zmiany jeśli nie wielkości, 



to chociaż systemu organizowania finansów dla Publicznych Służb Zatrudnienia, tak by zapewnid 

ich większą przewidywalnośd i stabilnośd w skali rok do roku. Jeżeli w skali kraju zachodzi 

koniecznośd obniżenia środków na aktywną politykę rynku pracy, to przynajmniej nie powinna ono 

byd skokowa, ale raczej stopniowa.  

Tabela 2.Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy 

 Wniosek Rekomendacja 

1 Dosyd silne zróżnicowanie powiatu na 

biedniejsze i bogatsze gminy 

 Opracowanie i wprowadzenie strategii 

zrównoważonego rozwoju 

2 Szansą jest potencjał gospodarczy, jakim 

jest sąsiedztwo stolicy 

 Niezbędne jest zwiększenie nakładów na 

infrastrukturę drogową, poprawa dostępu 

komunikacyjnego do stolicy poprzez 

wykorzystanie transportu kolejowego, lobbing 

na rzecz przyspieszenia inwestycji 

realizowanych z budżetu centralnego i 

wojewódzkiego 

3 Brak większych zakładów produkcyjnych na 

terenie powiatu 

 Powołanie Parku Technologicznego na 

terenach w Mysiadle lub na terenach byłych 

zakładów TDP w celu przyciągnięcia nowych 

inwestycji  

4 Niedopasowania na rynku pracy w branży 

handlowej 

 Pracodawcy z branży handlowej powinni 

rozważyd możliwośd poprawy warunków pracy 

w celu zwiększenia efektywności rekrutacji 

5 Pracodawcy poszukują kandydatów do 

pracy z uprawnieniami zawodowymi 

 Należy rozważyd możliwośd zdobywania 

uprawnieo zawodowych w ramach szkoleo 

związanych z aktywizacją zawodową 

6 Wyższe wykształcenie często jest mniej 

poszukiwane przez pracodawców na 

terenie powiatu niż wykształcenie średnie 

 Informacja ta powinna byd uwzględniona w 

prowadzonym doradztwie zawodowym 

7 Pracodawcy poszukują kandydatów do 

pracy głównie „pocztą pantoflową” 

 Sposoby zdobywania kontaktów zawodowych i 

poszukiwania pracy powinny byd uwzględnione 

w prowadzonym doradztwie zawodowym 

8 Media lokalne są istotną formą rekrutacji 

na terenie powiatu 

 Podtrzymywanie i wsparcie dla działalności 

lokalnych mediów ze strony władz 

samorządowych 



9 Niska oceny działalności PUP w zakresie 

pośrednictwa pracy ze strony 

pracodawców 

 Konieczne jest większe nakierowanie na 

potrzeby pracodawców i polepszenie jakości 

obsługi, w tym poprawy komunikacji z 

pracodawcami 

10 Ograniczona mobilnośd mieszkaoców 

powiatu ze względu na bariery finansowe 

 Organizacja targów i giełd pracy w 

poszczególnych gminach, zdalne prowadzenie 

wstępnych rekrutacji, organizacja firmowego 

transportu przez większych pracodawców 

11 Brak wystarczającej oferty instytucji 

zajmujących się opieką nad dziedmi 

 Koniecznośd rozszerzenia oferty żłobków i 

przedszkoli przez Samorząd, byd może we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

12 Mała ilośd szkół zawodowych, zbyt duża 

liczba szkół kształcących ogólnie 

 Zastąpienie szkół ogólnokształcących szkołami 

zawodowymi 

13 Zbyt mała ilośd praktyki w programach 

nauczania szkół zawodowych 

 Zwiększenie liczby praktyk w programach, 

rozwój współpracy szkół z pracodawcami 

14 Sceptyczne podejście pracodawców do 

praktyk zawodowych 

 Ułatwienia i ulgi dla pracodawców oferujących 

uczniom  

15 Brak popularności średnich szkół 

zawodowych wśród młodzieży 

 Promocja i zmiana stereotypu średnich szkół 

zawodowych poprzez doradztwo zawodowe 

16 Ograniczony dostęp do informacji dla 

bezrobotnych w PUP 

 Poprawa dostępu do informacji i do 

pracowników PUP, poprawa obsługi 

17 Nieadekwatny do  realiów sposób pomiaru 

efektywności szkoleo realizowanych przez 

PUP 

 Zastąpienie obecnej metody oceny 

efektywności szkoleo PUP metoda bardziej 

jakościową, realizowaną w dłuższym okresie 

18 Częśd osób zarejestrowanych w PUP jako 

bezrobotne w rzeczywistości rejestruje się 

tylko w celu otrzymania ubezpieczenia 

zdrowotnego 

 Likwidacja powiązania statusu bezrobotnego z 

uzyskaniem ubezpieczenia zdrowotnego 

19 Pogorszenie wizerunku PUP w związku ze 

znaczącym ograniczeniem finansowania 

działao w zakresie aktywizacji 

bezrobotnych 

 Zapewnienia większej stabilności 

funkcjonowania PUP w zakresie programów 

aktywizacji zawodowej, przeprowadzanie 

zmian w sposób stopniowy 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 




