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Wstęp

Niniejszy raport jest opracowaniem wyników badania jakościowego wśród ekspertów i uczestników
lokalnego rynku pracy, przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą "Badanie pilotażowe w
ramach Modułu 2 Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów" realizowanego
na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (MORP) Poddziałanie 6.1.1 POKL
przez firmę Ageron Polska na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Realizowany projekt miał na celu diagnozę sytuacji na rynku pracy w sześciu powiatach Mazowsza, o
różnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej. Oprócz powiatu - miasta Radom do badania zostały
wybrane powiaty:
 ciechanowski
 płocki
 sokołowski
 m. Ostrołęka
 piaseczyoski.
Poza diagnozą sytuacji w tych powiatach oraz sformułowaniem wniosków dla skutecznej polityki
rynku pracy, celem badania pilotażowego było także wypracowanie narzędzi do monitoringu rynku
pracy na poziomie powiatów w ramach MORP.
Badanie pilotażowe lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego zakładało
przeprowadzenie szczegółowej diagnozy tych rynków pod kątem następujących obszarów
badawczych:
1.
2.
3.
4.

Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na rynku pracy
Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy
Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy
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 Radomia w
kwietniu 2011 r., które, w zestawieniu z oceną sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu, systemu
edukacji oraz lokalnego rynku pracy, dokonaną na podstawie oficjalnych statystyk, były podstawą do
analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sformułowania wniosków dla skutecznej polityki rynku
pracy.
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Raport składa się z siedmiu rozdziałów. Po wprowadzeniu, w rozdziale pierwszym przedstawiono
metodologię przeprowadzonego badania.
Kolejny rozdział przedstawia wyniki badania desk-research, na podstawie którego dokonano oceny
sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu m. Radom, systemu edukacji oraz lokalnego rynku pracy.
Przedstawiona w rozdziale charakterystyka powiatu m. Radom 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.

4

1. Metodologia badania
Niniejszy raport został przygotowany na podstawie analizy danych pierwotnych zebranych na drodze
badania jakościowego oraz danych wtórnych wykorzystanych w ramach analizy desk research,
pozyskanych przede wszystkim ze źródeł statystyki publicznej. Badania pierwotne zostały
przeprowadzone w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych
wywiadów grupowych (FGI).
W przypadku badao pierwotnych zastosowano celowy dobór próby, w taki sposób, aby wyniki
badania były w stanie dostarczyd jak najbogatszej informacji o lokalnym rynku pracy. W badaniu
wzięły udział następujące grupy respondentów:








pracodawcy,
przedstawiciele agencji doradztwa personalnego,
przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia,
przedstawiciele instytucji edukacyjnych,
przedstawiciele instytucji pomocy społecznej,
przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku
pracy,
osoby bezrobotne uczestniczące w aktywnych programach rynku pracy.

W przypadku pracodawców respondentów do badania dobierano spośród zidentyfikowanych
wcześniej dominujących branż na terenie powiatu. W badaniu wzięło udział 6 pracodawców o
istotnym znaczeniu dla lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego i
branżowego. Respondentami w badaniu byli pracownicy na stanowiskach specjalistycznych lub
kierowniczych działów odpowiedzialnych za politykę kadrową w firmie, a w przypadku firm
mniejszych - właściciele przedsiębiorstw.
Dobór próby w zakresie przedstawicieli agencji doradztwa personalnego dokonany został na
podstawie wykazu Krajowego Rejestru Zatrudnienia, uzupełnionego o podmioty zidentyfikowane na
podstawie rejestrów w bazach komercyjnych. W badaniu wzięło udział 4 agencji pośrednictwa pracy
zlokalizowanych na terenie Radomia.
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 Radomiu.
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 9 przedstawicieli instytucji
edukacyjnych.
W przypadku instytucji pomocy społecznej dobór próby uwzględniał zaproszenie do badania
przedstawicieli miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Łącznie w badaniu wzięło udział 3
przedstawicieli instytucji pomocy społecznej.
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W badaniu wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących problematykę
integracji na rynku pracy. Podmioty do badania dobierano na podstawie listy organizacji
sklasyfikowanych w grupach: Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy - Działalnośd na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy na portalu organizacji pozarządowych mazowieckie.ngo.pl. W badaniu wzięło
udział 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Dobór osób bezrobotnych do badania zakładał ich uczestnictwo w aktywnych programach rynku
pracy, takich jak: szkolenia, stypendia w okresie stażu, stypendia w okresie przygotowania do
zawodu, środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne, prace
interwencyjne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Jednocześnie warunkiem
zakwalifikowania do badania były: fakt zarejestrowania w Urzędzie Pracy, uczestnictwo w aktywnych
programach rynku pracy w chwili przeprowadzania badania lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz
miejsce zamieszkania na terenie Radomia. Założono zróżnicowanie uczestników badania ze względu
na wiek i płed. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 12 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 m. Radom przeprowadzono:


15 indywidualnych wywiadów pogłębionych, w tym:
o 6 IDI z pracodawcami z dominujących branż na terenie powiatu m. Radom
o 4 IDI z przedstawicielami agencji doradztwa personalnego
o 2 IDI z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia
o 3 IDI z przedstawicielami organizacji pozarządowych podejmujących problematykę
integracji na rynku pracy (uzupełnienie nieobecności na FGI)
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3 zogniskowane wywiady grupowe, w tym:
o 1 FGI z przedstawicielami instytucji edukacyjnych (9 uczestników)
o 1 FGI z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej oraz organizacji
pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy
(4 uczestników)
o 1 FGI z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w programach rynku pracy (12
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
IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA 1

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
PRACODAWCY

IDI 3 PRACODAWCA
IDI 4PRACODAWCA
IDI 5 PRACODAWCA
IDI 6 PRACODAWCA
IDI 7 PRACODAWCA
IDI 8 PRACODAWCA

IDI 9 AGENCJA PRACY
IDI 10 AGENCJA PRACY
IDI 11 AGENCJA PRACY
IDI 12 AGENCJA PRACY

Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, wielkośd
przedsiębiorstwa: duże
Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, wielkośd
przedsiębiorstwa: duże
Branża: usługowa, zasięg: regionalny, wielkośd
przedsiębiorstwa: duże
Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, wielkośd
przedsiębiorstwa: duże
Branża: produkcyjna, zasięg: ogólnokrajowy, wielkośd
przedsiębiorstwa: duże
Branża: usługowa, zasięg: ogólnokrajowy, wielkośd
przedsiębiorstwa: duże
AGENCJE PRACY
Zasięg: ogólnokrajowy
Zasięg: lokalny
Zasięg: ogólnokrajowy
Zasięg: lokalny
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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 13 NGO

IDI 14 NGO

IDI 15 NGO

Wywiad indywidualny uzupełniający do badania
fokusowego z przedstawicielami instytucji opieki
społecznej i organizacjami pozarządowymi
Wywiad indywidualny uzupełniający do badania
fokusowego z przedstawicielami instytucji opieki
społecznej i organizacjami pozarządowymi
Wywiad indywidualny uzupełniający do badania
fokusowego z przedstawicielami instytucji opieki
społecznej i organizacjami pozarządowymi

Źródło: Opracowanie własne
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2. Ogólna charakterystyka powiatu miasto Radom
Powiat m. Radom jest położony w subregionie radomskim, w południowej części województwa
mazowieckiego. Ma status miasta na prawach powiatu oraz jest siedzibą powiatu radomskiego.
Powiat m. Radom zajmuje obszar 111,80 km². Radom jest czternastym co do wielkości miastem w
Polsce, a zarazem największym ośrodkiem miejskim w widłach Wisły i Pilicy. Miasto jest ważnym
centrum administracyjnym i kulturalnym ziemi radomskiej.

Rysunek 1. Położenie geograficzne powiatu m. Radom

Województwo mazowieckie, subregion radomski

Źródło: Opracowanie własne
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2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne

Liczba i struktura ludności
Na koniec 2009 roku powiat m. Radom zamieszkiwało 223,4 tys. osób. Od 2004 roku obserwuje się
niewielki coroczny odpływ liczby ludności w powiecie.
Rysunek 2. Liczba ludności powiatu m. Radom Rysunek 3. Struktura ludności powiatu m.
w latach 2004-2009
Radom według grup wieku w latach 2004-2009
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
W powiecie m. Radom udział osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności wyniósł w
2009 roku 65,1% i był wyższy od średniej dla województwa (63,7%). Istotne zróżnicowanie występuje
przy analizie tego wskaźnika według płci, co przedstawione zostało na rys. 4. W przypadku mężczyzn
udział ten wyniósł 70,0%, podczas gdy w przypadku kobiet osiągnął poziom 60,6%. Udział osób w
wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności wyniósł 18% i był nieznacznie niższy od
średniej dla województwa (19%). Zróżnicowanie tego wskaźnika według płci przedstawione zostało
na rys. 4. W przypadku mężczyzn udział ten wyniósł 19,7%, podczas gdy w przypadku kobiet wyniósł
16,9%. Na przestrzeni ostatnich lat w powiecie m. Radom można było obserwowad coroczny spadek
liczby osób w wieku przedprodukcyjnym - w 2004 r. liczba ta wynosiła 46 699 osób, podczas gdy w
2009 r. było to jedynie 40 790 osób
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Rysunek 4. Struktura ludności powiatu m. Radom według grup wieku i płci w 2009 r.
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Saldo i dynamika migracji
Saldo migracji w powiecie m. Radom na koniec 2009 roku było ujemne i wyniosło -1 024 osób.
Ogólna liczba zameldowao w powiecie wyniosła 996 osób, natomiast wymeldowało się 2 020 osób.
Nie obserwuje się szczególnych różnic w zjawisku migracji według płci - saldo migracji w grupie kobiet
wyniosło w 2009 r. -513 osób, natomiast w grupie mężczyzn -511. Tendencja nadwyżki wymeldowao
nad zameldowaniami z powiatu utrzymuje się od 2004 roku na średnim poziomie -1 403 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 m. Radom leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na
zachód i z północy na południe, prowadzących do granic paostw. Krzyżują się tu drogi trzy drogi
krajowe z Gdaoska: nr E77, 7 w kierunku Krakowa, z Radomia: nr E371, 9 w kierunku Rzeszowa oraz z
Łodzi: nr 12 w kierunku Lublina. Z powiatu m. Radom do innych miejscowości prowadzą trzy drogi
wojewódzkie: nr 737 w kierunku Kozienic; nr 740 w kierunku Potworów; 744 w kierunku Starachowic.
Powiat m. Radom leży na skrzyżowaniu linii kolejowych prowadzących do Warszawy, Krakowa, Łodzi i
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Lublina. W powiecie znajduje się dworzec kolejowy oraz 2 stacje: Radom Potkanów i Radom
Wschodni.
Liczba i struktura podmiotów gospodarczych
Na terenie powiatu m. Radom na koniec 2009 roku zarejestrowanych było 25 053 podmiotów, w tym
98,5% stanowiły podmioty reprezentujące sektor prywatny. Na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie
od 2006 roku liczba podmiotów gospodarczych na terenie powiatu rosła (w 2006 roku wyniosła
24 500 podmiotów). W strukturze gospodarki powiatu pod względem liczby zarejestrowanych
podmiotów dominowały podmioty usługowe, które stanowiły 78,2% (przy średniej dla województwa
mazowieckiego na poziomie 78,6%).
Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych Rysunek 6. Struktura gospodarki pod względem
wpisanych do rejestru REGON w m. Radom w liczby zarejestrowanych podmiotów w 2009 r.
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
Rysunek 7. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON, przypadających na 10 tys. mieszkaoców w
latach 2004-2009
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
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Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkaoców w powiecie. m Radom
zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat. W 2004 roku wyniosła 1 104 podmiotów, kolejne lata 20052006 przyniosły spadek do liczby 1 085 podmiotów, w latach 2007-2009 liczba zarejestrowanych
podmiotów wzrosła ponownie do poziomu 1 121 podmiotów.
Interesującym uzupełnieniem tych danych byłyby statystyki dotyczące liczby przedsiębiorstw
należących do poszczególnych kategorii wielkości zatrudnienia (mikro-przedsiębiorstwa, firmy małe,
średnie i duże). Niestety dane tego typu w przekroju powiatowym nie są publicznie dostępne.
Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było na terenie powiatu m. Radom w handlu
hurtowym i detalicznym, w przetwórstwie przemysłowym, w budownictwie oraz w sektorze
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Na poniższym wykresie przedstawiono
liczebności w poszczególnych sektorach gospodarki według sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009
roku).
Rysunek 8. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w powiecie m. Radom
według sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 roku)
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Branże dominujące – na podstawie danych PUP
Na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu określających
największe zakłady pracy zlokalizowane na terenie powiatu m. Radom obserwujemy dominację sekcji
C Przetwórstwo przemysłowe oraz sekcji G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów, wg PKD
2007.
W sekcji C najsilniej reprezentowani są producenci wyrobów tytoniowych, wyrobów metalowych
ogólnego przeznaczenia oraz wyrobów metalowych gotowych. Ważnymi podmiotami dla rynku pracy
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są producenci mebli i wyrobów farmaceutycznych. W sekcji G najwięksi pracodawcy koncentrują się
w sprzedaży detalicznej, prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach. Podmiot sekcji G Handel
hurtowy i detaliczny dysponują dużym potencjałem dla rynku pracy, a reprezentują je głównie duże
centra handlowe.

2.3. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych
W 2009 roku na terenie powiatu m. Radom zatrudnionych było 53 669 osób. Struktura pracujących
według sektorów ekonomicznych wskazywała na przeważający udział usług w powiatowym rynku
pracy, natomiast udział pracujących w przemyśle i budownictwie wyniósł 31,1%. Zatrudnienie w
rolnictwie znajdywało zaledwie 1,7% mieszkaoców powiatu.
Rysunek 9. Struktura gospodarki pod względem liczby pracujących w 2009 r.
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Poziom wynagrodzeo
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie powiatu m. Radom wyniosło 2 998,88 zł w
2009 r., co w relacji do średniej krajowej dało 90,5%. Roczna dynamika wzrostu płac na terenie
powiatu na przestrzeni ostatnich 5 lat wyniosła 6,7%, co plasowało powiat m. Radom powyżej
średniej dla województwa (średni roczny wzrost płac na Mazowszu od 2005 roku wyniósł 6,2%).
Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Liczba bezrobotnych na terenie powiatu m. Radom wyniosła na koniec 2010 roku 21 442 osób, z
czego 48,5% stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwowano ogólny spadek
bezrobocia (z poziomu 28,0% w 2005 r.), przy czym relatywnie najkorzystniejsza sytuacja na rynku
pracy miała miejsce w 2008 roku, kiedy stopa bezrobocia wyniosła 19,5%, co jednak było wartością
14

najwyższą spośród 6 badanych powiatów. Lata 2009-2010 przyniosły wzrost bezrobocia, do poziomu
22,5% na koniec 2010 r., co w porównaniu do średniej dla województwa na poziomie 9,4%,
plasowało powiat m. Radom wśród powiatów o największym bezrobociu na Mazowszu. Należy
jednak w tym miejscu podkreślid, że duży wpływ na tak niski poziom bezrobocia na Mazowszu miała
stopa rejestrowanego bezrobocia w subregionie m. Warszawa. Na przestrzeni ostatnich lata
obserwowano tam spadek bezrobocia (z poziomu 5,6% w 2005 r.), przy czym najkorzystniejsza
wartośd wystąpiła w 2008 roku i wynosiła jedynie 1,9%, ostatnio wynik wzrósł nieznacznie do 2,8%.
Rysunek 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego Rysunek 11. Liczba bezrobotnych na terenie
powiatu według płci w latach 2005-2010 (stan
w powiecie m. Radom w latach 2005-2010
na koniec roku)
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
Sezonowośd na rynku pracy
Przy analizie bezrobocia na lokalnym rynku pracy warto także zwrócid uwagę na zjawisko
sezonowości na rynku pracy. W powiecie m. Radom zjawisko sezonowości występuje i wynika we
wzrostu prac sezonowych przypadających na II-III kwartał. W 2005 roku zjawisko sezonowości
przejawiało się spadkiem bezrobocia szczególnie w II i III kwartale. W latach 2006-2008 spadek
bezrobocia był widoczny w czasie III i IV kwartału. W latach 2009-2010 sezonowośd pracy przejawiała
się spadkiem bezrobocia w czasie II i III kwartału, natomiast w IV kwartale odnotowano wzrost
bezrobocia.
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Rysunek 12. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie m. Radom w poszczególnych kwartałach w
latach 2005-2010.
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Struktura bezrobocia


według wieku

W strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata
(29,7% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec 2010 roku. Udział tej grupy wiekowej w
strukturze bezrobotnych zwiększał się (27,6% w 2008 roku).
Kolejną grupą były osoby w wieku 45-54 lata (23,5% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec
2010 roku. Jej udział w strukturze bezrobotnych stopniowo zmniejszał się od (28,1% w 2007 roku).
Udział grupy osób w wieku 18-24 lata stopniowo zmniejszał się (16,9% w 2005 roku), do jej
najmniejszej wartości 14,2% w 2007 roku, następnie w latach 2008-2009 odnotowano wzrost do
15,2% i kolejny spadek do poziomu 14,7% ogółu bezrobotnych, według stanu na koniec 2010 roku.
Warto odnotowad, że w Radomiu, biorąc pod uwagę 6 badanych powiatów, udział bezrobotnych w
wieku 18-24 w ogóle bezrobotnych jest najniższy.
Osoby powyżej 55 roku życia stanowiły na koniec 2010 roku 11,8% bezrobotnych, przy czym udział tej
grupy wiekowej w strukturze stopniowo zwiększał się (5,6% w 2005 roku).
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Rysunek 13. Struktura bezrobotnych w powiecie m. Radom według wieku
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.


według wykształcenia

Cechą rynku pracy w powiecie m. Radom jest 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 (29,3% na koniec 2010 roku) ich
udział w strukturze bezrobotnych praktycznie nie zmieniał się przestrzeni ostatnich lat (30,5% na
koniec 2005 roku).
Drugą co do wielkości grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym
(27,4% na koniec 2010 r.) i podobnie ich udział w strukturze bezrobotnych nieznacznie malał od 2005
r. (31,4% na koniec 2005 r.).
Zmiany w strukturze bezrobocia według wykształcenia można było obserwowad szczególnie w
przypadku osób z wykształceniem wyższym, których udział w ogóle bezrobotnych systematycznie rósł
i na koniec 2010 roku wyniósł 13,1%, podczas gdy na koniec 2005 roku 8,2% bezrobotnych stanowiły
osoby z wykształceniem wyższym.
Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w powiecie m. Radom według wykształcenia
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
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według czasu pozostawania bez pracy

Istotnym elementem analizy bezrobocia na lokalnym rynku pracy jest czas pozostawania bez pracy.
W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu m. Radom dominowały osoby
szczególnie zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, tj. pozostające bez pracy powyżej 24 m-cy (20,4%
osób na koniec 2010 r.).
Relatywnie najmniej liczną 7,3% ogółu stanowiły osoby, których to zagrożenie nie dotyczy tj. osoby
pozostające bez pracy poniżej 1 miesiąca.
Na przestrzeni ostatnich lat można było zaobserwowad stopniowe zmniejszanie się udziału w
strukturze bezrobotnych osób pozostających bez pracy dłużej niż 24 miesiące, w 2007 roku stanowili
aż 41,3% ogółu bezrobotnych. Na tle badanych 6 powiatów, udział tej grupy w strukturze
bezrobotnych jest największy, porównywalny do poziomu w Ostrołęce. Niepokojący jest także fakt
stopniowego zwiększania liczby osób pozostających bez pracy 12-24- m-cy, ich udział w 2008 wynosił
14,4% ogółu, podczas gdy w 2010 roku wzrósł do 20,2%.
Rysunek 15. Struktura bezrobotnych w powiecie m. Radom według czasu pozostawania bez pracy (stan na
koniec roku)
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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
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zawodowe1 zlokalizowane na terenie powiatu. W przypadku szkolnictwa wyższego będą to uczelnie
wyższe istniejące na terenie powiatu.
Na terenie powiatu znajduje się 10 zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 zasadnicze szkoły
zawodowe:













Niepubliczne technikum i zasadnicza szkoła zawodowa w Radomiu ZDZ w Kielcach
Zasadnicza szkoła zawodowa nr 3 w Radomiu
Zasadnicza szkoła zawodowa w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa ZSE w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa im. Jana Kilioskiego w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa ZSS w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa ZSSiH w Radomiu
Technikum i zasadnicza szkoła zawodowa im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
Technikum o 4-letnim okresie nauczania i zasadnicza szkoła zawodowa im. mjr Henryka
Dobrzaoskiego „Hubala” w Radomiu

W szkołach tych kształci się łącznie 6 823 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.2
Na terenie powiatu znajduje się 18 liceów ogólnokształcących:

















I Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
II Liceum Ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
IX Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
VII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
VIII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
X Liceum Ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w
Radomiu
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ZDZ w Kielcach
Ogólnokształcące Liceum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w
Radomiu
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Radomiu

1

Szkoły dla młodzieży, bez specjalnych.
Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO z 30 września 2010 r., Centrum Informatyczne
Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
2
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XII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu
VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu

W szkołach tych kształci się łącznie 5 950 uczniów, według stanu na dzieo 30 września 2010 r.3
Jeśli zaś chodzi o szkolnictwo wyższe, są to: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego,
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu, Kolegium Nauczycielskie w Radomiu, Wyższa
Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu, Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości w
Radomiu, Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu, Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i
Technicznych w Radomiu, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeostwa i Organizacji Pracy w Radomiu,
Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu, Radomska Szkoła Wyższa, Prywatna Wyższa
Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu.

Absolwenci szkół
W 2009 roku średnie szkoły zawodowe dla młodzieży ukooczyło 1 010 absolwentów, z czego 695
osób ukooczyło technika, 224 licea profilowane, a 47 szkoły artystyczne dające uprawnienia
zawodowe. Liczba uczniów kooczących technika na terenie powiatu spadała z roku na rok - w 2006
roku średnie szkoły zawodowe ukooczyło 1 619 absolwentów (w tym 877 szkół technicznych). Liczba
osób kooczących zasadnicze szkoły zawodowe wzrastała na przestrzeni ostatnich lat ( 674 uczniów w
2005 roku), aż do najwyższej liczby 805 uczniów w 2008 roku, po czym spadła do liczby 737 uczniów
w 2009 roku.
Rysunek 16. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (dla młodzieży, bez
specjalnych) w powiecie m. Radom w latach 2005-2009
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
W 2005 roku liczba uczniów kooczących licea ogólnokształcące wynosiła 2 374 absolwentów, kolejne
lata 2006-2008 przyniosły spadek do liczby 2 122 absolwentów, 2009 rok przyniósł poprawę
ponowny wzrost, a liczba absolwentów wyniosła 2 234 uczniów.

3

Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO z 30 września 2010 r., Centrum Informatyczne
Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Rysunek 17. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących w powiecie m. Radom w latach 2005-2009
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

2.5. Aktywizacja zawodowa

Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie
Napływ wolnych miejsc pracy w powiecie m. Radom w 2010 r. wynosił 4 409, co stanowiło o 9 miejsc
pracy (o 0,2 %) więcej niż w 2009 r.
W 2010 r. liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy w powiecie m. Radom wynosiła 4 409 (o 0,2 %
więcej niż w 2009 r.), z czego 1 170 stanowiły niesubsydiowane miejsca pracy.
Efektywnośd wykorzystania pozyskanych wolnych miejsc pracy w Radomiu wyniosła 99,5% (dane
łączne dla miasta i powiatu radomskiego). Wynik ten jest jednym z najwyższych w województwie
mazowieckim (średnia dla województwa 80,2%).
Organizacja szkoleo w powiecie m. Radom
W 2010 r. w m. Radom oraz w powiecie radomskim 1 552 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenia
finansowane ze środków Funduszu Pracy (w samym Radomiu było to 969 osób).
W ciągu trzech miesięcy od ukooczenia szkolenia 312 osób podjęło zatrudnienie. Efektywnośd
programu szkoleo w 2010 r. wyniosła w powiecie radomskim i w m. Radom 18,9%. Wynik ten zalicza
się do grupy wyników niskich na tle w województwie mazowieckim (średnia 27,5%).
W analizie organizacji szkoleo wykorzystano zarówno dane dotyczące powiatu m. Radom jak i
powiatu radomskiego. Podobną zbiorczą analize przeprowadzono w Raporcie rocznym 2010
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W 2010 r. w powiecie m. Radom dominowały następujące programy szkoleo: usługi transportowe (w
tym kursy prawa jazdy); technika i handel; rachunkowośd i księgowośd; nauka aktywnego
pozyskiwania pracy.
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Rysunek 18. Liczba osób, które w 2010 roku ukooczyły szkolenie według obszarów zawodowych (m. Radom)
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3. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań sytuacji na
rynku pracy
3.1. Ogólna ocena sytuacji gospodarczej powiatu

Ogólna sytuacja miasta Radom, według respondentów badania nie jest oceniana najlepiej. Jeżeli już
pojawiają się pozytywne opinie, to od razu respondenci zauważają, że i tak niezbędne jest podjęcie
wszelkich działao by sytuacja mogła dalej iśd w dobrą stronę.
Wielu badanych nadal w swojej świadomości ma wizję miasta, które w dawnych czasach oparte było
na wielkich zakładach produkcyjnych, jak Łucznik, czy Radoskór. Radom był miastem typowo
przemysłowym, z wielkimi zakładami metalowymi, obuwniczymi, które miały istotny wpływ na
miasto, zarówno jego gospodarkę, jak i zatrudnienie, a poupadały wraz z transformacją gospodarki.
Od tamtej pory Radom jest miastem, które ma najwyższą stopę bezrobocia na Mazowszu sięgającą w
pewnym momencie nawet 27%. Jednak w ostatnich latach sytuacja poprawiła się, ale jak zauważa
wiele osób, wynika to nie z faktu poprawy koniunktury, ale z faktu dośd dużej migracji ludzi do pracy,
w szczególności za granicę. Od 2004 roku obserwuje się niewielki, coroczny odpływ ludności w
powiecie. Migracja wzrosła także po otwarciu drogi dwupasmowej do stolicy, która otworzyła wielu
osobom możliwośd podjęcia pracy poza Radomiem, bo skróciła czas dojazdu np. do Warszawy czy
Grójca, gdzie wiele osób znalazło zatrudnienie.
Wielu mieszkaoców, którzy nie mogli znaleźd zatrudnienia na miejscu, przekwalifikowało się i
otworzyło wiele małych punktów usługowo-handlowych. Taką tendencję widad po kursach
organizowanych przez powiatowe urzędy zatrudnienia.
Bezrobocie troszeczkę zmalało, ale to nie jest dużo. Ludzie wykonujący dawne zawody typu szwaczka
muszą się przekwalifikowad, ponieważ te zawody już zanikają. Muszą się szkolid na handlowca, bo
innego wyjścia nie ma. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Zmieniło się, ponieważ tego handlu było kiedyś mniej. Dawniej było więcej targowisk, teraz jest więcej
supermarketów. Osoby teraz potrzebują dokumentów na potwierdzenie posiadania umiejętności
obsługi kasy fiskalnej, ponieważ teraz potrzebują takich osób w centrach handlowych. (IDI 2
PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Handel według wielu respondentów jest obecnie dominującą branżą w powiecie i chod, według
danych statystycznych z 2009 roku, ilośd firm zajmujących się handlem jest ponad 4-krotnie większa
niż kolejnej branży, to jednak nie jest to gałąź gospodarki, która ma znaczący wpływ na sytuacje w
mieście. Powstawanie nowych centrów handlowych z jednej strony pozwala na zwiększanie
zatrudnienia, z drugiej doprowadza do upadania mniejszych firm handlowych, które nie wytrzymują
konkurencji z wielkimi korporacjami handlowymi.
Pogorszenie zacznie się od handlu, powstaje kolejne centrum handlowe, które zabije drobny handel. I
będziemy mieli tanie sklepy w centrach handlowych, ludzi bez pracy, którzy nic nie kupią w tym
centrum handlowym i koło się zamyka i wszystko się zamknie. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
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Wiele osób uważa, że obecnie w mieście panuje stagnacja, nie ma perspektyw na przyszłośd, brak
pomysłów ze strony władz samorządowych zarówno na rozwój, jak i na ściągnięcie do Radomia
dużych inwestorów. Wiele osób uważa, że Radom powinien budowad gospodarkę na swojej historii i
doświadczeniu, jakie posiadają mieszkaocy, którego wyuczyli się w dawnych dużych zakładach
przemysłowych, bo właśnie na ich bazie powstaje coraz więcej małych firm powiązanych z dawnymi
gałęziami gospodarki jak np. metalurgia:
Ja czarno widzę, ale co władze robią, to nie wiem, niestety nic nie widad – a szkoda, bo powinni coś
robid, bo mamy historię, mamy ludzi z wykształceniem i przede wszystkim doświadczeniem, a to się
marnuje i za kilka, kilkanaście lat już tych speców nie będzie. I tu wtedy dopiero nic nie będzie. (IDI 4
PRACODAWCA)
Brak rozwoju miasta można tez upatrywad w wieloletnich zaległościach infrastrukturalnych. W
mieście od kilkunastu lat mówi się, ale tylko mówi, o rozbudowie lotniska, rozbudowie linii
kolejowych i sieci dróg, dzięki którym wiele osób upatruje szansę rozwoju miasta. Radom ma bowiem
dobre połączenia drogowe i kolejowe z wieloma większymi ośrodkami w Polsce (Warszawa, Kielce,
Kraków, Lublin).
Sytuacja jest zła, bo nie generuje się nowych miejsc pracy, bo nie ma inwestycji generujących nowe
miejsca pracy. Spowodowane to jest opóźnieniami w infrastrukturze. Teraz nagminnie się robi drogi,
tak? Czyli to są zaniedbania, opóźnienia cywilizacyjne i teraz się próbuje to nadrabiad, ale do Radomia
i do powiatu nie przychodzi żaden kapitał, który tworzy nowe miejsca pracy. (IDI 8 PRACODAWCA)
Miasto ma specjalna strefę ekonomiczną ale nie przychodzą tu żadne nowe firmy, bo po prostu nie
mamy promocji tego miasta. Miast powinno się promowad dwupasmówką do Warszawy, lotniskiem i
niestety samorząd nic nie robi by zmienid sytuację. No i zainwestowad w media, bo my np., sami
musieliśmy doprowadzid sobie wodę i elektrycznośd by skuteczniej działad. (IDI 6 PRACODAWCA)
Z racji braku ofert zatrudnienia przez duże i średnie firmy, które najczęściej poprzez likwidację lub
nietworzenie nowych stanowisk pracy, ograniczają koszta i tną wydatki - daje się zauważyd tendencję
do otwierania jednoosobowych działalności gospodarczych. Zarówno pracownicy Powiatowego
Urzędu Pracy, jak i organizacji pozarządowych zauważają, że coraz więcej osób postanawia
przekwalifikowad się i wystartowad z działalnością gospodarczą.
Najwięcej jest osób które chcą się przekwalifikowad i otworzyd własną działalnośd (IDI 2 PUBLICZNE
SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Trudno jest mówid, czy sytuacja jest dobra czy zła, na pewno w ostatnim czasie trochę to się zmienia
dzięki chodby nawet, realizacji projektów unijnych, szkolenia, które tutaj są realizowane. No i też duże
wsparcie w zakresie z działania projektu 6.2, które zwiększają rynek pracy, tworzą się głównie małe
przedsiębiorstwa. Raczej jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa mamy tutaj problem, natomiast coraz
więcej osób decyduje się na założenie własnej firmy i takie działania w tym kierunku też my
podejmujemy. (IDI 14 NGO)
Jednak mimo licznego zainteresowania ofertą samozatrudnienia, która w ostatnich latach jest
dofinansowywana przez urzędy pracy i przekwalifikowaniem się wielu osób, pojawia się także opinia,
że takie formy działania nieznacznie wpłyną na poprawę sytuacji w mieście. Według wielu osób
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poprawi to jedynie statystyki dotyczące bezrobocia , ale nie będzie miało wpływu na całą koniunkturę
w mieście.
Więc sporo osób już słyszę, że zatrudni się właśnie oficjalnie jako opiekunka do dziecka, czy mini
przedszkole, czy mini żłobek, to już wiadome, że wymogi sanitarne będą mniejsze, więc to może
troszeczkę zmniejszyd, ale te osoby i tak, i tak pracowały, tylko ,,na czarno”, bo wiadomo, że się
dziedmi ktoś opiekował, starszymi osobami też się ktoś opiekował, więc to statystykę poprawi, ale nie
poprawi sytuacji miasta. (FGI 2 SZKOŁY)

3.2. Ocena powiatu na tle województwa mazowieckiego

Radom na tle województwa mazowieckiego wypada słabo, głównie jeśli chodzi o wysoki poziom
bezrobocia, które mimo wielokrotnych spadków (ostatni największy spadek wg danych GUS miał
miejsce w latach 2005-2008 z 28% na 19,5%), i tak jest zawsze jednym z największych na Mazowszu.
Respondenci twierdzą, że słaba kondycja miasta w porównaniu do całego województwa ma dwa
główne powody. Pierwszy czynnik to słabo rozbudowana infrastruktura. Słabo rozwinięte połączenia
drogowe i niezmodernizowane połączenie kolejowe sprawiają, że Radom staje się mało atrakcyjnym
miastem dla potencjalnych inwestorów. Zdaniem respondentów omijany jest także w sferze
wszelkich planów inwestycyjnych na poziomie uzgodnieo ministerialno-rządowych, chod komentując
te wypowiedzi respondentów należy obiektywnie zauważyd, że w porównaniu do wielu innych
dużych miast Mazowsza połączenie drogowe Radomia z Warszawą jest jednym z najbardziej
dogodnych. Uczestnicy badania zwracają jednak uwagę, że porównując Radom do innych okolicznych
powiatów, sytuacja nie jest aż tak drastyczna.
No przepaśd jest niesamowita i odcięcie się tego rynku warszawskiego od takich mniejszych powiatów
jak nasz, czy jakichkolwiek innych, z którymkolwiek by nie porównywad to wyjdziemy dosyd marnie.
Aczkolwiek na podstawie tych ościennych powiatów, czyli tu mamy wokół dosyd sporo, no to
wypadamy dosyd nieźle. Jest spore bezrobocie, ale jeszcze dalej patrząc tutaj Lipsko czy Zwoleo to jest
jeszcze gorzej, więc wypadamy na tle tych ościennych powiatów dosyd nieźle. Aczkolwiek w stosunku
do całego województwa, które przydmiewa Warszawa, no to już jest nie tak wesoło. (IDI 9 AGENCJA
PRACY)
Brak inwestycji zarówno w infrastrukturę, a co za tym idzie brak inwestycji w gospodarkę powoduje
ucieczkę ludzi za pracą w inne rejony kraju, co jest drugim czynnikiem osłabiającym wizerunek
Radomia na tle województwa. Efektem tego jest znaczny spadek wykwalifikowanej siły roboczej na
terenie powiatu. Pracodawcy wielokrotnie podkreślają, że mają kłopot ze znalezieniem odpowiednich
pracowników na terenie powiatu.
Pani mówiła, że ma problem ze znalezieniem dobrego człowieka do pracy, dlatego, że na przykład
wszyscy uciekają do Grójca. Tam mają fabrykę, gdzie jakieś części robią i uciekają do Grójca dlatego,
że tam lepiej płacą. (IDI 10 AGENCJA PRACY)

25

Wiele osób zauważa, że te dwa czynniki spowodują, że w niedługim czasie nie da się już zniwelowad
skutków obecnie panującej stagnacji i Radom za kilka lat nie będzie się rozwijał i zostanie
zdegradowany do miana miasteczka, które jest sypialnią dla innych aglomeracji.
Właśnie nie wiadomo o co chodzi, mówi się wszędzie, że a to tutaj ktoś jest, tam się nowy inwestor
pojawił, a u nas jest stagnacja i nic się nie dzieje, tylko ludzie od nas uciekają, zwłaszcza Ci młodzi i
uzdolnieni. Co spowoduje, że za kilka lat staniemy się jedynie sypialnią dla Warszawy. (IDI 6
PRACODAWCA)

3.3. Szanse rozwoju powiatu

Z przeprowadzonych wywiadów można zauważyd, że rozmówcy mają dośd mocno sprecyzowane
pomysły na poprawę sytuacji gospodarczej Radomia. Jako jeden z pierwszych czynników, który może
wpłynąd znacząco na poprawę sytuacji respondenci wymieniali praktycznie jednogłośnie koniecznośd
ściągnięcia do miasta dużego inwestora. Jak zauważyli respondenci drugą szansa na rozwój miasta
może byd wykorzystanie na potrzeby nowych inwestycji stojącego na wysokim poziomie szkolnictwa.
Badani widzą też ewentualną możliwośd rozwoju miasta w jego przyłączeniu do Polski Wschodniej –
wskazuje się na przykład Kielc, które korzystają z dodatkowych funduszy unijnych.
Staramy się o przyłączenie nas do dawnego województwa radomskiego, tej ściany wschodniej, że
będzie wtedy łatwiej, bo Kielce przystąpiły do ściany wschodniej, no i zdecydowanie tak jest lepiej,
bardziej się rozwija, więcej funduszy. Ten region dawny radomski, żeby przyłączyd. Bo chyba Radom
jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce, w tej chwili też się mówi, że w Radomiu rada miejska
chce zaciągnąd jakieś olbrzymie kredyty na spłatę poprzednich kredytów. (IDI 5 PRACODAWCA)
Dzięki takiemu zabiegowi miasto uzyskałoby większe szanse na uzyskanie środków na wsparcie i
pomoc przy rozbudowie infrastruktury, która jak podkreślali respondenci, jest jedną z
najważniejszych rzeczy, na które zwracają uwagę potencjalni inwestorzy.
Tylko i wyłącznie Infrastruktura daje możliwości rozwoju. Kiedy zrobili dwupasmówkę do Warszawy,
trochę ludzi znalazło przez to pracę czy to w Warszawie, czy nawet gdzieś po drodze w Grójcu.
Nakłady na infrastrukturę, na kolej, na drogi, na lotnisko znacznie podniosłyby rangę Radomia i
powiatu i ściągnęłyby inwestorów raz dwa. Byłyby miejsca pracy dla ludzi przy budowie, czy remoncie,
a później u inwestorów, tylko trzeba to zrobid, a nie tylko mówid, bo temat lotniska w wyborach jest
już nudny. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Badani zauważyli, że nie ma potrzeby wielkich nakładów na inwestycje, w celu ściągnięcia
inwestorów do powiatu. Jak zauważyli, niewielka poprawa infrastruktury i dalsze jej modernizowanie
pozwoliłoby ściągnąd do miasta przynajmniej jednego dużego inwestora, który byłby dla innych
wskazówką, że tu jest miasto z aspiracjami i możliwościami do pracy, i uruchamiania inwestycji.
Kolejną szansą, którą powinno się wg badanych wykorzystad, jest bardzo dobrze przygotowane do
pracy zaplecze kadrowe spośród licznej rzeszy osób bezrobotnych, które mają doskonałe
doświadczenie i umiejętności zdobyte w pracy w dawnych radomskich zakładach.
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Wykorzystanie starych zakładów, ich infrastruktury i umiejętności ludzi, bo to jest nawet bardziej
cenne niż te wszystkie budynki i wyposażenie fabryk. Radoskór, telefoniczne, odlewnicze, nigdzie w
Polsce pan nie znajdzie specjalistów w tych kierunkach. Tylko trzeba pomyśled i ściągnąd inwestora.
Bo to jak z naszym lotniskiem, tylko się mówi, już od nie wiem kiedy i guzik z tego wychodzi.(IDI 4
PRACODAWCA)
Natomiast jeżeli chodzi o firmę, która by wytwarzała jakieś dobra, to z tym jest powiązane
pobudzanie nowych miejsc pracy. Na przykład chodzi mi o montaż czy produkcję samochodów –
wiadomo, że to kreuje popyt na inne dobra związane z motoryzacją, typu paliwo, oleje, wyposażenie
samochodów , kosmetyki i tak dalej. Powstanie takiej jednej fabryki generuje nowe miejsca pracy, to
są dobra takie komplementarne. W Radomiu na bazie tego co posiadał RWT, Zakłady Metalowe, na
pewno mógł wykorzystad tę szansę i mógł nawet na tereny zakładów przyciągnąd jakichś inwestorów,
żeby kontynuowad jakąś produkcję. Nie mówię, że identyczną, bo zdaję sobie sprawę z tego, że na
przykład nasze maszyny do szycia były duże, ciężkie i nieekonomiczne, natomiast w ogóle jakieś nowe
produkcje. (IDI 8 PRACODAWCA)
W Radomiu jest kilka przykładów firm, które zdecydowały się na zlokalizowanie tu swojego zakładu
właśnie ze względu na doświadczenie i wykształcenie wielu osób szukających pracy.
Największą szansą jest ściągnięcie inwestora, dobrego inwestora. My np. postanowiliśmy się tu
rozbudowad, bo właściciele wiedzieli, że tu jest sporo bezrobotnych, którzy maja dobre kwalifikacje i
doświadczenie w branży metalowej. Zarząd wiedział, że siła robocza jest tania i wykwalifikowana.
Powinno się firmy zachęcad tym, że tu jeszcze są ludzie, którzy cos pamiętają ze starych zakładów, coś
wiedzą, nie trzeba ich szkolid od podstaw – a i duży plus, że nie maja pracy, więc nie będą tak
roszczeniowi jak młodzi. (IDI 6 PRACODAWCA)
Kolejną szansą dla miasta jest wzmocnienie i wsparcie szkolnictwa zarówno wyższego, średniego jak i
zawodowego na terenie miasta. Bardzo często pojawiały się głosy, że radomskie wyższe uczelnie,
których na terenie miasta jest aż 13, ze swoim zapleczem mogą byd wsparciem dla nowych inwestycji
np. w przemyśle precyzyjnym, ale również bez nastawienia na konkretny zakład mogą byd szansą dla
miasta poprzez rozwój nowoczesnych kierunków, a co za tym idzie napływem nowych studentów i
inwestorów nastawionych na młodych ludzi.
Mamy dobre zaplecze jeżeli chodzi o Politechnikę Radomską i ten cały eksploatacji pojazdów, środków
trwałych, to mają dosyd spore osiągnięcia z tego co się orientuję w tych badaniach naukowych w tej
dziedzinie. No to jednak poszedłbym tutaj w kierunku tej specjalizacji prac przemysłu precyzyjnego i
rozwiązał te nowe techniki czy elektroniczne, czy informatyka i mechanika. (IDI 8 PRACODAWCA)
Naprawdę jeżeli chodzi o wydział mechaniczny, i nasz politechniki, i o wyposażenie tego wydziału w
obrabiarki, to my jesteśmy lepiej wyposażeni niż na przykład Politechnika Warszawska, a nasza
politechnika nie ma takiej renomy, więc coś tutaj nie działa, że młodzież, która przychodzi na naszą
politechnikę, przychodzi tak nie dostają się tu, albo po prostu nie stad mnie na Warszawę, bo tam jest
drożej wynajęcie mieszkania, to idę na naszą politechnikę. Nie ma takiej renomy, a naprawdę jeżeli
chodzi o naszą politechnikę, to wyposażenie jest rewelacyjne. (FGI 2 SZKOŁY)
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Kierunki rozwojowe upatruje się także w szkolnictwie średnim, które może byd interesujące dla
uczniów nie tylko z Radomia, ale także i okolicznych powiatów typowo rolniczych, w których brakuje
np. szkół budowlanych czy rolniczych
My jako ta szkoła rolnicza w tym rejonie takim najbliższym… jesteśmy jedyną szkołą tego typu, i po
prostu szkoda by było tych dzieciaków, które muszą…. Znaczy muszą, no chyba chcą, bo skoro
przychodzą do szkoły, to chyba chcą sami… w tych kierunkach się kształcid. Ja myślę, że to jest jednak
szansa, aby to rolnictwo w jakimś tam stopniu zostało no… zostało, ale żeby to troszeczkę się
rozwijało, żeby to szło w zupełnie innym kierunku. No wiadomo, że nie może byd tak, że bierzemy
pługi oramy, i to po prostu na jednym poziomie. (FGI 2 SZKOŁY)

3.4. Zagrożenia rozwoju powiatu

Brak inwestora, który byłby szansą dla rozwoju miasta Radomia, z drugiej strony jest największym
zagrożeniem dla powiatu, jak twierdzą respondenci. Wg badanych większy inwestor, który będzie
miał spore doświadczenie i kapitał, nie będzie tak uzależniony i podatny na problemy, z którymi
zazwyczaj borykają się mali przedsiębiorcy, którzy nawet z powodu niewielkiej dekoniunktury
zmuszani są do likwidowania swoich zakładów pracy.
Te zakłady, które powstają, nie powodują zmniejszenia bezrobocia, często nie dają sobie rady i
upadają. Przez ostatnie 5 lat to 2008 to był najlepszy rok, wtedy powstawało najwięcej tych miejsc
pracy i od tego roku było coraz mniej miejsc pracy. Zaobserwowaliśmy, że pracodawcy niechętnie
zatrudniają. W tym 2008 to wyglądało jakby firmy miały więcej zleceo i miejsc pracy, rozwijały się, a
później w 2010 widad, że ograniczali miejsca pracy, było to spowodowane brakiem zamówieo. (IDI 1
PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Taka sytuacja powoduje, że młodzi i wykształceni ludzie, którzy szukają zazwyczaj stałej i pewnej
pracy, nie podejmują próby znalezienia jej w Radomiu, tylko od razu uciekają i szukają pracy w
większych korporacjach poza Radomiem. Z danych statystycznych wynika, że miasto opuszcza średnio
ok. tysiąca osób rocznie. Z tego też powodu obserwuje się i uznaje za kolejne zagrożenie dla miasta –
ucieczkę ludzi zdolnych i wykształconych do innych ośrodków.
Uciekająca młodzież, starzejące się społeczeostwo naszego miasta, ubożenie społeczeostwa,
dziedziczenie bezrobocia, jest dużo takich rodzin, gdzie rodzice nie pracują, potem dzieci znowu nie
pracują i liczą tylko na pomoc opieki społecznej. Brak miejsc pracy dla ludzi młodych po studiach,
absolwentów szkół wyższych. Najczęściej inżynierowie i informatycy, którzy uciekają do większych
miast z powodu takiego, że tu na miejscu nie dostaną takich warunków zatrudnienia, jak w dużym
mieście. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i agencji pośrednictwa pracy wskazują też, że
zagrożeniem dla miasta i powiatu jest stosowanie półśrodków i brak konkretnego działania i
skutecznego planowania przyszłości przez instytucje samorządowe powołane do działania na rzecz
walki z bezrobociem bądź odpowiedzialne za planowanie rozwoju miasta.
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Jedynym zagrożeniem jakie jest realne dla Radomia, to polityka - bezsensowne powoływanie do życia
kolejnych tworów, które mają pomagad, a pomagają tylko sobie i generują kolejne biurokratyczne
wytyczne. Nasza powiatowa rada zatrudnienia, która powinna koordynowad działania zarówno
wśród pracodawców, bezrobotnych, firm szkoleniowych, czy szkół, by nie kształciły kolejnych
bezrobotnych. Ale ja jako szef firmy szkoleniowo-doradczej, ani jako nauczyciel doradca zawodowy w
szkole nie miałem nigdy kontaktu z ta radą, a co więcej nikt by nawet nie chciał słuchad moich uwag,
bo nie jestem na liście osób decyzyjnych i mój głos się nie liczy. I nie wiadomo co ta rada robi w ogóle.
Nie widad efektów. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Kilka osób zwróciło też uwagę, na aspekty polityczne, które przez następne kilka lat będą blokowały
rozwój miasta, a więc aspekty polityczne mogą byd zagrożeniem dla rozwoju powiatu.
Uważam, że przez to, że w Radomiu w tej chwili główną władzę sprawuje PIS, a władzę centralną w
Polsce PO, to jest to barierą. Jest tu konflikt interesów. Ta władza na pewno nie będzie mogła się
pochwalid, że coś zrobiła. (IDI 5 PRACODAWCA)

3.5. Branże dominujące w powiecie

Niewątpliwie w Radomiu nie istnieje jedna branża, która byłaby dominująca w mieście i miałaby
znaczny wpływ na rozwój i gospodarkę powiatu. Jednak respondenci wskazują, że może nie
najbardziej dominującą, ale najbardziej widoczną w Radomiu branżą jest handel. Ze statystyk wynika,
że na ponad 25 tys. zarejestrowanych firm, 9,5 tys. zajmuje się handlem. Badani wspominali, że o
mieście mówi się, że jest miastem hipermarketów, które powstają w tempie jednego rocznie.
Niestety, jak zauważali, powstawanie wielkich centrów handlowych odbija się na sytuacji mniejszych
firm handlowych, działających w mieście.
Póki jeszcze jest, to handel i usługi wszelkiego typu, ale handel ten mniejszy boje się, że upadnie przez
te centra handlowe i dopiero będzie klops. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Handel tak jakby sieciowy, no to tu jest jakby zainteresowanie. Natomiast tym samym to, że tutaj
otwierają się hipermarkety, supermarkety, jak i galerie, to ten handel jakby detaliczny zanika.
Handlowcy drobni poodpadają. (IDI 10 AGENCJA PRACY)
Handel jest także pierwszą branżą, która powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na
przekwalifikowanie zawodów wśród osób bezrobotnych – wynika z obserwacji pracowników
Urzędów Pracy. Podobnie wynika z danych statystycznych, gdzie szkolenia z techniki handlu są w
pierwszej trójce (2. miejsce) najbardziej popularnych szkoleo przeprowadzanych w Radomiu.
Bezrobotni korzystają ze szkoleo, które związane są bezpośrednio z handlem (kurs na kasy fiskalne,
fakturowanie) czy pośrednie kursy (magazynier, operator wózka widłowego). Duże centra handlowe
generują także zainteresowanie innymi kursami, które dają możliwośd znalezienia pracy w
powstających punktach usługowych na terenie nowych hipermarketów.
Przede wszystkim usługi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyka, czyli bardziej takie branże usługowe. (IDI
14 NGO)
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Ale i ja widzę, że tu jakiś sklepik nowy, tak jakaś gastronomia i myślę, że ludzie chyba w to idą, bo inni
muszą coś kupowad i coś jeśd. (IDI 6 PRACODAWCA)
Kolejną najczęściej wymienianą branżą, która dominuje w powiecie, jest metalurgia, która jest
konsekwencją istnienia dawnych zakładów produkcyjnych. Radom, w który zawsze istniały zakłady
metalowe, obuwnicze, przemysł skórzany, obecnie dysponuje podobną produkcją, którą kontynuuje
branża obecnie prywatna, jednak w dużo mniejszej skali niż kiedyś. Teraz zajmuje się tym niespełna
11% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Mnie się wydaje, że najwięcej firm takich jak nasza, czyli z przemysłu metalowego, ludzie coś próbują
produkowad, w mniejszym czy większym zakresie. To znaczy można by się pokusid o stwierdzenie, że
jest to branża zajmująca się produkcją nie wiem, maszyn na przykład dla przemysłu. (IDI 7
PRACODAWCA)
Wg badanych, prywatne zakłady produkcyjne z branży metalowej, w pewnym stopniu wpłynęły na
rozwój branży transportowej i budowlanej w powiecie, gdzie liczba zarejestrowanych podmiotów
pod koniec 2009 wynosiła ponad 4,1 tys. firm . Jednak od razu zauważają, że są to branże, które dośd
mocno reagują na jakiekolwiek zmiany koniunktury na rynkach lokalnych a nawet już i światowych.
Myślę, że najbardziej to produkcja, ewentualnie no budownictwo, no to już troszkę przygasa w
Radomiu. Chociaż był tutaj okres takiego jakiegoś wzrostu. (IDI 10 AGENCJA PRACY)
Wiele osób podkreśla też, że w metalurgia może w perspektywie kilku lat stad się najważniejsza
gałęzią gospodarki powiatu i branżą dominującą ze względu na fakt przystosowania lokalnych szkół
średnich i technicznych, które przygotowują i oferują kierunki związane z zawodami metalurgicznymi.
Branża edukacyjna w kierunkach właśnie obróbki stali i metali może się odrodzid (…) Z tego co wiem,
władze miasta chcą, żeby to była branża przyszłości, jeżeli powstające na zgliszczach… Metalurgia,
obróbka skrawaniem, (…) są firmy, które powstały na bazie tego, co się tu działo, czyli obróbka
skrawaniem, ale nie tylko obróbka skrawaniem, bo i hartownia, obróbka typu odlewnictwo,
spawalnictwo, tak? To wszystko co jest związane z krótko mówiąc z mechaniką. Mało tego my jako
szkoła mamy możliwośd naprawdę kształcenia w kierunkach tych na poziomie wyższym mocno,
ponieważ Politechnika Radomska również stała na wydziale mechanicznym. (FGI 2 SZKOŁY)
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4. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy

4.1. Popyt na pracę

Patrząc na sytuację lokalnego rynku pracy, w pierwszej kolejności respondenci wskazują na brak
odpowiedniej ilości ofert pracy w stosunku do liczby osób jej poszukujących. Od 2008 roku stopa
bezrobocia w powiecie ciągle wzrasta (z 19.5% na 22,5% w 2010) r. i wynikało to głównie z faktu
licznych oszczędności przeprowadzanych praktycznie we wszystkich zakładach i przedsiębiorstwach,
które ograniczały koszty ze względu na ogólnoświatowy kryzys. Oferty pracy pojawiające się na
radomskim rynku związane są głównie z dominującymi w regionie branżami, czyli handlem i
przemysłem metalowym. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na osoby do pracy właśnie w tych
branżach. Poszukiwane są także zawody w branżach ściśle powiązanych z tymi dwiema
wymienionymi jak: kierowcy, specjaliści logistyki, technicy.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zauważają przy porównaniu ofert z kwietnia 2011 z ofertami
z kooca 2010 roku ponad dwukrotny wzrost zapotrzebowania na pracowników właśnie związanych z
tymi branżami.
Kiedyś było ¾ kartki a teraz jest półtorej, czyli dwa razy więcej i to są oferty pracy stałej. Grafik,
handlowiec, reklama, biuro inwestycji, pracownik techniczny, dział fizyczny, referent, monter,
pielęgniarka. Wzrasta, bym powiedziała, na usługi: fryzjerstwo, kosmetyki, kosmetyczki. W ogóle
usługi bardziej są poszukiwane na rynku pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Tak np. mechaników samochodowych tak często poszukują, stolarze są poszukiwani, tapicerzy.
Zatrudniają, ale to nie zawsze są fachowcy. To jest taka rotacja, że trudno zawsze znaleźd fachowca.
(IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Zapotrzebowanie na pracowników z sektora usług wynika z faktu powstawania kolejnych centrów
handlowych, na terenie których otwierają się różnorodne punkty usługowe. Jak mówią respondenci
najwięcej ofert pracy związanych jest z handlem. Pojawia się jednak także dużo nowych ofert do
pracy w przemyśle metalowym i we wszystkich branżach z nim kooperujących, co związane jest ze
wzrostem zamówieo otrzymywanych przez firmy.
Ja myślę, że trochę w handlu jeszcze, ale sporo miejsc będzie wolnych do pracy i tu będzie się szukad.
Wokół tego transportu: kierowcy, mechanicy samochodowi, logistycy – wokół tego się będzie kręcid.
Już na początku tego roku dało się zauważyd, że tu kierowcę, tam kierowcę. I nawet od początku roku
my w naszej branży metalowej zauważyliśmy, że wzrasta nam liczba zamówieo. (IDI 6 PRACODAWCA)
Mimo optymizmu bijącego ze strony niektórych pracodawców, jak i przedstawiciela publicznych służb
zatrudnienia, nie można mówid o znaczącym wzroście nowych miejsc pracy w regionie.
Przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazują, że duża liczba ofert wynika z faktu bardzo dużej rotacji
w zakładach pracy. Według nich pracodawcy, zdając sobie sprawę z sytuacji i wysokiego bezrobocia,
wykorzystują osoby chętne do pracy jako tanią siłę roboczą.
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Pracodawcy biorą sobie z rynku kogoś kogo popadnie, nie specjalistów ani nie techników. Nie myślą w
perspektywie. Biorą sobie kogoś z ulicy kto jest np. tylko po szkoleniu. Wystarczy przejrzed ogłoszenia
w gazetach, że pojawiają się ciągle ci sami pracodawcy, którzy ciągle szukają, ale nie dlatego, że im
się firma rozrasta tylko dlatego, ze oni tak zniszczyli rynek, ze zatrudniają nie specjalistów, tylko tych
którzy myślą, że coś umieją i na 2 miesiące, później na 3 i znowu szukają nowych, byle nie zapłacid
tych 200 złotych więcej temu specjaliście. Więc zdecydowanie jest gorzej zwłaszcza dla ludzi
wykształconych, z tymi kwalifikacjami ponad przeciętną, którą teraz jest szkoła średnia a nawet i
studia wyższe. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Bardzo często wzrost zatrudnienia spowodowany jest sezonowym zapotrzebowaniem na pracownika,
co widad zwłaszcza w segmentach powiązanych w handlem w okresach kiedy handlowcy oczekują
wzmożonej liczby klientów.
Handel poszedł w kierunku pracowników czasowych, nie na umowę o pracę, zamawianych z firm
„wynajmujących pracowników” na określoną ilośd godzin. Jest więc zapotrzebowanie na pracownika
„godzinowego” na określoną ilośd godzin a nie określony czas, np. miesiąc. Jest to zatrudnianie tylko
w razie potrzeby, np. podczas inwentaryzacji, dotowarowania, lub przed świętami.(IDI 5
PRACODAWCA)
No na pewno łatwiej jest znaleźd pracę osobie młodszej niż starszej, z tego co ja obserwuję jest dużo
miejsc pracy, ale to jest na chwilę: na zastępstwo, umowa – zlecenie, umowa o dzieło - dla młodych
osób, dla studentów, to tak. (FGI 1 OPS+NGO)
Sezonowośd pracy na rynku radomskim, widad na podstawie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w
powiecie w podziale na poszczególne kwartały (rys. 11) gdzie najwięcej ludzi znajduje zatrudnienie w
II i III kwartale, natomiast pierwszy kwartał, który przypada po wzmożonym okresie świątecznym,
każdego roku charakteryzuje się wzrostem osób bezrobotnych.
W ramach badania przeprowadzono również analizę ogłoszeo o pracę pojawiających się w prasie i w
internecie w okresie styczeo-marzec 2011. Przyglądając się próbie wybranych 50 ogłoszeo o pracę z
powiatu m. Radom jakie pojawiły się w lokalnych mediach w tym okresie, można dojśd wniosku, że
najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy w powiecie m. Radom są: doradca (7 oferty),
handlowiec (5), operator maszyn (4), sprzedawca (4), kucharz (2).
W powiecie m. Radom najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi są: pracownicy usług
osobistych i sprzedawcy (15 ogłoszeo), specjaliści (12), technicy i inny średni personel (7), następnie
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (5), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo (5).
Oferty pracy wybrane do analizy skierowane były w większości do osób z wykształceniem wyższym,
natomiast 13% ofert było adresowanych do osób z wykształceniem średnim, w 58% ofert
wymaganego wykształcenia nie określono. Oferty pracy skierowane są zarówno do mężczyzn jak i
kobiet.
Ze względu na niewystarczającą liczbę analizowanych ofert pracy w skali powiatu, dokonanie analizy
oczekiwao pracodawców dotyczących kompetencji twardych i miękkich nie będzie miarodajne.
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4.2. Podaż pracy na rynku lokalnym

Mimo dośd sporych wymagao pracodawców związanych z wykształceniem i umiejętnościami
językowymi, okazuje się, że w powiecie m. Radom właśnie osoby z wyższym wykształceniem i
znajomościami językowymi mają problemy ze znalezieniem pracy.
Takie różnice wynikają z nieodpowiedniego przystosowania rynku szkolnictwa do potrzeb lokalnego
rynku pracy. Jak podkreślają pracownicy Urzędu Pracy, widad to zazwyczaj po sezonie wakacyjnym,
gdy studenci nie mogąc znaleźd pracy w wyuczonym zawodzie zgłaszają się jako osoby bezrobotne z
wyższym wykształceniem, które postanawiają się przekwalifikowad i postanawiają szukad pracy w
najbardziej podstawowych zawodach.
Do mnie przychodzą ludzie z wyższym wykształceniem, przeważnie po ekonomii, i nie mają pracy i
przekwalifikują się na fryzjerkę, kosmetyczkę, bo to jest taki zawód ostatnim czasem bardzo
popularny. Spowodowane jest tym, że nie ma pracy np. w biurach. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA)
Badani wskazywali wiele przyczyn, które odpowiadają za taka sytuację. Zwracano uwagę, że wiele
prywatnych szkół nie kształci, a jedynie produkuje absolwentów, którzy wychodzą z dyplomem, ale
bez odpowiedniego wykształcenia. Kolejny powód to niedopasowanie i nadmiar niektórych
kierunków. Najwięcej studentów, którzy nie mogą znaleźd pracy respondenci wskazują po kierunkach
typowo humanistycznych.
Najwięcej osób szukających pracy to jest właśnie w takich zawodach humanistycznych, dużo
pedagogów szuka pracy. Są bardzo zainteresowani pracą, a tej pracy nie ma. Ekonomistów, takie
prace biurowe. Przychodzą bezrobotni, gdzie Pan chce pracowad? No kooczą jakąś szkołę ochrony
środowiska czy coś i każdy szuka pracy biurowej. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Pracodawcy zwracają uwagę, że problemem młodych osób, które kilka lat wcześniej decydują się na
nieodpowiedni kierunek studiów lub naukę w nieodpowiedniej szkole średniej, jest brak doradcy
zawodowego, który pomoże im odnaleźd się w swoich potrzebach i ukierunkuje do odpowiedniej
szkoły. Bo takie kłopoty z brakiem zdecydowania i niską samooceną wychodzą po skooczeniu nauki,
gdy absolwenci szukają jakiejkolwiek pracy.
Jak się patrzę na CV to niestety widad, że ludzie chyba sami do kooca nie wiedzą, czego chcą i nie
wiedzą, gdzie przysyłają swoje CV. Bo po co nam tu w instytucie ludzie ze średnim wykształceniem, jak
my potrzebujemy samych specjalistów i inżynierów. (IDI 4 PRACODAWCA)
Wiele osób zwróciło uwagę, że o wiele większym problemem niż nadmiar absolwentów, jest obecnie
dla Radomia ucieczka niektórych studentów, zwłaszcza z tych najbardziej pożądanych kierunków, do
innych miast. Przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy i jednostek pomocowych zauważają, że w
ostatnich latach nasilił się odsetek młodych osób, które zaraz po ukooczeniu szkół wyższych uciekają
do innych miast. Z danych statystycznych wynika, że rokrocznie miasto opuszcza ok. tysiąca osób.
Wynika to przede wszystkim z mniejszych niż gdzie indziej zarobków, oraz ukazujących się tylko co
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jakiś czas ofert pracy dla osób z wyższym i specjalistycznym wykształceniem. Powoduje to także
kłopoty u pracodawców, którzy kierowników czy specjalistów po kierunkach technicznych muszą
szukad poza Radomiem.
Jeśli chodzi o naszych bezrobotnych, no to jeśli ktoś jest dobrym menadżerem albo inżynierem z
uprawnieniami budowlanymi, no to on nie trafia tutaj do rejestru bezrobotnych, bo nawet jeśli traci
tą pracę, to dośd szybko tą pracę znajduje i u nas nie ma takich ludzi. Jeśli ktoś jest dobrym
programistą, to nie trafia do UP jako osoba bezrobotna, a jeśli trafia, to na jakiś czas i szybko tą pracę
znajduje. Jeśli nie w Radomiu, to poza Radomiem. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Natomiast jeżeli chodzi o wyższy szczebel, to ludzie po prostu w Radomiu miejsca nie grzeją. Jeżeli
ktoś dobry, to szuka poza Radomiem tak naprawdę, i w momencie, kiedy my szukamy, no to mamy
problem, żeby rekrutowad pracownika z Radomia. Wydaje mi się, że mimo tych ofert, które się
pojawiają, jest ich na tyle mało, że w porównaniu z taką konkurencją jaką jest Warszawa, gdzie
siedziby i te naczelne dyrekcje nazwijmy to wielu firm tam mają siedzibę, to ci, którzy aspirują na te
wyższe stanowiska, tam maja większą szansę niż tu w Radomiu. (IDI 3 PRACODAWCA)
Na radomskim rynku pracy zauważalne i to coraz mocniej, są kłopoty z pracownikami także średniego
szczebla, zwłaszcza specjalistami i technikami. Respondenci stwierdzili, że jest to wynikiem zmian w
szkolnictwie sprzed kilku lat, gdzie drastycznie ograniczono zajęcia praktyczne, oraz polikwidowano
przyszkolne warsztaty i szkoły zawodowe, a także niechęcią osób do podejmowania nauki w
szkolnictwie zawodowym. Te opinię potwierdzają pracodawcy, którzy zwracają uwagę, że zaczyna
brakowad specjalistów z dobrym doświadczeniem zawodowym.
Na pewno będzie wzrastało zapotrzebowanie na mechaników, ludzi z tym wykształceniem
zawodowym i średnim, bo Ci co kiedyś pracowali w naszych radomskich zakładach niedługo pójdą na
emeryturę i będzie problem z tymi zawodami. Pracodawcy mówią, że widad braki u nowych osób, że
brakuje szkół kształcących w konkretnym zawodzie, czyli zawodówek. Do prac prostych znajdowały
się różne osoby, one kooczyły różne kursy w miarę szybko mogły się przystosowad. Ale już np.
elektrycy, takich ludzi co wykopią dziurę i położą kabel jest sporo, ale zrobid przyłącze to już wyższa
szkoła jazdy i takich brakuje. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Cały czas jest zapotrzebowanie na zawodowców, specjalistów do spraw: elektryka, mechanika i to nie
pod kątem zawodowym, ale już górna półka, wykształcenie techniczne. Bo do prac prostych mamy od
groma ludzi, którzy pokooczyli jakieś tam kursy, ale to i tak pracodawca wrzuci go na najniższe, czyli
to zawodowe stanowisko pracy, bo nie dopuści ludzi do pracy, która ma, np. istotnie wpływa na
działanie firmy. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Nie będzie dobrych pracowników, będzie łapanka, polikwidowali szkoły zawodowe, nie będzie można
znaleźd ani ślusarza, ani tokarza, bo to jednak do tego zawodu to trzeba się przyuczyd i to nie z
książką, ale na maszynach, a takich szkół już nie ma. Bo młodych w tych kierunkach się nie będzie
kształcid. (IDI 4 PRACODAWCA)
Mimo licznej rzeszy osób bezrobotnych, respondenci zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem, jaki w
ostatnich latach zaczął narastad wśród osób poszukujących pracy. Zarówno pracownicy publicznych
służb zatrudnienia, jak i agencji zatrudnienia alarmują, że wśród osób bezrobotnych coraz częściej
zauważalna jest tendencja do podejmowania pracy krótkotrwałej, kilkudniowej lub tygodniowej. Jak
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podkreślają pracownicy służb zatrudnienia osoby młode oraz długotrwale bezrobotne nie widzą
sensu pracowania w momencie, kiedy są w stanie otrzymad od paostwa, za nic nierobienie, pomoc
równą temu co zarobiliby podczas miesiąca pracy w zakładzie. W opinii pracowników służb
zatrudnienia problem jest na tyle duży, że coraz częściej osoby bezrobotne, które zaczynają
pracowad, na tyle nie szanują nowego miejsca pracy, że potrafią stawid się u pracodawcy pod
wpływem alkoholu, lub w ogóle opuścid miejsce pracy na kilka dni.
Z drugiej strony to, co obserwujemy, niestety ludzie pracy nie szanują, i naprawdę ciężko jest
pracownika produkcyjnego zmotywowad do dobrej pracy. I nie tylko czynnik finansowy mam tutaj na
myśli, ale nie potrafię zrozumied osoby, która przychodzi do pracy, a następnego dnia w tej pracy się
nie pojawia, czyli w swoim drugim dniu pracy odbiera telefon od kierownika i mówi, że miał imprezę,
no przeprasza, ale nie mógł przyjśd. A takich osób jest naprawdę dużo i są to osoby młode i już
całkiem głęboko doświadczone, więc to jest chyba specyfika naszego regionu. Problem alkoholu…(FGI
1 OPS+NGO)

4.3. Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika

Patrząc na problem braku poszanowania pracy przez rozpoczynające zatrudnienie osoby do
niedawna bezrobotne, należy zwrócid uwagę, że pracodawcy coraz częściej i dokładniej patrzą na
dotychczasowe zatrudnienie kandydatów do pracy. Duże kłopoty mogą mied osoby często
zmieniające miejsca pracy, bo do nich pracodawcy podchodzą bardzo ostrożnie.
Zwracamy uwagę na to, żeby właśnie nie była to osoba, tak jak mówiłam, która miesiąc gdzieś
pracowała, później miesiąc, bo dla nas to są pieniądze wyrzucone w błoto trzymad takiego
pracownika, trzeba go ubrad, wyposażyd, przeszkolid przez ten miesiąc (IDI 7 PRACODAWCA)
Według opinii pracodawców takie osoby nie mają szans na znalezienie zatrudnienia na terenie
Radomia, nawet posiadając bardzo dobre doświadczenie. Po przeanalizowaniu oczekiwao
pracodawców z Radomia, to właśnie na doświadczenie zwracają najczęściej uwagę podczas
rekrutacji. Wykształcenie liczy się zazwyczaj tylko w przypadku zatrudniania osób na wysokie
stanowiska kierownicze.
Zapotrzebowanie na osoby z doświadczeniem widad zwłaszcza w firmach związanych z dwiema
najważniejszymi gałęziami Radomia, w budownictwie i mechanice. Jak zauważyli pracodawcy, takie
podejście do poszukiwao pracownika wynika z likwidacji szkół zawodowych i technicznych, które
oferowały praktyki zawodowe i podnoszenie umiejętności praktycznych.
Nam zależy, tak jak mówiłam, na tych co mają doświadczenie, bo obecnie nie ma szkoły takiej, która
by uczyła ludzi pod kątem takim jak my chcemy. No i raczej jak szukamy, to przede wszystkim liczy się
dla nas doświadczenie, tak było jak zatrudnialiśmy na początku. Ale co będzie dalej nie wiem, chyba
jak ktoś będzie przechodził na emeryturę, to z rok wcześniej będzie zmuszony cały czas szkolid
młodych. (IDI 6 PRACODAWCA)
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Wymagane przez pracodawców doświadczenie jest według wielu osób największa przeszkodą w
zdobyciu zatrudnienia. Zarówno osoby długotrwale bezrobotne, jak i młode osoby, które kooczą
edukację twierdzą, że nie mają szans na znalezienie pracy z takimi wymaganiami. W tym samym tonie
wypowiadają się przedstawiciele instytucji wspierających bezrobotnych, którzy zauważają, że
pracodawcy mają zbyt wygórowane wymagania zwłaszcza wobec młodych osób.
Jeżeli jest młody, nie ma doświadczenia, natomiast, jeśli człowiek ma doświadczenie, okazuje się za
stary, bo najbardziej są potrzebni powiedzmy ludzie do 25-27 roku życia z 10 letnim doświadczeniem
w pracy, no to jest niemożliwe. Jeżeli ma się doświadczenie, to się ma wyższy wiek. Albo się kooczy
szkołę i zaczyna zdobywad doświadczenie, ale jak się kooczy szkołę wyższą ma się 25 lat, więc skąd tu
doświadczenie. (FGI 1 OPS+NGP)
Ogłoszenia, które się pojawiają to : młode , dyspozycyjne, z doświadczeniem to są bzdurne, bo jak
osoba młoda z doświadczeniem? (FGI 3 BEZROBOTNI)
Gdzie zdobyd doświadczenie w przypadku wymagao: pracownik po studiach z pięcioletnim
doświadczeniem. (FGI 3 BEZROBOTNI)
Częśd pracodawców zauważa jednak, że takie tłumaczenie się osób bezrobotnych, w wielu
przypadkach, jest próbą wytłumaczenia się z prawdziwego powodu, jakim jest niechęd podjęcia
pracy. Według pracodawców studiowanie nie musi oznaczad braku podnoszenia swoich kwalifikacji i
zdobywania doświadczenia w zawodzie, w którym naprawdę chce się pracowad w przyszłości.
Wśród pracodawców jest pożądane takie zjawisko, że jak przychodzi ktoś po ukooczonej uczelni
wyższej, to jeszcze w czasie studiów już powinien pracowad, liznąd swojej branży lub innych nawet. Bo
ja miałem takie przypadki na przykład z Politechniki Warszawskiej, z wydziału transportu, że student
jeden, drugi, trzeci przysłali mi maila czy dzwonili i mówią, że z własnej woli oni chcą poznad firmę,
zobaczyd otoczenie, jak to działa w praktyce i pytanie - czy to jest praktyka jakaś określona
programem studiów? Nie. My to robimy po prostu, bo chcemy się przygotowad. I to jest dobra rzecz,
bo później już pracodawca jak patrzy w CV i widzi, że ten człowiek w czasie studiów jednak wykazywał
jakąś inicjatywę, to on w pracy też będzie wykazywał jakąś inicjatywę. (IDI 8 PRACODAWCA)
A właśnie doświadczenie jest najważniejsze podczas szukania pracy. To na doświadczenie patrzą
pracodawcy i doświadczenia oczekują od swoich przyszłych pracowników. Potwierdzają to zarówno
sami pracodawcy jak i przedstawiciele publicznych i prywatnych instytucji zatrudnienia, którzy
mówią, że osoby z doświadczeniem jeśli już, to bardzo krótko poszukują pracy na terenie Radomia.
Jeśli chodzi o naszych bezrobotnych, no to jeśli ktoś jest dobrym menadżerem albo inżynierem z
uprawnieniami budowlanymi, no to on nie trafia tutaj do rejestru bezrobotnych, bo nawet jeśli traci
tą pracę to dośd szybko tą pracę znajduje i u nas nie ma takich ludzi. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA)
Jeżeli chodzi o informacje zwrotną, którą mamy od uczestników projektu, można stwierdzid, że
sytuacja zmienia się na tyle korzystnie, że coraz bardziej przedsiębiorcy decydują się na osoby z
doświadczeniem. Na osoby, które cechują się jakby predyspozycjami zawodowymi, czyli biorą udział w
różnego typu szkoleniach, które mają tutaj decydujące znaczenie. (IDI 14 NGO)
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Z przeprowadzonej analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy wynika, że pracodawcy coraz częściej
zwracają uwagę nie tylko na doświadczenie, ale też na kompetencje twarde, takie jak obsługa
specjalistycznych programów komputerowych czy znajomośd języków obcych. Wynika to z faktu
unowocześniania zakładów i przedsiębiorstw oraz wprowadzania w wielu przedsiębiorstwach
systemów komputerowych. Znajomośd języków obcych jest atutem przede wszystkim w takich
branżach jak mechanika (obsługa nowoczesnych maszyn), transport (wypełnianie międzynarodowych
dokumentów) czy handel (czytanie instrukcji, obsługa klienta). Jak podkreślają pracodawcy na
obecnym rynku pracy nie wystarczy już znajomośd obsługi komputera – teraz trzeba znad konkretne
programy.
Bezrobotni podkreślają, że stale rosną wymagania stawiane pracownikom przez pracodawców. W
obecnej sytuacji pracodawcy, mając świadomośd licznych zgłoszeo i CV pozostawianych przez osoby
szukające pracy, jak zauważa wiele osób, nawet do zwykłych prac zgłaszają wymagania, jakich nie
mieli kilka lat temu.
Znaczy niektórzy np. mówią, że większośd ofert pracy jest dla studentów, ja jestem studentką i nie
mogę znaleźd pracy ponieważ mam studia zaoczne i np. pracodawca wymaga ode mnie, żebym miała
dyspozycyjnośd w weekendy także, więc ja nie wiem kiedy miałabym mied to wolne. (FGI 3
BEZROBOTNI)
Firma, która szyła odzież potrzebowała sekretarki, rozrastają się i szef sekretarki... po czym okazało
się, że jednym z wymagao było tworzenie jakichś programów, nawet nie stron internetowych, jakichś
programów, o czym nie miałam zielonego pojęcia, mówię, panu jest potrzebny informatyk, a nie
sekretarka. (FGI 3 BEZROBOTNI)
Z kolei od pracodawców da się usłyszed opinię, że to nie jest kwestia zbyt dużych wymagao, tylko
efekt oczekiwania na pracownika, którego nie trzeba będzie douczad i przyuczad do zawodu.
Pracodawcy, jak twierdzą, po prostu szukają osób, które od razu staną do powierzonych im zadao.
Najchętniej poszukujemy osób z mechanicznym wykształceniem albo pochodnym, a jeśli nie, to żeby
osoba miała do czynienia w przemyśle podobnym do naszego, gdzieś na produkcji, z maszynami, z
przyrządami pomiarowymi, bo są tacy, którzy przychodzą i nie wiedzą zupełnie nic, a są tacy, którzy
wchodzą i po kilku dniach naprawdę stoją już przy maszynach. (IDI 7 PRACODAWCA)
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Rysunek 19. Mapa skojarzeo związanych z oczekiwaniami wobec pracownika.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych.
W opinii bezrobotnych pojawiają się od razu sygnały, że zgadzają się z pracodawcami, jednak
oczekiwaliby od nich konkretnego podejścia do zatrudnianej osoby i dokładnego określenia swoich
potrzeb wobec pracownika. Jak twierdzą bezrobotni bardzo często rzeczywistośd jest zupełnie inna
od tego, co zostało przedstawione w ofercie lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Nie chciałbym po prostu, żeby coś mnie zmuszało do czegoś, co nawet nie jest w regulaminie pracy.
Dlaczego mam robid rzeczy, które nie były w umowie i straszyło się, że jeśli się tego nie zrobi to będą
konsekwencje. Nie chcę spotkad takiej sytuacji, że robię coś, co nawet nie ma w umowie o pracę. (FGI
3 BEZROBOTNI)
Nie lubię jak pracodawca mi powie, że muszę coś zrobid, naglę coś zrobię, a on stwierdzi po jakimś
czasie, że to było niepotrzebne i nie powinnam tego w ogóle robid. (FGI 3 BEZROBOTNI)
Następne oczekiwania osób bezrobotnych wobec pracodawców wynikają z ich osobistego
doświadczenia. Niejednokrotnie spotykali się z sytuacją niepodpisywania umów o pracę, a nawet
określonych terminowo umów zlecenie czy o dzieło. Jak podkreślają osoby bezrobotne, takie
zachowanie pracodawców jest nagminne i wynika z dużej liczby chętnych do pracy. Osoby
bezrobotne twierdzą, że brak umów o pracę jest na terenie powiatu i miasta Radom kwestią
nagminną, a pracodawcy czują się z tym bezpiecznie, bo mają świadomośd, że nikt nie zgłosi
nieprawidłowości ze względu na możliwośd utraty miejsca zatrudnienia i dochodu.
Jak zaczynała pracę, pracodawca miał cały czas w biurku umowę do podpisania, i ona sobie była, i jak
po prostu jak koleżanka - kiedy ta umowa?, to ta umowa miała cały czas zmienianą datę, a podpisana
nie była nigdy i tak w razie kontroli była dostępna, jakby co to podpisaliśmy umowę właśnie dwa dni
temu czy tam teraz, i ta umowa jest i to jest nagminne i wiem o co najmniej kilku takich przypadkach.
(FGI 3 BEZROBOTNI)
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- 6 lat tak pracowałam, od przyszłego miesiąca już podpiszemy umowę, bo był okres próbny miesiąc,
potem jeszcze miesiąc, bo coś tam, i tak 6 lat minęło. Później okazało się, że firma upadła, a ja
zostałam ani bez zasiłku, ani bez niczego, na szczęście dwa dni szukałam wtedy pracy.
- Wtedy by trzeba było zrobid sprawę, świadków.
- Pewnie jak się nie ma wyjścia, to trzeba na czarno, jak się nie ma nic.
- Oczywiście jak się nie ma nic i tak zleciało 6 lat z miesiąca na miesiąc.
(FGI 3 BEZROBOTNI)
Osoby bezrobotne wielokrotnie zaznaczały, że oczekiwałyby od pracodawcy przestrzegania
przepisów i zapisów wynikających z umów czy przepisów kodeksu pracy. Podkreślali, że nagminne
łamane jest prawo do urlopów wypoczynkowych, czy rozliczania godzin nadliczbowych, na które, nie
ukrywają, godzą się chętnie, lecz oczekiwaliby wywiązywania się z nich przez pracodawców.
Poczucie posiadania stałej pracy i przestrzegania norm pracy i przepisów przez pracodawcę, wiele
osób skłoniłoby także do pracy poniżej oczekiwanego wynagrodzenia. Wszystkie osoby bezrobotne
uznały, że gdyby miały pewnośd, że pracodawca będzie wywiązywał się ze wszystkich swoich
obowiązków, nie będzie narzucał pracownikom obowiązków, które nie należą do nich, to wtedy
wszyscy zgodziliby się na pracę poniżej oczekiwanego dochodu. Pod warunkiem jednak, że zarobki
zostałyby podniesione po kilku miesiącach do poziomu jaki oczekują.
Bezrobotni przyznali, że jednak mimo posiadanych umiejętności i doświadczenia, w oczach
pracodawców na pierwszym miejscu stoi jednak wiek i płed osoby poszukującej pracy. Dopiero
później pracodawca zainteresowany jest doświadczeniem, umiejętnościami praktycznymi i
wykształceniem.
Rysunek 20. Mapa skojarzeo związanych z oczekiwaniami wobec pracownika w oczach bezrobotnych

wiek

cechy
charakteru

ukooczone
odpowiedni
e kursy

płed

Oczekiwania
pracodawców
w oczach
bezrobotnych

umiejętnośc
i
specjalistycz
ne

doświadcze
nie

znajomośd
obsługi
komputera
znajomośd
języków
obcych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao terenowych.
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Jak widad oczekiwania pracodawców i ich wyobrażenie ze strony bezrobotnych nie do kooca się
pokrywają, jednak należy zauważyd, że wymieniane są w większości te same kryteria.

4.4. Sposoby poszukiwania pracownika oraz zatrudnienia

Z racji wysokiego bezrobocia w Radomiu, pracodawcy mają dużą swobodę przy szukaniu
pracowników. Praktycznie wszyscy twierdzą, że sami z siebie nie muszą szukad pracowników, bo
jedno zgłoszenie w Urzędzie Pracy lub ogłoszenie w Internecie powoduje lawinę aplikacji od osób
chętnych do pracy. Z badao wynika, że pracodawcy w większości najpierw poszukują pracowników
poprzez ogłoszenia w Internecie, dopiero później lub z racji wymaganych przepisów, zgłaszają się do
Urzędu Pracy. Należy zauważyd, że pracodawcy niechętnie korzystają z ofert przekazywanych przez
radomski UP, ponieważ jak twierdzą pracodawcy, jak i przyznają sami pracownicy instytucji rynku
pracy, osoby poszukujące pracy przez Urząd nie spełniają oczekiwao pracodawców.
Ogólnie w urzędzie są oferty słabe także… jeśli chodzi o jakieś wyższe stanowiska to nie szukają, bo
mają znajomych, chętnych z rodziny itd. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jeśli chodzi o poszukiwanie pracowników, no to w takich prostych zawodach to również chętnie. Tak
jak menadżerów, tak jak potrzebują wyższej kadry, to może mniej chętnie, bo takich bezrobotnych nie
ma w UP. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Wie Pan, nie pamiętam już, na początku to ja zaczęłam pracę w kadrach w 2004 roku i wtedy była tak
sytuacja, że właśnie było ogłoszenie i było zgłoszenie wolnego miejsca pracy do Powiatowego Urzędu
Pracy, tak to się nazywało. No i w ogóle jakaś masakra, pamiętam, że kandydaci jacyś w ogóle
przyszli kosmici. Nie udało się to wtedy, i ja później stwierdziłam, ze ja nie mam czasu na to, żeby
czekad, aż urząd zareaguje. (IDI 3 PRACODAWCA)
Jak podkreślają pracodawcy z ofert UP korzystają niechętnie, bo w większości przypadków muszą
przez pierwszych kilka dni ewentualnego zatrudnienia weryfikowad umiejętności wskazywane przez
osoby bezrobotne, które w rzeczywistości nie okazują się takimi, jakie opisali w CV.
Patrzymy mniej więcej jakie mamy wymagania i zobaczymy, że na przykład jednym z wymagao była
znajomośd języka niemieckiego, to kierowali takie osoby, które znały ten język i z określonym
wykształceniem, na przykład wykształcenie ekonomiczne. Później się okazywało w praniu, że
znajomośd tego języka jest niewystarczająca, same podstawy, itd. Także tak to wygląda. (IDI 8
PRACODAWCA)
O wiele lepsze efekty przynosi poszukiwanie pracowników przez internet. Jak zaznaczają pracodawcy
takie formy ogłoszeo docierają po pierwsze do większej liczby osób, a przysyłane zgłoszenia bardziej
odpowiadają zapotrzebowaniu, niż te otrzymywane z UP. Pracodawcy twierdzą, że dzięki Internetowi
trafiają do ludzi aktywnie poszukujących pracy, którzy nie są pozbawione zapału i energii w
przeciwieostwie do tych, którzy zgłaszają się poprzez UP.
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Są po prostu przyzwyczajone, że to MOPS zapłaci im za mieszkanie, albo coś tam na czarno zarobi. I
takie właśnie osoby nie chcą się rozwijad zawodowo. (IDI 5 PRACODAWCA)
W momencie poszukiwania większej ilości pracowników, lub pracowników wykwalifikowanych
pracodawcy bardzo często korzystają z agencji pośrednictwa pracy. Wolą to oddad firmie
zewnętrznej.
Wiadomo, że koszty są mniejsze w tym wypadku, jeżeli się zatrudnia przez agencje pośrednictwa
pracy, agencje pracy tymczasowej w naszym wypadku. I te koszta i czas poświęcony jest mniejszy. To
jest udogodnienie. (IDI 9 AGENCJA PRACY)
Jak zauważają pracownicy agencji zatrudnienia, pracodawcy ostatnimi czasy próbują dotrzed do osób
bezrobotnych przez lokalne środki masowego przekazu, bo zazwyczaj są to osoby, które najwięcej
czasu spędzają w domu.
W Radomiu jest to też zauważalne: przez radio radomskie, lokalna giełda pracy, radio Rekord, które
emituje 3x dziennie ogłoszenia danych firm i ktoś kto jest z regionu radomskiego i szuka pracy, to
zaczyna od poszukiwania przez to radio i lokalne gazety, gdzie są lokalne ogłoszenia. I oczywiście
internet, to jest pierwsza podstawowa rzecz. (IDI 9 AGENCJA PRACY)
Internet to także pierwsze miejsce, w którym oferty pracy poszukują osoby bezrobotne. Jak
zaznaczają internet sprawdzany na bieżąco daje możliwośd znalezienia interesującego ogłoszenia o
naborze i jednocześnie daje gwarancję szybkiej odpowiedzi, bo jak zauważają osoby bezrobotne,
zwłaszcza oferty publikowane w Urzędzie Pracy, bardzo szybko się dezaktualizują.
Ja np. widziałam ogłoszenie na tablicy i na stronie internetowej, ono trwało 2-3 dni, te osoby, które
mogą byd codziennie w urzędzie pracy są szybsze i ja nie jestem w stanie sobie pozwolid na to, żeby
codziennie przyjeżdżad do urzędu. (FGI 3 BEZROBOTNE)
Poza Internetem bezrobotni najczęściej poszukują pracy poprzez znajomości, rozmawiając ze
znajomymi. Jak zaznaczają, rozeznanie sytuacji wśród znajomych, opowiedzenie wszystkim, że szuka
się pracy, według ich odczucia, daje szansę szybszego znalezienia pracy niż tylko samodzielne
przeglądanie ogłoszeo i wysyłanie aplikacji.
Zarówno pracodawcy jak i pracownicy agencji zatrudnienia zauważają, że w ostatnich latach wśród
osób bezrobotnych pojawiła się tendencja do wysyłania aplikacji i CV na wszystkie ogłoszenia, które
pojawiają się na rynku pracy. Pracodawcy i przedstawiciele jednostek zatrudnienia wskazują, że
wysyłając niezliczone aplikacje, na wszystkie ogłoszenia, bez dokładnej analizy swoich umiejętności i
możliwości odnalezienia się w zawodzie, skutkuje zniechęceniem pracodawców i niezwracaniem
uwagi na wpływające kolejne aplikacje. Tu jednak osoby bezrobotne bronią się, że muszą tak robid,
ponieważ wielokrotnie spotkały się z sytuacją, że dla różnych pracodawców liczą się zupełnie inne
doświadczenie, umiejętności czy wykształcenie.
Każdy składa wszędzie, gdzie tylko może, bo nie jesteśmy w stanie przewidzied czy w danym miejscu
liczą się znajomości czy też inne rzeczy, każdy się łudzi, że byd może akurat w tym miejscu będzie się
liczyło po prostu to, co człowiek sobą reprezentuje, a nie jakieś fikcyjne czy inne. (FGI 3 BEZROBOTNI)
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Podsumowując proces poszukiwania zatrudnienia, osoby bezrobotne jak i pracodawcy podejmują
różne działania, jednak niewątpliwie najbardziej rozpowszechnionym sposobem jest poszukiwanie
przez internet. Przyglądając się dalszym sposobom, to poza dodatkowym sposobem osób
bezrobotnych, jakim jest rozeznanie sytuacji wśród swoich znajomych, kolejne etapy poszukiwania są
identyczne i w dalszej kolejności są to: wykorzystywanie zebranych już wcześniej aplikacji, Urząd
Pracy i agencje zatrudnienia.
Rysunek 21. Sposoby poszukiwania pracy i pracownika

Sposoby poszukiwania Pracownika / Zatrudnienia

Pracodawcy

Bezrobotni

Internet

Internet

Z zebranych aplikacji

Wśród znajomych

Urząd pracy

Osobiste składanie
aplikacji

Agencje zatrudnienia

Urząd pracy

Prasa

Agencje zatrudnienia

Radio
Źródło: Opracowanie własne
Poszczególne sposoby poszukiwania pracownika / pracy na rysunku powyżej zostały uporządkowane
według częstości występowania w każdej grupie osób poszukujących.

4.5. Trudności w znalezieniu pracy i skutki bezrobocia

Wśród przyczyn bezrobocia w powiecie - mieście Radom najczęściej respondenci wymieniali kilka
powodów, które odpowiadają za ponad 20% stopę bezrobocia. Brak nowych inwestycji i przyciągania
kapitału, brak gwarancji stałego zatrudnienia przez zakłady borykające się z kryzysem, funkcjonująca
bez żadnych problemów szara strefa. Pojawiły się także głosy o zbyt dużym wsparciu dla
bezrobotnych, a jednocześnie o braku wsparcia ze strony urzędników dla osób, które realnie
poszukują pracy, spośród wszystkich bezrobotnych.
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Te wszystkie przyczyny wg ankietowanych skutkują wysokimi kosztami, które ponoszą instytucje
pomocowe na rzecz osób bezrobotnych, a w przyszłości z racji starzenia się mieszkaoców, będą
zmuszone zwiększyd nakłady na pomoc społeczną w perspektywie kilku następnych lat.
Badani wskazywali, że brak nowych inwestycji skutkuje działaniem tylko niewielkich i mało stabilnych
finansowo zakładów, które nie dają pewności zatrudnienia i gwarancji stałej pracy. To powoduje, że
częśd osób bezrobotnych z tego powodu, w ogóle nie szuka pracy, bo nie chcą co kilka miesięcy
poszukiwad kolejnej pracy.
Wiedzą, że są słabe zarobki. Sezonowośd jest często w tych branżach. U nas nie ma w ogóle, takiego
większego zakładu, żeby tak dobrze prosperował. Czasem to są prace sezonowe, nawet jak on
zatrudnia kilkanaście osób, to tu jest taka sezonowośd. Jak jest sezon to zatrudnia, jak się kooczy to
zwalnia. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUZBY ZATRUDNIENIA)
Podobne zdanie wyrażały osoby bezrobotnie, które argumentowały, że największym problemem,
jest znalezienie pracy stabilnej, w której przestrzegane byłyby przepisy i prawo pracy. Kolejnym
problemem, dla którego w Radomie jest tylu bezrobotnych, są wspomniane już wcześniej zbyt
wygórowane oczekiwania pracodawców wobec pracowników.
Kolejny problem, który wg ankietowanych najbardziej generuje wysokie bezrobocie w powiecie, to
zbyt mała różnica pomiędzy płacą minimalną, którą najczęściej na początku oferują pracodawcy a
wysokością zasiłków, które bezrobotny może uzyskad od Urzędu Pracy bądź z Ośrodków Pomocy
Społecznej. Respondenci wskazywali, że wiele osób spośród bezrobotnych otrzymując pomoc w
formie dotacji na dzieci, mieszkania, czy posiłki w szkole, w ogóle nie jest zainteresowana nie tylko
podjęciem, ale nawet wręcz poszukiwaniem pracy, bo jej znalezienie i zatrudnienie się za minimalną
płacę spowodowałaby utratę licznych form pomocowych, które otrzymuje od paostwa za darmo.
Dzieci się zaprowadza do szkoły, dzieci się przyprowadza ze szkoły, dzieci dostają obiady, jakiś tam
zasiłek się dostaje i tak się żyje z dnia na dzieo. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jeśli chodzi o osoby długotrwale bezrobotne to jest taka grupa osób, która jest taka bierna,
nastawiona tak, że przychodzi tu, bo ma tu ubezpieczenie zdrowotne, a tak naprawdę nie szuka pracy,
bo korzysta z MOPSu, bo taki styl życia przyjęła. Częśd osób jest takich, że nie szuka pracy, bo np.
matka pilnuje dzieci, która przychodzi tylko po to, żeby mied ubezpieczenie zdrowotne, a
współmałżonek pracuje za granicą i ona jest tutaj tylko po to, żeby mied te świadczenia. (FGI 1
OPS+NGO)
Zasiłki nie są duże, bo to jest 300-400zł, na mieszkanie to też jest zależne jakie kto ma duże
mieszkanie, ale zazwyczaj jest to 150-200zł. Dzieci mają darmowe obiady, dzieci mają jakieś paczki i
tak w sumie jak to się zbierze do kupy, jakoś tak ci ludzie żyją. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA)
W Urzędach Pracy od lat są te same osoby, które poszukują tej pracy tylko jakby na papierze, gdzie
przychodzą niejednokrotnie do nas do agencji i proszą, żeby im napisad, że pracy dla nich nie ma.
Praca jest, tylko dlaczego Pan jej nie chce podjąd? Bo stracę zasiłek taki, śmaki, owaki. Zbyt duże jest
dofinansowanie Paostwa w tej kwestii. Myślę, że ludziom nie opłaca się pracowad. Myślę, że ta
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różnica między wynagrodzeniem minimalnym, a zasiłkiem jest praktycznie żadna, więc nie idzie do
pracy. (FGI 1 OPS+NGO)
Jak zauważyli pracownicy instytucji pomocowych, zarówno paostwowych jak i prywatnych, zbyt
rozbudowana pomoc skutkuje kolejnym problemem, który dramatycznie wzrósł w ostatnich latach
wśród osób bezrobotnych. Zwłaszcza dla osób, które długotrwale pozostają bez pracy, bezrobocie
stało się sposobem na życie, z czym te osoby w ogóle się nie kryją. Jak podkreślają pracownicy
instytucji, które zazwyczaj organizują szkolenia czy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, ponad
połowa osób bezrobotnych, która przychodzi i twierdzi, że chce skorzystad ze szkoleo, nie jest w
ogóle nimi zainteresowana, ani nie jest zainteresowana szukaniem pracy po ukooczeniu tych kursów.
Zdarzają się stypendia, raczej nastawiamy się na zmianę i tutaj rzadko wrzucamy jakieś środki
finansowe tylko kwestia zwrotów za dojazdy. Czasami zgłaszają się osoby, które chcę przyjśd i jeżeli
na etapie szkoleo dowiadują się, że tego stypendia nie ma, rezygnują. (IDI 11 AGENCJA PRACY)
Żadne kursy ich nie zaktywizują, bo w naszej uczelni jest też właśnie taki instytut, który organizuje
unijne różnego rodzaju projekty, i są różnego rodzaju kursy dla osób bezrobotnych, przychodzą, bo
jest catering, bo jest obiad, jest to rodzaj takiej jak gdyby rozrywki też, no, bo z kimś się spotkają,
porozmawiają, i o czym oni rozmawiają na korytarzu… co będzie dzisiaj na obiad? Ci ludzie już nawet
nie próbują szukad pracy. (FGI 2 SZKOŁY)
Przyzwyczajenie, taki sposób życia. Te osoby często nie potrafią sobie wyobrazid, że można podjąd
pracę. No jak ja podejmę pracę, jak ja się dziedmi opiekuję? A w jakim wieku Pani ma dzieci? 10, 12
lat. Dzieci się zaprowadza do szkoły, dzieci się przyprowadza ze szkoły, dzieci dostają obiady, jakiś tam
zasiłek się dostaje i tak się żyje z dnia na dzieo. (FGI 1 OPS+NGO)
Mówiąc o narastającym zjawisku i dużej skali tego problemu, należy zauważyd, że zarówno
pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej jak i pracownicy Urzędów Pracy zgodni byli, że problem
ten dotyczy prawie połowy osób, które są zarejestrowane lub korzystają z pomocy społecznej.
Ale 40% to przychodzi do bidy, odhaczyd się, a nie… (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
M - Znają panie taki przykłady ludzi, że żyją z tego, że są bezrobotne
2. – Jasne, że znamy
3. – Większośd korzystających z pomocy społecznej.
M - Procentowo ile to jest osób?
2. – Nie chcę przesadzad, ale 50 %, to i tak powiedziałam za mało. (FGI 1 OPS+NGO)
Opisywane wyżej wysokie wsparcie instytucji społecznych dla wielu osób bezrobotnych doprowadziło
także do rozkwitu w Radomiu zjawiska szarej strefy, która ma duży wpływ na poziom bezrobocia w
powiecie. Zarówno pracodawcy jak i przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia doskonale się
orientują, że wiele osób bezrobotnych pracuje na czarno, również z obawy przed utratą wsparcia,
które zapewniają im Ośrodki Pomocy czy Urzędy Pracy.
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Boją się tego, że podejmując pracę zwiększa się ich dochody, stracą ten zasiłek, utracą dodatek
mieszkaniowy i tak naprawdę ta praca, którą oni będą wykonywad, nie będzie to większe niż te
dotacje niż oni otrzymują. (FGI 1 OPS+NGO)
Słychad, że co trzecia, lub co czwarta osoba pracuje na czarno. Ludzie chcą mied szybki zarobek, a
takich firm, zwłaszcza małych, które zatrudniają na czarno na 2 lub 3 miesiące jest w Radomiu sporo. I
widad, że tych bezrobotnych co pracują na czarno jest z roku na rok coraz więcej. Bo firmy, które np.
startują w przetargach muszą ciąd koszta, żeby je wygrywad a koszta najłatwiej się tnie zatrudniając
kogoś na czarno. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Pojawiły się także opinie, zwłaszcza ze strony agencji pośrednictwa pracy i organizacji
pozarządowych, że wynikiem wysokiego bezrobocia w powiecie jest także brak odpowiedniego
wsparcia ze strony Urzędów Pracy. Osoby szukające pracy, czy to długotrwale bezrobotne, czy
dopiero zaczynające współpracę z PUP, są ich zdaniem traktowane jako zło konieczne, nie otrzymują
żadnego wsparcia, nie podpowiada im się, co mogą zrobid, jak poprawid swoje kwalifikacje, gdzie i w
jaki sposób szukad pracy. W wielu przypadkach doprowadza to do efektu „zasiedzenia w domu”, bo
osoby czują, że nie otrzymają żadnej pomocy ze strony urzędników.
Największym problemem jest brak człowieka – doradcy zawodowego, który ich rzetelnie odpyta o to,
co ten człowiek potrafi, w czym mógłby się dokształcid, w czym czuje się dobrze. Żeby się dowiedział i
poznał gdzie, w która stronę tego człowieka kierowad, by się dokształcał lub kształcił, albo szukał
pracy. Bo największym problemem tych ludzi jest to, że oni myślą, że w Urzędzie Pracy znajdą pomoc,
a traktuje się ich jak nieudaczników. (IDI 12 AGENCJA PRACY)

4.6. Migracje i mobilność

Z racji wysokiego bezrobocia z terenu Radomia wyjeżdża w poszukiwaniu pracy bardzo wiele osób.
Najczęstszym kierunkiem jest Warszawa, która daje najwięcej możliwości, ale także i inne regiony
Mazowsza jak Grójec, do którego zaczęto jeździd za pracą szczególnie po otwarciu szybkiej drogi
ekspresowej Radom-Warszawa. Jak zauważyli badani, najwięcej wyjeżdża ludzi bardzo młodych,
którzy albo nie wracają do Radomia po ukooczeniu szkoły wyższej w innym mieście albo też
wyjeżdżają z miasta zaraz po ukooczeniu w nim studiów, gdy jeszcze nie mają zobowiązao
rodzinnych.
Migracja i wyjazdy za pracą są już tak charakterystyczne dla miasta, że tworzy się pewien schemat
migracji mieszkaoców Radomia, w zależności od poziomu wykształcenia i zawodu.
Na stałe wyjeżdżają głównie młodzi i dobrze wykształceni ludzie zaraz po studiach. Wśród osób ze
średnim wykształceniem zauważono zjawisko wyjeżdżania do pracy na zasadzie wyjazdów
tygodniowych, od poniedziałku do piątku i powrót do Radomia na weekend. Ludzie z wykształceniem
zawodowym lub podstawowym wyjeżdżają najczęściej do pracy fizycznej na jeden dzieo lub na
zasadzie zdobycia oferty kilkudniowej, najczęściej są to wyjazdy do prac sezonowych.
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Dało się to zauważyd po otwarciu dwupasmówki, że ludzie zaczęli jednak szukad pracy poza
Radomiem, nawet łatwiej jest znaleźd, bo jak już ktoś jedzie, to się można z nim zabrad i tak jeżdżą
czasem po 3-4 osoby. Ci z zagranicy, co powyjeżdżali, to raczej właśnie wrócili, ale od razu uciekają do
Warszawy, tam mają więcej możliwości. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Brak miejsc pracy dla ludzi młodych po studiach, absolwentów szkół wyższych. Najczęściej
inżynierowie i informatycy, którzy uciekają do większych miast z powodu takiego, że tu na miejscu nie
dostaną takich warunków zatrudnienia jak w dużym mieście. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA)
Zjawisko wyjazdów do pracy dotyczy wszystkich grup zawodowych. W takim samym stopniu za pracą
wyjeżdżają ludzie dobrze wykształceni - w poszukiwaniu pracy umysłowej, osoby ze średnim
wykształceniem, jak i osoby z wykształceniem zawodowym - do prac podstawowych. Natomiast
najczęstszym powodem szukania pracy poza Radomiem są wyższe zarobki. Z racji wysokiego
bezrobocia radomscy pracodawcy mogą sobie pozwolid na niższe stawki oferowane pracownikom,
dlatego też częśd osób wyjeżdża do pracy poza Radom. Nie są to jednak wyjazdy na stałe, raczej na
zasadzie codziennego dojeżdżania lub powracania do rodzinnego miasta na weekend.
Jeżeli chodzi o pracowników tutaj w powiecie radomskim i w ogóle w Radomiu można stwierdzid takie
powszechne zjawisko, które da się zauważyd, że bardzo dużo osób pracujących, szukających pracy, nie
szuka pracy w Radomiu, tylko zaczyna szukad w Warszawie i wtedy ten dojazd już jest na własną rękę.
Widad to zwłaszcza po rezerwacjach, np. chcąc wyjechad do Warszawy, to trzeba się liczyd z tym, że
poranne busy są zawsze zarezerwowane już takie bilety są wykupywane przez osoby, które tam
pracują od rana do popołudnia. Albo pociągami dojeżdżają albo busami, to różnie. (IDI 9 AGENCJA
PRACY)
Na przykładzie pracowników fizycznych, którzy wyjeżdżają do Grójca, bo tam mają stawkę za godziny
o złotówkę większą. I to nic, że muszą stracid dwie godziny na dojazd, i tak to się opłaca. Więc tutaj
mówimy o takich stanowiskach fizycznych. Później, jeżeli chodzi o wyższe kwalifikacje osób, to one w
Warszawie znajdą zatrudnienie. (IDI 10 AGENCJA PRACY)
Wyższe zarobki poza Radomiem stają się głównym powodem do poszukiwania pracy w innych
miastach. Osoby poszukujące pracy twierdza, że są w stanie dojeżdżad do pracy nawet kilka godzin
dziennie, jednak zarobki muszą zwracad koszty dojazdu do pracy.
Pod warunkiem, że to się będzie się rewanżowało w miarę szybko, żeby to nie była praca za 800 zł, a
dojazd za 400. Z początku myślę, że dojeżdżałabym codziennie, a dopiero potem bym się rozeznała w
sytuacji czy ta praca jest, że tak powiem stabilna, myślę, że wtedy przeprowadzę się na stałe (FGI 2
SZKOŁY)
Zjawisko migracji generuje jednak także problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników w
Radomiu. Migracje powodują kłopoty ze znalezieniem w Radomiu do pracy inżynierów i specjalistów,
oraz wyższej kadry kierowniczej. Jak podkreślają pracodawcy, młodzi ludzie, którzy mają wyższe
wykształcenie nie chcą czekad na interesujące ich oferty pracy, które czasem pojawiają się w tym
powiecie i zaraz po studiach decydują się na wyjazd do innych miast. Dlatego też w Radomiu mimo
wysokiego bezrobocia ciężko jest znaleźd pracownika na wyższe stanowisko kierownicze czy
menedżerskie. Pracodawcy poszukują więc ludzi z takich miast jak Warszawa czy Kielce.
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Był problem z kompletowaniem wyższej kadry do nowego centrum handlowego, bo brakowało
kierowników sklepów. Ale nie wiem czy to braki w wykształceniu czy co, bo handel tu jest i ludzie
doświadczenie mają. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Jeżeli już następują takie przyjazdy do Radomia, to głównie są to kierownicze stanowiska, to wynika z
tego, że w Radomiu nie ma takich ludzi. Wyjechali, zostają w Warszawie, bo tam mieli pracę tak jakby
od razu. Tam mają po prostu większe możliwości. Radom po prostu nie daje pewności, nie daje
niczego, że tak powiem. (IDI 10 AGENCJA PRACY)
Nie ma tu migracji za pracą, bo tu nie ma takiej atrakcyjnej pracy. Nawet jeśli chodzi o kadrę
menadżerską, to oni dojeżdżają z Warszawy. Nikt na stałe się nie przeprowadza do Radomia. (IDI 1
PUBLICZNE SŁUZBY ZATRUDNIENIA)
Pracownicy agencji pośrednictwa pracy zauważają, że zjawisko migracji za pracą jest już w Radomiu
na tyle duże, że podczas okresów letnich gdy brakuje ludzi do prac sezonowych do miasta do pracy
poszukiwane są osoby z powiatów ościennych.
Jeżeli mamy już tzw. pełny sezon, kiedy mamy bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, to po
prostu zdarza się, że grupy z ościennych powiatów też dojeżdżają do danego miejsca pracy. I czy jest
to Zwoleo, czy są to Pionki, czy jest to Oroosko, czy Szydłowiec no to dla nas to już nie ma zbytnio
dużego znaczenia, bo pracy jest sporo i są miejsca też i dla tych osób, które są spoza powiatu
radomskiego. A jeżeli jest duża grupa, wiadomo, że łatwiej jest wysyład busa 15 km dalej, niż mieliby
każdy pojedynczo dojeżdżad. (IDI 9 AGENCJA PRACY)
Pracownicy niepublicznych agencji zatrudnienia i agencji pośrednictwa pracy upatrują w migracji
mieszkaoców problem dla miasta. Twierdzą, że z braku miejsc pracy i ofert dla bezrobotnych,
wszystkie środki, które przeznaczane są na aktywizację rynku pracy na terenie Radomia w
ostateczności trafiają na zupełnie inne rynki pracy, z których te czerpią zyski.
Ja znam takie przypadki, że ludzie tu chodzili na szkolenia co oferował Urząd Pracy i nie mogli znaleźd
pracy, i chłopak, a właściwie mężczyzna już, bo koło 40stki, wyjechał za granicę szukad, bo był
zdesperowany, i sobie pozałatwiał zaświadczenia z tych naszych kursów po angielsku, to tam nie
dośd, że go po rękach z wdzięczności całowali, że ma takie kwalifikacje, to został szefem zakładu i
rodzinę ściągnął do siebie po pół roku, i już chyba 4 rok mieszkają w Holandii czy Belgii. I za co to? Za
nasze pieniądze i podatki wyszkoliliśmy Belgom doskonałego pracownika. (IDI 4 PRACODAWCA)

4.7. Szara strefa lokalnego rynku pracy

Szara strefa jak już wcześniej akcentowano to jeden z największych problemów z jakimi zmaga się
radomska gospodarka i rynek pracy. O tym, że „szara strefa” istnieje wiedzą wszyscy, niektórzy
respondenci twierdzą nawet, że jest to już nawet gałąź lokalnej gospodarki.
Ze zjawiskiem szarej strefy i zatrudnieniu w niej nie kryją się już nawet bezrobotni przychodzący do
urzędu pracy po kolejne zaświadczenia lub szkolenia.
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Mówią, że brakuje im takich i takich umiejętności czy uprawnieo. Pracują gdzieś tam na czarno, a
pracodawca stwierdzi ,że dobrze by było, żeby ta osoba miała jeszcze jakieś kwalifikacje, to może bym
cię zatrudnił – też są takie sytuacje. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Myślę, że około ¼ , mając nawet na uwadze osoby, z którymi się często kontaktujemy. Osoby te
przeważnie pytają „ a w jakich godzinach to będzie?” czyli wiadomo, że jak pyta w jakich godzinach to
szkolenie będzie, to pracuje, więc po tym można się zorientowad. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUZBY
ZATRUDNIENIA)
Jeszcze większy odsetek niż 25% osób bezrobotnych pracujących w szarej strefie, podają pracownicy
Pomocy Społecznej, którzy znają swoich podopiecznych z bezpośrednich kontaktów w rejonie.
Może to nie jest profesjonalne, co teraz powiem, bo jestem z pomocy społecznej, ale jest gros osób,
które nie powinny korzystad z pomocy, bo sobie świetnie dają radę. To trudno powiedzied, jak
wygląda to procentowo, bo są różne i specyficzne dzielnice, ale myślę, że 30 – 40 %. (FGI 1 OPS+NGO)
Z przeprowadzonego badania rysuje się kilka powodów, dla których istnieje szara strefa. Pierwszy to
chęd ograniczenia kosztów przez pracodawców, którzy nie muszą odprowadzad składek i ponosid
innych kosztów związanych z legalnym zatrudnieniem pracownika. Jak zauważają respondenci,
pracodawcy zatrudniają na czarno bez większej obawy, bo kontrola urzędowa jest na
niewystarczającym poziomie, nawet w firmach międzynarodowych. Przedsiębiorcy zatrudniający na
czarno, mają niestety także świadomośd, że nawet w przypadku wykrycia nielegalnego zatrudnienia,
pracodawca nie odczuje konsekwencji zatrudniania na czarno pracowników.
Jest na to przyzwolenie społeczne, bo nikt jeszcze, mimo, że prawo mówi, że nie wolno, to ja
naprawdę nie słyszałam, żeby jakiś pracodawca został ukarany dlatego, że zatrudnia kogoś ,,na
czarno”. No znam firmy, które… no był śmiertelny wypadek. Pracownik zatrudniony na czarno, było
głośno, a w tej chwili ta firma w dalszym ciągu funkcjonuje. (FGI 1 OPS+NGO)
Przychodzi człowiek, pytam się o jakieś tam badania, patrzę że nawet nie ma zaświadczenia o
ukooczeniu kursu na przewóz rzeczy, ja mówię – no to jak pan tak jeździ? „wie Pan, ja tutaj byłem na
bezrobociu, tu jeździłem sobie tak nielegalnie z kimś drugim albo sam wsiadałem do tira i jechałem
gdzieś do Hiszpanii i Portugalii, czy do Francji, po prostu się w ten sposób szkoliłem. A no na ryzyko”
(IDI 8 PRACODAWCA)
Widzi Pan, to ma też takie drugie dno. Jeżeli jest taka szara strefa i Ci przedsiębiorcy omijają wiele
przepisów, no to może wiele tych przepisów jest niepotrzebnych. (IDI 8 PRACODAWCA)
Według osób bezrobotnych, pracodawcy wielokrotnie wykorzystują słaby system kontroli. Nie
wywiązują się ze swoich obietnic i deklaracji zawodowych.
Koleżanka jak zaczynała pracę pracodawca miał cały czas w biurku umowę do podpisania i ona sobie
była. Ta umowa miała cały czas zmienianą datę a podpisana nie była nigdy i tak w razie kontroli była
dostępna, jakby co to podpisali umowę właśnie dwa dni temu i to jest nagminne i wiem o co najmniej
kilku takich przypadkach. (FGI 2 BEZROBOTNI)
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6 lat tak pracowałam. Od przyszłego miesiąca już podpiszemy umowę, bo był okres próbny miesiąc,
potem jeszcze miesiąc bo coś tam i tak 6 lat minęło. Później okazało się, że firma upadła, a ja
zostałam ani bez zasiłku, ani bez niczego. (FGI 2 BEZROBOTNI)
Nie bez winy są jednak i sami bezrobotni, którzy nie wykazują ochoty do znalezienia stałego
zatrudnienia, ze względu na obawę przed utratą darmowych świadczeo oferowanych przez paostwo
w formie różnego rodzaju zapomóg. Bardzo często też oferowana praca jest tylko sezonowa, np. w
budownictwie czy przy zbiorach i sami pracodawcy niechętni są zatrudnianiu pracowników na cały
rok, na co bardzo często godzą się osoby bezrobotne.
Jest częśd osób zarejestrowanych, które nie chcą pracowad oficjalnie, dlatego, że korzystają z różnych
dotacji np. z MOPS-u na dotację do mieszkania i jednym słowem się to nie opłaca. (IDI 2 PUBLICZNE
SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Słyszałam na przykład o firmie budowlanej, która zatrudnia dwie osoby, a pracuje 200, to znaczy
zatrudnia formalnie, i to myślę że to jest ta branża chyba taka, tym bardziej że jest to jakaś tam
sezonowośd tych prac i im się nie opłaca utrzymywad zatrudnienia przez cały rok, kiedy pracują przez
4 czy 5 miesięcy w roku, kiedy tam jest sezon na te załóżmy prace budowlane. (IDI 3 PRACODAWCA)
Czynnikiem, który skłania niejednokrotnie osoby bezrobotne do przyjęcia pracy na czarno są również
zbyt duże wymagania, jakie musieliby spełniad w momencie zatrudnienia na umowę o pracę.
Bezrobotni godzą się na nielegalne zatrudnienie by zminimalizowad wymogi, których oczekuje się od
nich w pracy.
Przychodzi kandydat i mówi: „a u Was tyle papierów trzeba wypełniad, tu umowę o pracę mi dajecie,
tu mi dajecie jeszcze jakieś informacje dodatkowe, tutaj jeszcze jakieś karty paliwowe, tutaj jeszcze
coś tego, tutaj mam takie urządzenie zamontowane, tego elektronicznego poboru opłat drogowych” I
oni się nie mogą w tym połapad. Najlepiej to wsiąśd, nie mied żadnych papierów, żadnych
obowiązków. (IDI 8 PRACODAWCA)
Według pracodawców i pracowników instytucji pomocowych, bezrobotne osoby bardzo często
decydują się na przyjęcie oferty na czarno, na kilka miesięcy lub nawet na stałe, również ze względu
na zbyt małą świadomośd i chwilowe postrzeganie swojej sytuacji.
Ludzie nie patrzą przyszłościowo. Jeżeli on dostanie pod stołem, nieoskładkowany, nieopodatkowany
4 tysiące, no to on jest zadowolony i a kurde z fiskusem się nie musiałem podzielid, do ZUS-u pieniędzy
nie odprowadzid, a za jakiś czas przychodzi i mówi do mnie, wie Pan, bo ja już mam 40 parę czy 50
parę lat, ja bym wreszcie chciał pracowad w takiej firmie, gdzie będę miał składki normalnie
odprowadzane, gdzie pójdę na urlop, to mam normalnie płacone wynagrodzenie urlopowe, jak pójdę
na chorobowe, to nie będę miał płacone jakieś minimalne postojowe albo wcale, będę miał
wynagrodzenie chorobowe normalnie wypłacane według przepisów, itd., itd.. (IDI 8 PRACODAWCA)
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4.8. Sytuacja osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy

Sytuacja osób defaworyzowanych i długotrwale bezrobotnych w powiecie jest bardzo zróżnicowana.
Z jednej strony pojawiają się głosy o problemach ze znalezieniem pracy przez takie osoby, o niechęci
pracodawców, z drugiej strony o zadowoleniu pracodawców z zatrudnienia tych osób i możliwościach
odnalezienia się w nowych zawodach.
Należy zauważyd, że respondenci opisując sytuacje tych osób w powiecie od razu w większości
zaznaczali, że osoby starsze, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, czy matki wychowujące
dzieci mają problem ze znalezieniem pracy po długim okresie przerwy. Wynika to głównie z faktu, że
pracodawcy wolą zatrudniad na wolne miejsca młode osoby, którymi łatwiej można pokierowad i
przystosowad do warunków panujących w zakładzie, są bardziej efektywne w swojej pracy i
energiczne.
Łatwiej jest kierowad taką młodą osobą, może ona ma mniejsze wymagania, mniejsze ma
przyzwyczajenia. Łatwiej ja przystosowad do pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Wiadomo, nikt nam nie powie wprost, że jest za stary, tego nie potrzebujemy, jednak mamy nacisk na
to, że prace są dosyd ciężkie i wiadomo, że taka młoda osoba lepiej się do tego dostosuje. Też jest
brana pod uwagę taka chęd nauczenia się i zaangażowania, gdzie wiadomo łatwiej to wykształcid w
młodej osobie niż w starszej. (FGI 1 OPS+NGO)
Jak prace fizyczne na przykład czy coś, to pracodawca woli osoby młodsze, chociaż to wcale nie
znaczy, bo osoby po 50. roku życia często nie mają dzieci, mniej zwolnieo, bo to dzieci często chorują i
jakoś tak. Ja sama mam pracowników w różnym wieku i nieraz można bardziej liczyd na te osoby po
50. roku życia niż te osoby młodsze, bo a to ciąża, a to dziecko, a to coś tam, a to choroba dziecka, a
to wakacje. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jak można zauważyd pracodawcy jednak zwracają się ku osobom starszym i są przychylnie nastawieni
do osób w wieku 45/50+. Problemem jednak bardzo często jest mentalnośd osób długotrwale
bezrobotnych, które wpadają w apatię i po kilku latach bezrobocia nie są zainteresowane
znalezieniem pracy. Zauważają to zwłaszcza pracownicy instytucji pomocy społecznej i Publicznych
Służb Zatrudnienia.
Wynika to z tego, że osoby te niechętnie szukają pracy, nie bardzo umieją sobie poradzid, ludzie nie
umieją się odnaleźd na współczesnym rynku pracy. Prowadzimy również kluby zawodowe , gdzie
mówimy ludziom jak rozmawiad z pracodawcami, jak się ubrad na rozmowę, jak napisad CV. Jest tak,
że częśd osób odważy się i pójdzie, a częśd niestety nie. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Ja mogę tylko panu odpowiedzied z punktu wiedzenia uczestnika. Jak zadajemy pytania jak to się
odbywa, jak wyglądają te rozmowy, to często uczestnicy odpowiadają, czyli osoby właśnie bezrobotne
odpowiadają, że pracodawcy nie są do nich przychylnie nastawieni, że raczej to wygląda w ten
sposób, że pracodawcy oczekują od nich zapełnienia tej luki, ta która po prostu była spowodowana
wychowaniem dzieci, czy jakąś inną kwestią związaną z tym, że nie były na tym rynku pracy obecne. Z
punktu widzenia pracodawców, jak zadajemy podobne pytania pracodawcom to okazuje się, że dla
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nich nie ma to większego znaczenia, liczy się przygotowanie, liczą się odpowiednie kwalifikacje.
Można by jakby z takiego porównania wywnioskowad, że często te osoby, które często pozostają bez
pracy, same sobie wykształciły taki mechanizm obronny, czyli one boją się, boją się odrzucenia przed
wejściem na rynek pracy, boją się tego, że się nie sprawdzą, że mają właśnie te niskie kwalifikacje i
raczej to jest taka bariera psychiczna niż mentalnośd pracodawcy. (FGI 1 OPS+NGO)
Bardzo wiele osób wskazywało na potrzebę organizowania kursów i szkoleo wsparcia dla osób
długotrwale bezrobotnych i defaworyzowanych, które wprowadziłyby takie osoby w obecnie
obowiązujące techniki pracy. Bowiem najczęstszą przyczyną, dla której takie osoby nie znajdują pracy
jest nieznajomośd obowiązujących przepisów, urządzeo czy systemów, którymi posługują się
pracodawcy, a których nie było kilka lat wstecz. Takie problemy najbardziej widoczne są wśród
kobiet, które po kilkuletnich okresach macierzyostwa i wychowywania dzieci postanawiają wrócid do
starych zawodów i szukają pracy.
No na pewno największą trudnośd na rynku pracy mają Panie, które przez bardzo długi okres pracy,
czyli powyżej tam 5 lat nie pracowały. One mają największe trudności ze znalezieniem pracy. Myślę,
że tutaj te osoby samotnie wychowujące dzieci i kobiety, które nie były obecne na rynku przez okres
jakichś tam 5 lat, mają wykształcenie podstawowe albo zawodowe, czyli poniżej tego wykształcenia
średniego, nie mają znajomości obsługi, bo w większości już miejsc pracy pojawia się umiejętnośd
obsługi komputera i podstawowych urządzeo biurowych i te Panie mają zdecydowanie największą
trudnośd z odnalezieniem się na rynku pracy. (FGI 1 OPS+NGO)
Brak stanowisk pracy dla nich, brak zakładów produkcyjnych, w których są zatrudniane kobiety, jakiś
taki przemysł lekki. No nie ma po prostu czegoś takiego. (FGI 3 BEZROBOTNI)
W najtrudniejszej sytuacji są jednak osoby niepełnosprawne. Taki problem zauważają zwłaszcza
nauczyciele w szkołach, które kiedyś przystosowane były do kształcenia osób upośledzonych czy to
fizycznie czy umysłowo. Nauczyciele zauważają, że ich sytuacja pogorszyła się najbardziej spośród
osób z grup defaworyzowanych. Kilka lat temu istniały na terenie powiatu zakłady pracy chronionej,
które otrzymywały ulgi i dotacje. Obecnie wszyscy absolwenci szkół dla niepełnosprawnych z racji
likwidacji tych zakładów, zmuszeni są do szukania pracy w normalnych zakładach i konkurowania z
osobami pełnosprawnymi.
Nie ma takiego czegoś proszę Pana, kiedyś były zakłady pracy chronionej, one były dotowane przez
Paostwo. Teraz już takich organizacji nie ma. Pracodawca się martwi, żeby pracownik był wydajny i
najlepiej zatrudniony na czarno, natomiast nikt się nie martwi tym człowiekiem niepełnosprawnym.
Dziewczyny jeżeli już pracują, to w handlu, i na kasach, albo w układaniu towarów w markecie, bo to
jest szybciej. Jednak kasa wymaga przeliczenia. Kilku absolwentów z naszej szkoły pracuje w
marketach na kasach, ale to w Warszawie, nie w Radomiu. Dziewczyny układają generalnie towary w
marketach, jeżeli już pracują. (FGI 2 SZKOŁY)
Szansą na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych jest według wielu osób obniżenie kosztów
zatrudniania pracowników dla firm i przedsiębiorstw. Respondenci wskazywali pozytywne przypadki,
gdzie zatrudnia się osoby starsze i długotrwale bezrobotne właśnie, ze względu na uzyskane przez
pracodawców ulgi.
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Ale to tylko ze względu na ulgi podatkowe. Ulgi w płaceniu składek na Fundusz Pracy i
Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych, w płaceniu wynagrodzenia chorobowego, długości
płacenia tego wynagrodzenia chorobowego przez firmy, dla osób starszych jest to zawsze krótsze, nie
trzeba po jednej składce tego odprowadzad i tak dalej, także tutaj te ekonomiczne bodźce są bardzo
istotne i firmy jak widzę na pewno z tego korzystają. (FGI 1 OPS+NGO)
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5. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy
5.1. Ocena oferty edukacyjnej powiatu

Ocena oferty edukacyjnej w Radomiu wypada dobrze jeśli chodzi o szkoły publiczne, natomiast już
gorzej jeśli chodzi o szkoły prywatne. Podobnie ocena wygląda jeśli chodzi o kierunki kształcenia.
Zdaniem respondentów niemal bez szans na znalezienie pracy są osoby kształcące się na kierunkach
humanistycznych i administracyjnych, oraz ogólnokształcących. Natomiast bardzo dobrze wypada
ocena kierunków inżynieryjno-technicznych, gdzie widad ciągłe zapotrzebowanie na pracowników z
tym wykształceniem.
Bardzo słabo w ocenie wypadają szkoły prywatne wyższe i policealne. Bardzo dużo osób zwróciło
uwagę, że szkoły te nastawione są na ilośd a nie jakośd kształcenia, co niestety skutkuje później słabą
organizacją czy wiedzą podczas pracy lub zdobywania doświadczenia. Zainteresowanie tymi szkołami
wynika bardzo często tylko z faktu otrzymania dokumentów i wszelkich możliwych ulg
przysługujących osobom kształcącym się.
U nas to jest taka tendencja, że przychodzą studenci, absolwenci po studiach, dziewczyny przychodzą,
które chciałyby pracę biurową, więc dla mnie jak ktoś przychodzi i pyta się o pracę biurową to ja nie
wiem, co to znaczy praca biurowa i obserwujemy, że jakby poziom osób po studiach jest strasznie
niski. Przykład z naszego oddziału. Dziewczyna na praktykach z uczelni wyższej w Radomiu nie znała
alfabetu. Układała teczki osobowe do litery J, popłakała się i powiedziała, że sobie nie poradzi. Ja nie
mogłam w to uwierzyd, akurat mnie nie było mnie w biurze. No ale niestety gdzieś jest chyba jakiś
problem i rzeczywiście osoby młode po studiach, nie mają absolutnie żadnego zaangażowania też w
samorozwój. (IDI 11 AGENCJA PRACY)
Ja traktuje szkołę policealną jako szkołę na zasadzie, nie mam co robid, to idę uczyd się dalej.
Pracowałem w jednej z takich szkół dla dorosłych, gdzie było dużo bezrobotnych, i tam wszyscy
pracują gdzieś ,,na czarno”. Jedna kobieta mówi tak: ,,Wyszłam bogato za mąż, maż jest inżynierem,
muszę mied maturę”. Jeszcze ktoś inny idzie do policealnego, bo jest dalej uczniem. Ma legitymację,
ma zniżki, ma rentę. Nie chodzi o to by wykształcid dobrze pracowników, którzy w przyszłości mają
mied pracę. Mało tego, teraz co raz więcej takich szkół jest za darmo. (FGI 2 SZKOŁY)
Największy problem szkolnictwa na terenie Radomia to, według ankietowanych, także zbyt szeroki
wachlarz kierunków, które oferują szkoły wyższe. Bardzo często powstają również kierunki, które nie
są analizowane pod kątem przyszłych możliwości zatrudnienia przez absolwentów. Placówki, według
ankietowanych, powinny kształcid w tych kierunkach, w których mają największe możliwości,
najlepszych wykładowców i najlepsze zaplecze techniczne w celu organizowania praktyk dla
studentów.
Istnieje także szkoła wyższa oferująca takie kierunki jak stosunki międzynarodowe, ochrona
środowiska. Moim zdaniem poziom kształcenia w tej uczelni cechuje się niską jakością. Jeżeli szkoła
oferuje bogaty wachlarz kierunków, począwszy od humanistyki poprzez kierunki techniczne,
skooczywszy na marketingu i zarządzaniu ... Moim zdaniem taka szkoła powinna wybrad albo kierunki
techniczne, albo humanistyczne. Nie można się z wszystkiego dobrze szkolid. (IDI 5 PRACODAWCA)
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U nas prywatne uczelnie w Radomiu wpadła na pomysł, że jest wielkie bezrobocie, to ok., wymyślili,
że zrobią doradcę zawodowego z wyższym wykształceniem, tylko nikt nie pomyślał, gdzie te 500 osób
znajdzie zatrudnienie i tu wychodzi znowu brak kontaktu – pracodawca – szkoła- pośrednik pracy. Za
dużo mamy już u siebie informatyków, poza tym wszyscy z wyższym wykształceniem uciekają z
Radomia. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Bardzo negatywną opinię posiadają również szkoły policealne, oraz szkoły średnie ogólnokształcące,
które według opinii wielu badanych, przekazują tylko podstawową wiedzę i osoby kooczące takie
placówki przegrywają na rynku pracy z osobami, które posiadają wyższe wykształcenie.
Ale jeśli jest to szkoła policealna, załóżmy technik biurowy, to ta szkoła nic nie daje, bo są dziesiątki
osób które kooczą studia ekonomiczne, administracje i te osoby nie mogą znaleźd pracy, a
pracodawca jak ma do wyboru osobę po policealnej szkole jakiejś ekonomicznej to chętnie przyjmie
osobę po studiach, jednak ta osoba jest lepiej dokształcona. To jest 2 lata szkoły policealnej, te szkoły
nic nie dają. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Z całego systemu szkolnictwa najlepiej oceniane są szkoły zawodowe i średnie techniczne, oraz szkoły
wyższe kształcące w kierunkach technicznych jak Politechnika Radomska. Po pierwsze szkoły te
odznaczają się dobrą jakością kształcenia, po drugie absolwenci tych placówek mają największe
szanse odnalezienia się na radomskim rynku pracy.
Wydział mechaniczny np. absolwenci tego wydziału w jakichś tam dziedzinach znajdują sobie
zatrudnienie, nie jest to znowu takie, że te oferty leżą i czekają, ale po jakimś czasie widad, że te
osoby czy tam transport, logistyka czy spedycja, te osoby, może nie od razu, ale powoli jakoś znajdują
swoje miejsce na rynku pracy. Po szkołach zawodowych np. handlowcy znajdują pracę, to nie są jakieś
rewelacyjne miejsca pracy, bo handel jest nisko opłacany, ale gdzieś te osoby sobie znajdują pracę.
Zawody medyczne też sobie znajdują stanowiska pracy, przecież nie ma bezrobotnych pielęgniarek,
bezrobotnych lekarzy, także te zawody też są poszukiwane na rynku pracy. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA)
Oczywiście takie konkretne zawody, elektronicy są poszukiwani, bo nie każdy musi byd inżynierem
elektronikiem żeby pracowad, naprawiad komputery, czy tam gdzieś przy produkcji pracowad.
Zasadnicza szkoła elektroniczna, zasadnicza szkoła elektryczna, technikum energetyczne, mechanicy
samochodowi. To są szkoły - jak najbardziej powinny byd, powinny istnied. Szkoła budowlana. To są
szkoły, które przygotowują do konkretnych zawodów. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jak zauważają badani, coraz więcej osób wykazuje zainteresowanie szkołami technicznymi na terenie
Radomia. Jak oceniają, wynikad może to z faktu przeprowadzonej, przez władze samorządowe i
jednostki edukacyjne, kampanii informacyjnej na temat szkół technicznych, którą zorganizowano
kilka lat wstecz, i która przyniosła oczekiwane efekty.
Dwa lata temu pamiętam było takie spotkanie, dyskutowaliśmy o tych zasadniczych szkołach
zawodowych. Zaraz po tym później były takie spoty reklamowe w naszej lokalnej telewizji żeby
zachęcid młodzież do zasadniczych szkół zawodowych. A młodzież najchętniej wybierała licea
zawodowe, bo nie jest zdecydowana, co by chciała robid. I myślę, że to działanie przyniosło takie
efekty, ze młodzież chętniej wybierała zasadniczą szkołę samochodową czy technikum samochodowe
czy technikum elektroniczne. Nawet osoby, które kooczą to technikum elektroniczne, idą później na
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studia, to też jest im później łatwiej, mają taką wiedzę już techniczną. Lepiej są przygotowani do tych
studiów niż po ogólniakach. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jak podkreśla wiele osób, obecnie jedynie kierunki techniczne o mocno sprecyzowanych zawodach
dają możliwośd znalezienia pracy na terenie miasta Radom. Jedynym minusem, na który zwracają
uwagę przyszli pracodawcy, to słabe przygotowanie praktyczne absolwentów, które wynika z
oszczędności w oświacie i likwidacji pracowni, w których uczniowie mogli by zdobywad
doświadczenie praktyczne. Jednak mimo widocznych braków w doświadczeniu pracodawcy, ale i
sami uczniowie, coraz częściej decydują się na wykształcenie średnie techniczne.
Powiem szczerze, że moi klienci akurat bardzo sobie cenią osoby po technikach i ja też widzę po takich
młodych osobach, które ukooczyły technikum, że nie idą na żadne studia bo chcą, bo nie chcą albo nie
mogą, ale są to osoby, które są naprawdę bardzo zaangażowane i one wiedzą co chcą robid i są
sfokusowane na to co robią. Tak że wydaje mi się, że te osoby po technikach, one jednak, jest na nie
zapotrzebowanie. Miałam taki sygnał od klientów, że oni potrzebują absolwentów kierunków
technicznych, nie studentów. (IDI 11 AGENCJA PRACY)
W tej chwili ja sama mówię, że popełniłam błąd, że poszłam do liceum, mam koleżankę – najlepsza
uczennica ze szkoły, która się dostała do liceum im. Kochanowskiego, powiedziała, że ona nie idzie do
liceum, bo po co liceum? Ona chce iśd zrobid sobie zawód i mied pracę. Czyli teraz ma już 5 lat pracy,
6sty rok jej idzie, zarabia 2.000 miesięcznie i jej na początek to starczy. (FGI 1 OPS+NGO)

5.2. Obszary poprawy wykształcenia absolwentów

Mimo licznych pozytywnych opinii dotyczących systemu edukacyjnego oferowanego na terenie
Radomia, bez wątpienia wiele osób ocenia, że należałoby na wielu płaszczyznach poprawid system
kształcenia. Zauważyd należy, że o poprawie kształcenia mówią wszyscy respondenci, zarówno
pracodawcy, którzy najczęściej spotykają się z młodymi absolwentami, którzy zaczynają pracę zaraz
po skooczeniu edukacji, pracownicy paostwowych i prywatnych jednostek zatrudnienia,
przedstawiciele jednostek pomocowych, sami bezrobotni, jak i najlepiej zorientowani w systemie
kształcenia przedstawiciele szkół.
W zebranych opiniach należy wyróżnid cztery podstawowe obszary, które należałoby poprawid:


wprowadzenie praktyk zawodowych,



ukierunkowanie na specjalizacje,



powrót do szkolnictwa zawodowego



nawiązanie lepszej wymiany informacji i współpracy z pracodawcami.

55

Zbyt mała praktyka zawodowa to najczęstszy problem, z jakim zgłaszają się pracodawcy do
zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy. Pracodawcy zaraz po wykształceniu dopytują się o
doświadczenie absolwentów szkół czy to średnich czy wyższych.
Więcej praktyk, widad, że ludzie, którzy skooczyli szkoły nie mają doświadczenia nawet
podstawowego. Przyszedł do mnie mój były uczeo i był bardzo rozżalony, bo mówi, że miał okazję
dostad się do dobrej pracy, bo i wykształcenie im odpowiadało i oczekiwania mieli wspólne, ale
powiedzieli mu, że z niego rezygnują, bo wiedzą, że w tej szkole co był, to nie ma praktyk, a oni
szukają kogoś, kto ma chod podstawę. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Pracodawcy narzekają, że absolwenci, zwłaszcza szkół średnich mają zbyt małą praktykę, albo nie
mają jej wcale (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Bo to są ludzie, którzy wychodzą i mają odrobinę teorii w głowie, a praktyki w ogóle. Niby są
kierowani na jakieś tam praktyki w jakichś firmach, ale to jest zupełnie tylko po to, żeby wziąd
zaświadczenie i nikt się do tego nie przykłada. Ci ludzie wychodzą ze szkoły, mają trochę teorii w
głowie, ale praktyki nie. (IDI 7 PRACODAWCA)
Z drugiej jednak strony pojawia się opinia, że chod powinno się położyd większy nacisk na praktyki
zawodowe, to jednak niechętni są temu sami pracodawcy, dla których przyjęcie ucznia na praktyki
zawodowe jest sporym wyzwaniem. Po pierwsze w obecnej sytuacji gospodarczej gdzie wiele firm
tnie i ogranicza koszty, niewielu pracodawców pozwoli sobie na to, by ich pracownicy dokształcali
uczniów lub studentów przychodzących na praktyki. Po drugie każda praktyka odbywająca się w
zakładzie musi byd na bieżąco kontrolowana przez szkołę, co jest kolejnym utrudnieniem dla
pracodawców. Wielu z nich od razu zaznacza też, że nie daje gwarancji zatrudnienia w przyszłości
takich uczniów w swoich zakładach.
Tu jest jeszcze inna bariera, która nie pozwala pracodawcy przyjmowad, to dlatego, że pracodawca
musi mied nauczyciela. Ja kierując uczniów na praktykę muszę jednocześnie skierowad tam
nauczyciela ze szkoły, ponieważ jest to duża szkoła więc nie mam takich problemów. Gdyby to była
mała szkoła to niestety nie miałabym takich możliwości. (FGI 2 SZKOŁY)
Na pewno byśmy to poparli, z myślą o swoich pracownikach w przyszłości, ale nie moglibyśmy się
zobowiązad, że za 3 lata na absolwentów tej szkoły, że ich przyjmiemy. (IDI 7 PRACODAWCA)
By poprawid system oświaty w Radomiu i zmienid nastawienie pracodawców do absolwentów, wiele
osób proponuje większe ukierunkowanie nauczania i wprowadzenie specjalizacji. Szkoły powinny jak
najszybciej odejśd od kształcenia ogólnego i skupid się na wyspecjalizowanych kierunkach, które
powiązane są z lokalnymi pracodawcami, mogącymi w przyszłości zatrudnid absolwentów. Jako
przykład podaje się możliwośd wprowadzenia nauki specjalistycznego-technicznego języka obcego,
niezbędnego w firmach mechanicznych i metalurgicznych ulokowanych w Radomiu, w kolegium
językowym, po którym obecnie absolwenci maja problemy ze znalezieniem pracy.
Mamy mało językowców, którzy znają język zawodowy. W budownictwie. Technik w hotelarstwie też.
Czyli nie takie wykształcenie językowe ogólnokształcące, ale specjalistycznie. (FGI 2 SZKOŁY)
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Z mojej działko to powiem, że należało by poprawid poziom znajomości języków obcych, bo te studia
to dają niewiele. I nie ma takiego myślenia o przyszłej pracy. Bo student powinien pomyśled gdzie
chce iśd do pracy i powinni mu zapewnid nawet na ostatnim roku szkolenie takie specjalistyczne
ukierunkowane na jego przyszły ewentualny zawód. (IDI 4 PRACODAWCA)
Przede wszystkim powinno byd większe wsparcie dla kierunków technicznych, bo jest za dużo teorii a
za mało sprzętu i ci ludzie wychodząc ze studiów, nie mają umiejętności praktycznych. Pieniądze na
dodatkowe wyposażenie by się przydało. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Na pewno kwestia specjalizacji, są głównie w tym obszarze ekonomii, kierunek ekonomiczny,
natomiast kwestia już później odpowiedniej specjalizacji w tym zakresie jest zbyt ogólna. Na to
zwracają uwagę uczestnicy naszych projektów, że skooczyłam, skooczyłem ekonomię, czy
administrację, ale tak naprawdę ja nie wiem, gdzie mam tej pracy szukad. Ciężko mi jest określid, idę
do Urzędu, szukam pracy w Urzędzie bo jestem po administracji, okazuje się, że wymagają ode mnie,
abym miała znajomośd geodezji, czy jeszcze innych tam działao, tak. Są różne wydziały i bardziej
głównie to kwestia takiej ogólności w zakresie nauczania. (IDI 14 NGO)
Poza ukierunkowaniem szkół i wprowadzeniem specjalizacji pojawił się także głos o konieczności
doposażenia szkół w pomoce naukowe lub przywrócenia zlikwidowanych najczęściej z przyczyn
finansowych warsztatów szkolnych przy szkołach zawodowych. Badani bardzo mocny nacisk kładli
również na koniecznośd powrotu do kształcenia zawodowego, które w Radomiu zostało praktycznie
całkowicie zlikwidowane. Wiele osób wskazywało, że brak warsztatów szkolnych i szkół zawodowych,
kształcących w określonych zawodach, spowoduje za kilka lat ogromne problemy z pozyskaniem osób
posiadających wiedzę i umiejętności w wielu zawodach.
Nie będzie dobrych pracowników, będzie łapanka, polikwidowali szkoły zawodowe, nie będzie można
znaleźd ani ślusarza, ani tokarza, bo to jednak do tego zawodu to trzeba się przyuczyd i to nie z
książką, ale na maszynach, a takich szkól już nie ma. Bo młodych w tych kierunkach się nie będzie
kształcid.(IDI 4 PRACODAWCA)
Należy wrócid do szkól zawodowych, które ewidentnie przygotowywały do zawodu, bo teraz
kształcimy tylko ogólniaki i ogólniaki, a wiadomo, że jak coś i ktoś jest do wszystkiego to jest do
niczego i tak samo jest ze szkołami. Za kilka lat się okaże, że nie będzie komu naprawid krzesła,
naprawid kranu i trzeba będzie wszystko kupowad chioskie. I kto na tym dobrze wyjdzie i kto na tym
zarobi? Chioczyk, a nie my! (IDI 4 PRACODAWCA)
Wydaje mi się, że szkoły zawodowe dzisiaj zdają sobie z tego sprawę, że nie można jakby kształcenia
zawodowego prowadzid z tablicą. Bo oni muszą mied dostęp do tego, żeby pracowad przy
urządzeniach. Ja wam mogę opowiedzied o swojej szkole - naprawdę nie ma czegoś takiego, że
pracownia to siedzi się i nie wiem rysuje na tablicy. To musi mied urządzenie, musi to podłączyd, musi
to zadziaład. (FGI 2 SZKOŁY)
Pojawiły się także głosy, że aby poprawid system kształcenia w Radomiu, przede wszystkim należy
wiedzied w jakiej sytuacji, czego i jakich pracowników będą potrzebowali w przyszłości pracodawcy.
Pojawiło się bowiem wiele niekorzystnych opinii dotyczących tej współpracy. Szkoły narzekają na
brak zainteresowania i niechęd ze strony pracodawców, pracodawcy z kolei na brak reakcji na ich
uwagi i wszelkiego rodzaju opinie o zapotrzebowaniu na pracowników. Co za tym idzie, należałoby
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poprawid kulejącą współpracę jednostek oświatowych oraz
kształcenia w powiecie z pracodawcami.

instytucji decydujących o systemie

Przedstawiciele oświaty powinni się spotykad z przedstawicielami biznesu i firm, i tak dalej. I oni
wszyscy nawzajem powinni poznad swoje potrzeby, bo bez tego, myślę, że nigdy nie będzie
dopasowania tych osób. (FGI 1 OPS+NGO)
Myślę jednak, że chyba uczelnie wyższe, technika, no nie wiem, przedstawiciele oświaty powinni się
spotykad z przedstawicielami biznesu i firm i tak dalej. I oni wszyscy nawzajem powinni poznad swoje
potrzeby, bo bez tego, myślę że nigdy nie będzie dopasowania tych osób.(FGI 2 SZKOŁY)
Proszę Pana, w Radomiu tylko firma „Vatenfall” współpracuje z nami, zabiera nam uczniów na
praktyki. I oni wiedzą, że z tych, którzy pójdą tam, tych piętnastu na praktykę, może dwóch, czy trzech
przyjmą tam do pracy, ale to wystarczy. Ale inni nie myślą (FGI 2 SZKOŁY)
Poprawid należałoby także wymianę informacji nie tylko pomiędzy pracodawcami a wszelkimi
organizacjami i instytucjami, ale także pomiędzy samymi ośrodkami zajmującymi się pośrednictwem
pracy czy doradztwem zawodowym. Zwłaszcza agencje pośrednictwa pracy i działający na terenie
powiatu doradcy zawodowi twierdzą, że obecny system informacji jest nieprecyzyjny i są zmuszeni
przekazywad uczniom bądź też absolwentom nieaktualne informacje i dane.
Ja jestem doradcą zawodowym dla uczniów techników i szkół średnich, ale nawet nie ma do kogo
wysład pisma, co ludzi interesuje, w którym kierunku chcą iśd uczniowie. Ja nawet nie wiem, co im
zaproponowad, bo jeżeli mam jakieś dane o rynku pracy to sprzed 3 lat, bo nowych nikt nie ma. A
nawet, tak jak mówiłem, do tej powiatowej rady nie mam co wysyład, bo nikt nie weźmie mojego
głosu pod uwagę. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Kolejny obszar, na którego poprawę zwrócono uwagę, to umożliwienie absolwentom zdobywania
uprawnieo do wykonywania zawodu już na etapie zdobywania wykształcenia i praktyk w szkole.
Niektórzy absolwenci po zakooczeniu szkoły i zdaniu egzaminów, niejednokrotnie muszą ponownie
przystępowad do innych egzaminów dających im prawo wykonywania zawodu. Jest to też kolejny
powód, dla którego pracodawcy nie chcą przyjmowad uczniów na praktyki, oraz zatrudniad młodych
absolwentów, bo wiedzą, że nie mają prawa wykonywania zawodu i muszą odbyd specjalistyczne
szkolenia i egzaminy, które zazwyczaj są tylko egzaminami teoretycznymi, a finalnie i tak obsługi
urządzeo muszą uczyd się w pierwszych miesiącach pracy w przedsiębiorstwie.
To są ciężkie studia i ciężka praca, żeby te uprawnienia zdobyd. Bo już w momencie kiedy się je ma, to
jest się już w komfortowej sytuacji, natomiast skooczenie studiów technicznych i zdobycie uprawnieo,
no to jednak zdanie egzaminu to pewnego wysiłku wymaga. (IDI 2 PRACODAWCA)
Moje zdanie jest takie, że studia są w ogóle po to, żeby dad ludziom pogląd na pewne rzeczy.
Natomiast to, co później jest istotą pracy, to oni uczą się tego już przychodząc tutaj i tego żaden
teoretyk na studiach ich nie nauczy. (IDI 3 PRACODAWCA)
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5.3. Rola kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy. Szkolenia i aktywność
zawodowa.
Opisana wyżej sytuacja szkół na terenie powiatu m. Radom, oraz liczne zdania dotyczące poprawy
jakości kształcenia mają odzwierciedlenie także w systemie kształcenia ustawicznego. Zarówno
pracodawcy, jak i przedstawiciele jednostek oświatowych, zdają sobie sprawę, że obecny system
szkolny nie daje wszystkich umiejętności, jakich oczekiwaliby pracodawcy. Dlatego nie dziwi opinia
pracodawców, ale także i przedstawicieli szkół, że szkolenia ustawiczne i dokształcanie pracowników
niezbędne jest w większości firm i zakładów na terenie Radomia. A ich opinie potwierdzają liczne
kursy i szkolenia prowadzone przez firmy dla swoich pracowników.
Jak podkreślają przede wszystkim przedstawiciele jednostek oświatowych szkolenie ustawiczne jest
niezbędne, chociażby ze względu na fakt, że młode osoby po skooczeniu szkół, mimo zdania bardzo
trudnych egzaminów, nie otrzymują uprawnieo do wykonywania zawodu.
Proszę Pana w techniku elektryku i elektryku jest w ogóle kilka spraw. Ponieważ co innego jest
uprawnienie na potrzeby pracodawcy, a co innego jest egzamin zawodowy. Dla pracodawcy ważne są
uprawnienia sepowskie. A zdanie sepowskiego nie jest trudne, ale zdanie egzaminu zawodowego
przed Centralną Komisją Egzaminacyjną jest naprawdę trudne. To jest egzamin, który jest oddzielny,
za który musi zapłacid. Jeden egzamin dla pracodawcy nie stanowi żadnej wartości, bo dla niego jeśli
coś by się stało, to on musi mied uprawnienia. (FGI 2 SZKOŁY)
Podobnie sytuację na rynku pracy widzą przedstawiciele PUP, którzy twierdzą, że największe szanse
na zdobycie pracy mają nie te osoby, które przekwalifikowały się na nowy zawód, ale te, które
dokształciły się w swoim zawodzie głównym, podnosząc swoje kwalifikacje.
Jeżeli ktoś jest kierowcą samochodu ciężarowego i robi sobie jeszcze dodatkowo kat. E czyli przyczepy,
to on ma jakąś szansę, że ten pracodawca go przyjmie. Ale jeżeli on przekwalifikuje się tak, że
przekwalifikuje się na kat. C to niekoniecznie. Ja myślę, że to chodzi o dokształcanie. Dana osoba ma
jakieś kwalifikacje, jeśli ona dokształca się w tym samym kierunku i wtedy ma szansę na podjęcie
pracy u tego pracodawcy, ale przy braku doświadczenia niestety nie. (IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA)
U pracodawców dało się zauważyd zupełne inne podejście do doszkalania swoich pracowników. Jak
twierdzą, w pierwszej kolejności organizowane są szkolenia, które wynikają z przepisów i wszelkiego
rodzaju obostrzeo na nich nakładanych. W pierwszej kolejności wysyłają pracowników na szkolenia i
kursy związane z poznawaniem nowych przepisów i nowego prawa. Kolejne najczęściej wymieniane
szkolenia i kursy dla załogi to zajęcia językowe. Taka tendencja pojawiła się w zakładach głównie z
kapitałem zagranicznym, gdzie najczęściej wyższa kadra kierownicza nie pochodzi z Polski i
wymagane jest od pracowników podstawowe minimum w obcych językach. Jeśli chodzi o szkolenia
znacząco podnoszące kwalifikacje pracowników, to da się zaobserwowad, że firmy jeśli już decydują
się na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, to wysyłają na nie głównie pracowników starszych, którzy
mają dłuższy staż pracy w zakładzie. Jak twierdzą pracodawcy chcą mied pewnośd, że pracownik, za
którego szkolenie firma zapłaciła nie odejdzie do innego zakładu pracy.
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Zanim zaczniemy w niego już tak konkretnie inwestowad, to musi troszeczkę popracowad i się tutaj
spełnid. Oczywiście szkolimy pracowników w takim zakresie, jaki jest nam potrzebny. (IDI 7
PRACODAWCA)
Brak doświadczenia młodych pracowników, rosnące koszta szkoleo i dokształcania załogi można by,
zdaniem pracowników oświaty, zniwelowad, zachęcając pracodawców do przyjmowania większej
liczny młodzieży kształcącej się w szkołach na praktyki. Dzięki praktykom, młodzież, która za kilka lat
może stad się pracownikiem przedsiębiorcy, pozna np. działające w fabrykach maszyny i nie będzie
musiała się wdrażad i przeszkalad przed przystąpieniem do pracy.
Ja uważam, że każda taka praktyka daje coś, bo młodzież widzi jak się pracuje, ma jakieś konkretne
wyobrażenie, czy się czegoś nauczy, czy nie. Murarz musi wymurowad, betoniarz musi coś tam wylad,
tapeciarz musi to za tapetowad. Takie praktyki odbyte w pracy to są dwiczenia na tym codziennym
stanowisku pracy.(FGI 2 SZKOŁY)
Okazuje się jednak, że mimo dużych kosztów pracodawcy zamiast przyjmowad uczniów na praktyki
wolą płatne szkolenia, organizowane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, które opracowują w
większości przypadków plan szkoleo na zlecenie firm, pod kątem konkretnych pracowników.
Mamy też szkolenia wewnętrzne, na które na przykład sprowadzamy ekspertów czy bardzo dobrych
fachowców w danej dziedzinie i powiedzmy grupa 30, 40 czy 50-ciu pracowników się uczy.
Wynajmujemy gdzieś salę, bo tutaj nie mamy takich warunków i robimy takie seminaria czy takie
szkolenia.
- Ale Paostwo korzystacie ze szkoleo firm zewnętrznych czy na przykład są to szkolenia podnoszące
kwalifikacje prowadzone przez Urząd Pracy albo przez Agencję Doradztwa?
- Raczej korzystamy ze szkoleo prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy, które prowadzą
działalnośd gospodarczą. (IDI 8 PRACODAWCA)
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6. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy na
rzecz wspierania osób i grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku
pracy

6.1. Obszary działalności instytucji rynku pracy

Analizując działalnośd instytucji pomocowych takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodki Pomocy
Społecznej wszyscy respondenci zwrócili uwagę na znaczne ograniczenie środków na programy
pomocowe dla osób bezrobotnych, grup defaworyzowanych i osób korzystających z pomocy
społecznej. Sami pracownicy instytucji pomocowych twierdzą, że brak środków znacznie obniżył
formy pomocowe skierowane do bezrobotnych.
Dotychczas najczęściej spotykaną formą pomocową w Radomiu były szkolenia i programy
podnoszące lub zmieniające kwalifikacje zawodowe kierowane do osób bezrobotnych. O takie formy
wsparcia najczęściej dopytują się bowiem osoby bezrobotne, a także pośrednicy pracy i ośrodki
pomocy społecznej.
Jeśli my planujemy szkolenia, to organizujemy je na podstawie zgłoszeo. Pośrednicy pracy dają nam
tematy szkoleo, na które jest największe zapotrzebowanie. Z MOPS-u i WUP też otrzymujemy takie
tematy. Wszystkie je rozpatrujemy i takie organizujemy szkolenia. Tematy wywieszone są na cały rok.
(IDI 2 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Niestety jeśli chodzi o współpracę dotyczącą szkoleo podnoszących kwalifikacje pracownicy urzędów
pomocowych narzekają na słaby kontakt z pracodawcami jeśli chodzi o szkolenia dla dużych grup. W
przypadku szkoleo indywidualnych są w stanie zorganizowad je dla wskazanych bezrobotnych lub
znaleźd odpowiednie osoby. Największym problemem jest jednak brak perspektywicznego myślenia
przez pracodawców, którzy mimo pewnych planów i świadomości o zapotrzebowaniu na
pracowników w przyszłości, najczęściej wymagają ich doszkolenia lub przeszkolenia w ostatniej
chwili, co okazuje się niemożliwe do zorganizowania.
Gdybyśmy my wiedzieli, że pracodawca potrzebuje takich fachowców to na indywidualne można by
tam 10 czy ileś osób przeszkolid.
- Czyli pracodawca powinien przyjśd i powiedzied, ze będzie miał zapotrzebowanie?
- Tak, wtedy nawet możemy sobie to zaplanowad, i w ramach tych grupowych szkoleo wykonad. Ale
jeśli te grupowe szkolenia są planowane na początku roku, określone, jeśli jest zrobiony przetarg na te
szkolenia, no to niestety, są takie procedury, że my w połowie roku nie możemy zrobid nagle
szkolenia, bo pracodawca potrzebuje, bo pracodawca mówi, że za miesiąc będzie potrzebował dla 20
osób zrobimy szkolenie grupowe w takiej dziedzinie bo to może byd po prostu za późno i niemożliwe,
albo może byd w drugiej połowie roku to wtedy może już nie byd środków na to, bo mamy
ograniczone środki. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
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Bardzo często brak wyraźnej chęci współpracy u pracodawców, objawia się też podczas
przyjmowania osób bezrobotnych na staże. Jak twierdzą pracownicy Urzędu Pracy bardzo często
pracodawcy traktują osoby bezrobotne, za które nie ponoszą żadnych kosztów płacowych i kosztów
pracy, jak darmowego pracownika, którego przez rok mają do dyspozycji. Niestety bardzo wiele firm,
mimo nałożonych zobowiązao nie decyduje się na dalsze zatrudnienie tych osób po skooczonym
stażu. Wpływ na taką sytuacje ma również sztywna regulacja traktująca o sposobie i zasadach
odbywania staży.
Pracodawcy najchętniej korzystają ze staży, przede wszystkim dlatego, że nie muszą z taką osobą
bezrobotną nawiązywad stosunku pracy, ta osoba pozostaje dalej bezrobotna, pobiera stypendium w
UP, no i pracodawca nie ponosi żadnych kosztów, ma tego pracownika darmowego. Gdy składa
wniosek, musi się zadeklarowad, że zatrudni tego pracownika po stażu. Jest obowiązek, ale
pracodawcy się różnie z tego obowiązku wywiązują. Jeśli już, to kooczy się staż, zatrudnia na 3
miesiące i później zwolnią. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Brak perspektyw na pracę po odbyciu stażu, to dla wielu osób bezrobotnych, motywacja do założenia
własnej działalności gospodarczej, w którym pomagają Powiatowe Urzędy Pracy. Taka forma
pomocowa zaraz po kursach i szkoleniach jest najbardziej popularna wśród osób bezrobotnych.
To jest najbardziej efektywne, osoba, która zakłada tą działalnośd, a nuż się jej uda na rynku pracy,
ona stworzy miejsce pracy, jeżeli zakład będzie się rozwijał to stwarza miejsca pracy dla innych
bezrobotnych. Więc tutaj taka 100% efektywnośd bo bezrobotny weźmie pieniądze, a później
utrzymuje tą działalnośd. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Na szkoleniach i kursach swoją działalnośd opiera także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zważywszy jednak na zupełnie inne osoby, z którymi mają do czynienia przedstawiciele tej instytucji,
zazwyczaj są to osoby długotrwale bezrobotne i pozbawione szans na znalezienie pracy, tutaj
szkolenia nakierowane są przede wszystkim na rozwój osobowości, a nie na podnoszenie kwalifikacji.
Jak twierdzą pracownicy MOPSów, są to kursy od których powinno zaczynad się pracę z takimi
osobami.
No tak jak mówię, że na początku jak jest propozycja, to jest opór, strach w oczach, natomiast w
momencie kiedy osoby wchodzą i realizują właśnie takie cykle szkoleniowe, to widad jak z nich ta
skorupa opada, jak one zaczynają rozkwitad i widad tą pozytywną energię i one właśnie wtedy
mówią, że był ten lęk w nich całkiem zresztą niepotrzebny. Zaczynają też sami w sobie te zmiany
dostrzegad.(FGI 1 OPS+NGO)

6.2. Ocena współpracy z instytucjami rynku pracy

Mimo licznych inicjatyw i szkoleo oferowanych bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w
Radomiu, ocena prowadzonej przez niego działalności, w porównaniu do innych instytucji rynku
pracy nie wypada najkorzystniej. Zarówno pracodawcy, jak i bezrobotni, a czasem również działające
w tym obszarze agencje pośrednictwa pracy, uważaja że współpraca z urzędem jest niewystarczająca.
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Wielu respondentów uważa, że urząd traktuje bezrobotnych i pracodawców bardziej jak petentów,
niż jak klientów.
Wśród licznych negatywnych opinii, takich jak: nieefektywnośd szkoleo, nieodpowiedni przepływ
informacji w samym urzędzie, niedopasowanie ofert do bezrobotnych i pracodawców, zauważyd
należy, że praktycznie wśród wszystkich badanych grup wskazywano na niewłaściwą obsługę osób
odwiedzających urząd, czy to bezrobotnych czy nawet pracodawców szukających pracowników.
Mnie rażą takie rzeczy bardzo banalne, może w ogóle dziwne dla kogoś. Ja na przykład dzwoniąc do
urzędu, czy ktoś z urzędu pracy do mnie dzwoni, ja się zawsze przedstawiam. Tam się nikt nigdy nie
przedstawia, ja nie wiem z kim ja rozmawiam. Jeśli się nie dopytam, to nie będę wiedziała, kto mi
udzielił tej informacji, dzwoniąc po raz drugi nie mam się na kogo powoład. To są takie banały w
sumie, które powodują, że to jest utrudnienie. (IDI 3 PRACODAWCA)
Panie w urzędzie pracy, że tak powiem nie zawsze niektóre mają co robid. W niektórych pokojach, są
przeludnione, po prostu są kolejki, wejdzie się to po prostu pani jest tak niemiła, że aż mi się
odechciewa w ogóle z nią rozmawiad, ja jej przeszkadzam w piciu herbaty i w ogóle, nie wiem.
Przecież to jest praca, ona jest dla mnie, ona mi pomaga. (FGI 3 BEZROBOTNI).
To samo, siedzi w każdym pokoju dwie lub więcej, ale zawsze tylko jedna przyjmuje i się robi kolejka
na zewnątrz, pytam się czemu tak, bo akurat ta się nie nadaje. To jakieś paranoje są, ta druga to jest
martwa dusza, co jest u nas w Radomiu, czas pracy, pracują od 7:30 do 15:30, ale załatwiają od 8:00
do 15:30 i raz mój kolega poszedł przed 15:00 ona mówi, że już wyłącza komputer. (FGI 3
BEZROBOTNI)
Oczekiwałabym takiego trochę preferencyjnego traktowania pracodawców jednak przez urząd pracy.
Pracodawca w urzędzie pracy czy to duża firma jak nasza, czy to jest mniejsza firma, to pracodawca
jest traktowany jak petent w urzędzie pracy, a nie jak partner do współpracy. I to jest problem. Ci
ludzie, którzy tam pracują, to po prostu ja wchodząc tam, ja jestem petentem, który w ogóle zawraca
im głowę i czegoś od nich chce. (IDI 3 PRACODAWCA)
Co przeszkadza? To takie bardzo złe podejście urzędniczek, urzędników z Urzędu Pracy. Proszę
paostwa, Ci ludzie tam to są traktowani jako przedmiot, bo powiem nawet sama kiedy miałam taką
sytuację w lipcu któregoś roku, kiedy organ prowadzący nam tu zaproponował zatrudnienie
bezrobotnych w ramach właśnie aktywizacji zawodowej. I był to czerwiec, kiedy te umowy należało
już finalizowad, to Pani urzędniczka nawet w stosunku do mnie była niegrzeczna, oczywiście ja sobie
na to nie pozwoliłam, bo nagle jeszcze teraz Pani chce kogoś znaleźd, jeszcze z takimi wymaganiami,
technikum budowlane, Pani chyba żartuje. A ja konsekwentnie, że ja znajdę. I ja znalazłam tych
bezrobotnych, ale to jest jakaś duża arogancja i ci bezrobotni to potwierdzają, oni to w ogóle są
przepychani do okienka i w ogóle po co tam przyszli. (FGI 2 SZKOŁY)
Bardzo krytyczne głosy ze strony pracodawców, pojawiły się także pod kątem jakości szkoleo i kursów
przeprowadzanych dla osób bezrobotnych. Pracodawcy niezbyt pochlebnie wypowiadają się także o
kwalifikacjach osób bezrobotnych, których UP przysyła na rozmowy kwalifikacyjne. Bardzo często
okazuje się, że przysłani na rozmowę o pracę bezrobotni nie spełniają podstawowych oczekiwao
pracodawców wcześniej przedstawianych w urzędzie pracy.
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Było zgłoszenie wolnego miejsca pracy do Powiatowego Urzędu Pracy, tak to się nazywało. No i w
ogóle jakaś masakra, pamiętam, że kandydaci jacyś w ogóle przyszli kosmici. Nie udało się to wtedy, i
ja później stwierdziłam, ze ja nie mam czasu na to, żeby czekad, aż urząd zareaguje. (IDI 3
PRACODAWCA)
Nie wiem czy oni w ogóle czytali, co my do nich napisaliśmy, ja w to nie wnikałam, nie powtórzyłam
już próby pozyskania kandydatów z udziałem Urzędu Pracy, i tak naprawdę nie próbowałam później.
(IDI 3 PRACODAWCA)
Nie znam na tyle tych programów, trudno mi to oceniad, a jeżeli już sam Urząd Pracy się przyznaje do
tego - bo ostatnio sam słyszałem wypowiedź – że te właśnie ich szkolenia są nieefektywne i muszą
dokonad jakiegoś przewartościowania i jakiegoś przekwalifikowania, i zwrócenia uwagi w innym
kierunku, no to chyba coś jest nie tak. (IDI 8 PRACODAWCA)
Kolejny zarzut, który pojawił się jako stojący na przeszkodzie dobrej współpracy z Urzędem Pracy to
brak informacji lub sprzeczne informacje wypływające z urzędu. Bardzo często zupełnie inne
informacje otrzymują pracodawcy poszukujący pracowników, a inne otrzymują osoby poszukujące
pracy. Niejednokrotnie sprzeczne informacje udzielane są przez różnych urzędników.
Czasami paradoksalne są sytuacje, bo z jednej strony przychodzi osoba i mówią mi, że one dostaną
staż, jak my ich przyjmiemy. A jak ja składam wniosek do urzędu pracy o staż, to urząd pracy mi
mówi, że on mi nie może dad stażu, bo albo mam w trakcie jedną umowę, albo jakiś inny szereg
przyczyn. I teraz są sprzeczne informacje - z jednej strony ta osoba z informacją z urzędu pracy, że jak
znajdzie sobie firmę, to oni jej ten staż dadzą, a z drugiej strony w momencie, kiedy my jesteśmy tą
firmą to hola hola, za dużo już macie tych stażystów i w ogóle za bardzo wam pomagamy. Tak że
tutaj jest taki konflikt. (IDI 3 PRACODAWCA)
Wiele negatywnych opinii dotyczących współpracy z Urzędem Pracy padło ze strony osób, które
najbardziej liczą na jego pomoc, czyli ze strony osób bezrobotnych. Bardzo często osoby szukające
pracy mówiły, że nie czują się dobrze w Urzędzie. Są źle traktowane przez urzędników, nie czują ich
wsparcia, a nawet chęci pomocy w znalezieniu pracy czy nawet stażu. Co więcej niejednokrotnie nie
są informowani o podstawowych sprawach lub możliwości znalezienia pracy bądź odbycia stażu.
Kiedyś miałam taką sytuację, że poszłam się dowiadywad o staże, powiedziano mi, że staży nie ma,
aczkolwiek od koleżanki dowiedziałam się, że staże były w ZUS-ie, po czym powiedziałam, wiem, że są
skierowania do ZUS-u, przyniosła mi zaświadczenie i się znalazło, także świadczy to o tym, że jak ktoś
o czymś nie wie, to nie dostanie. (FGI 3 BEZROBOTNI)
Osoby bezrobotne podniosły także problem z weryfikacją ogłoszeo o pracę, które znajdują się w
urzędzie lub są im przekazywane przez pracowników. Według nich bardzo dużo ogłoszeo
oferowanych na stronach urzędu jest już przeterminowanych, a urzędnicy oferują im miejsca pracy,
do których wysłali wcześniej kilkadziesiąt osób, co tylko naraża ich na koszty dojechania do
pracodawcy, u którego nie ma już miejsca pracy.
Przede wszystkim te oferty powinny byd aktualne cały czas. Jak już wysyłają, to niech zadzwoni, czy to
jest aktualne czy nie, ja na koniec Radomia muszę... płacid, gdyby zwracali za bilety to może (FGI 3
BEZROBOTNI)
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Jak mówią sami zainteresowani – bezrobotni i pracodawcy – powyższe fakty, to jeden z czynników,
dla których bardzo często wybierają oni współpracę z agencjami pośrednictwa pracy, zamiast wizyty
w Urzędzie Pracy. Niestety w podobnym tonie na temat współpracy wypowiadają się radomscy
pośrednicy pracy.
Urzędy pracy nie są nastawione na pomoc bezrobotnym, tylko na wykonanie zleconego im zadania.
Na przykład jeżeli osoby bezrobotne zgłaszają się do takiego urzędu, to on z kolei wysyła te osoby z
kartką, gdzie mają wypisane różne agencje zatrudnienia. I do nas przychodzą takie osoby, których jest
bardzo dużo, które czasem nawet nie wiedzą, po co mają się do nas zgłosid. Tak więc myślę że urząd
pracy nie jest pomocą dla osób bezrobotnych.(IDI 10 AGENCJA PRACY)
Agencje pośrednictwa pracy oraz organizacje samorządowe pozytywnie oceniają współpracę z UP
jedynie w kwestii przesyłania informacji o osobach bezrobotnych, które chcą zgłosid się na szkolenia
czy kursy podnoszące kwalifikacje.
Podczas oceny współpracy instytucji i pracodawców z radomskim Urzędem Pracy pojawiło się wiele
opinii z których wynika, że należałoby poprawid komunikację i przepływ informacji pomiędzy tymi
podmiotami oraz wyprowadzid urzędników w teren, by poznali zapotrzebowanie lokalnego rynku
pracy w rzeczywistości, a nie tylko ze statystyk.
Generalnie Urząd Pracy powinien byd bardziej mobilny. Tam pracownicy nie powinni siedzied za
biurkiem, powinni przede wszystkim wykazywad inicjatywę sami, na przykład dzwonid po firmach, a
to się nie zdarza. Może to jest specyfika tylko radomskiego urzędu, chociaż nie podejrzewam, ale
mam pozytywny przykład z Urzędu Pracy z Tarnobrzegu, pod który podlega nasz oddział w Gorzycach
i tam jakiś impuls, był jeden mój telefon do tego urzędu, to przyjechała Pani, ileś tam kilometrów do
Radomia z pewnymi materiałami itd. Do czego dążę? Urzędy Pracy powinny same wychodzid do
pracodawców i niejako właśnie byd pośrednikami. No chyba, że ci urzędnicy żyją z bezrobotnych i im
więcej mają bezrobotnych, tym więcej kasy. (IDI 8 PRACODAWCA)
Ja uważam, że Ci pracownicy powinni byd bardziej aktywni w Urzędzie Pracy. Nie powinni się tylko
skupiad na rejestrowaniu bezrobocia, tylko powinni rzeczywiście z tym bezrobociem walczyd. (IDI 8
PRACODAWCA)

6.3. Ocena programów aktywizacji zawodowej i obszary wymagające poprawy

Programy aktywizacji zawodowej oferowane przez Urząd Pracy w Radomiu są jednymi z najbardziej
wyczekiwanych form aktywizacji dla osób bezrobotnych. Jednak ich skutecznośd nie jest oceniania
pozytywnie zarówno przez osoby szukające pracy, samych pracodawców jak i przedstawicieli
jednostek pomocowych, a nawet przedstawicieli szkół.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że obecnie największe zapotrzebowanie w powiecie i mieście
Radom jest na kursy i szkolenia powiązane z branżami, które jak wcześniej opisano są dominującymi
branżami lokalnej gospodarki - budownictwem i handlem.
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Budownictwo:
 operator ciężkiego sprzętu: koparek, ładowarek, walców, sprzętu drogowego
 kierowcy
 malarze
 ślusarze
 spawacze
Handel :
 kasy fiskalne
 magazynier
 wózki widłowe
Zainteresowanie szkoleniami i duża ich ilośd pokazuje, że osoby bezrobotne upatrują w nich szansę
na znalezienie lepszej pracy – twierdzą pracownicy Urzędu Pracy. Jak dodają, odbycie takich kursów i
szkoleo znacznie podnosi kwalifikacje i znacznie poprawia możliwośd znalezienia pracy i wzrost
atrakcyjności w oczach pracodawców.
Wystarczy pokazad zaświadczenie z tego kursu i jeżeli nabył umiejętności, to na pewno zwiększy to
jego szanse. Widad takie zmiany. (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jednak z perspektywy drugiej strony ocena szkoleo i kursów proponowanych osobom bezrobotnym
przez Urząd Pracy nie wypada już tak pozytywnie. Pracodawcy podkreślają, że oferowane szkolenia
podnoszą tylko umiejętności teoretyczne, a ich największym mankamentem jest brak praktyk. To
samo potwierdzają osoby bezrobotne, które niewiele zyskały po odbytych szkoleniach ze względu na
brak zdobycia na kursie umiejętności praktycznych.
Chociaż często te szkolenia to..., praktyka jednak jest najważniejsza, bo to jest zbyt krótki okres...., tak
jak kierowca po kursie prawa jazdy, potrafi jeździd, ale... (IDI 7 PRACODAWCA)
Zrobiłem kurs operatora, ale oferty są, że trzeba mied doświadczenie, i temat się kooczy, po prostu,
papier to jest za mało
- Pracodawcy zwracają na to uwagę?
Tak. Jak mówię, że nie pracowałem, to niestety, kilka lat doświadczenia. (FGI 3 BEZROBOTNI)
Urząd pracy robi te szkolenia, bo ludzie się pytają, ale Urzędu Pracy nie interesuje, czy ona sobie
później znajdzie po tym kursie pracę. Ale to jest bez sensu, bo przecież nawet po takim szkoleniu, nikt
takiej księgowej nie dopuści do firmowych papierów, jak ona nie ma wykształcenia wyższego,
zezwolenia czy nawet doświadczenia, bo co z tego, że księgowa, jak i tak prezes firmy odpowiada za
to co ona tam namiesza. Za dużo tez się produkuje bezrobotnych z idiotycznymi szkoleniami, które nie
maja sensu bycia. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Mnóstwo jest takich szkoleo jak kurs przedsiębiorczości, obsługi komputerów, pisania CV, listów
motywacyjnych, przedstawiania własnego wizerunku, to dochodzi się do wniosku, że to jest sztuka dla
sztuki, zarabiają na tym tylko te firmy szkoleniowe. Natomiast większośd ludzi, sporo ludzi którzy
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odbywają takie szkolenia, które uczą wszystkiego i niczego, to takie szkolenia nie są efektywne i ci
ludzie później na rynku pracy nie mogą znaleźd pracy (IDI 8 PRACODAWCA)
Mimo negatywnych opinii na temat kursów przedsiębiorczości i własnego wizerunku ze strony
pracodawców, takie szkolenia są najlepiej oceniane przez pracowników instytucji pomocy społecznej.
Jak twierdzą przedstawiciele MOPS-ów, takie szkolenia pozwalają osobom długotrwale bezrobotnym
na odnalezienie się we współczesnym świecie i poznania własnych możliwości na odnalezienie się na
rynku pracy.
Jednak mimo wszystko, jak ja sobie patrzę na taką jedną osobę, która ma takie bardzo
pokomplikowane życie osobiste, problemy alkoholowe męża, kobieta bardzo znerwicowana. I może
jeszcze bardziej niż te zawodowe rzeczy, bardziej ta działka psychologiczna i samo doświadczenie
kontaktu z grupą o podobnych problemach, też pozostających bez pracy, gdzie jak jednej było gorzej,
to drugiej w tym momencie było lepiej na samopoczuciu i gdzieś tam jedna drugą dźwigała i
motywowała. Oni się spotykają nie po to, żeby nad czymś tam psychologicznym, zawodowym się
skupiad, tylko po to, żeby mieli możliwośd wypowiedzenia się na temat tego co się ostatnio działo, co
im się podobało, co się nie podobało, po luźnemu uwagi sobie powymieniad w takiej atmosferze. I
widad - przynajmniej w tej grupie, która u mnie była uczestnikami – że te spotkania budowały taką
dobrą atmosferę, budowały poczucie takiego utożsamiania się z tym działaniem, zaangażowania, że
to jednak było bardzo ważne, że oni nie spotykali się tylko na te dokładnie wyznaczone elementy,
które są w harmonogramie, żeby je przerobid, ale właśnie ten czas dla grupy na takie osobiste
refleksje, na wymianę doświadczeo. (FGI 1 OPS+NGO)
Jeszcze kilka lat temu, jak realizowaliśmy projekty napotykaliśmy na takie bariery, jak chodby nawet
to, że uczestnicy nie potrafili przygotowad podstawowych dokumentów: CV, listu motywacyjnego.
Zupełnie nie wiedzieli czym jest rozmowa kwalifikacyjna jak do tego się przygotowad obecnie już jakąś
wiedzę na ten temat mają i przychodzą do nas. Zazwyczaj jest to wiedza bardzo ogólna i to trzeba
usystematyzowad, lepiej są już przygotowani do wejścia na rynek pracy, mają troszeczkę większą
orientacje, a niżeli wyglądało to wcześniej. (IDI 14 NGO)
Mimo licznych opinii pozytywnie oceniających system szkoleo, to jednak o wiele więcej osób mówiło
o potrzebie wprowadzenia licznych zmian w jakości i systemie kursów oferowanych dla
bezrobotnych. Najczęściej pojawiająca się opinia dotyczyła współpracy organizatorów kursów z
pracodawcami. Respondenci wskazywali, że niska efektywnośd przeprowadzanych kursów, wynika z
faktu, że firmy organizujące szkolenia nie wiedzą, na jakich pracowników czekają pracodawcy.
My czasem organizujemy kursy, ale osoby, które do nas zgłaszają się z PUP w ogóle czasem nie
wiedzą, po co je robią. Korzystamy, ale nie zawsze te kursy, które musimy robid, na które zgłaszają się
ludzie, odzwierciedlają zapotrzebowanie rynku pracy. Robi się je, bo tak wychodzi ze statystyki, albo
tylko dlatego, że ktoś wygrał przetarg i trzeba. A Urząd Pracy nie patrzy na to, co jest ważne, kogo
szukają pracodawcy, lub kogo mogliby pracodawcy zatrudnid, tylko dalej się wali te kursy księgowych
i spawaczy, i wózków widłowych bez sensu. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Programy nie są dopasowane do potrzeb rynkowych. Wygrywają nie te skuteczne, ale te które mają
dużo starych statystyk, bo tylko takie są dostępne, a te co rzeczywiście są dopasowane do rynku pracy
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nikogo nie obchodzą – bo urzędnicy twierdzą, że to nie jest poparte żadnymi statystykami, których
sami nie mają. (IDI 12 AGENCJA PRACY)
Ja już kiedyś miałam takie przemyślenie, że te programy, to jest tak, że firma szkoleniowa robi sobie
zamysł do napisania projektu, przeszkolenia określonej liczby osób, szacuje sobie koszty, program
sobie robi, a później robi nabór. Natomiast to chyba powinno byd w drugą stronę, tak jak my to
robimy w projekcie systemowym. Dla nas najpierw jest człowiek, analizujemy jego indywidualne
cechy, dyspozycję, sytuację życiową, sytuację jego otoczenia i dopiero jest projektowanie tych różnych
działao pod konkretne osoby w myśl zasad, które nas obowiązują i są możliwe do zastosowania, bo
też nie możemy sobie wszystkiego tam włożyd, bo nie wszystko jest kwalifikowane, tak i nie każde
działanie podlega później refundacji. (FGI 1 OPS+NGO)
Według opinii części osób, realizacja szkoleo wymaga wcześniejszego bardziej dokładnego
zdiagnozowania potrzeb rynku pracy. Problemem jest tutaj brak współpracy i brak odpowiednich
kontaktów Urzędu Pracy z pracodawcami. Niekiedy prowadzenie szkoleo i kursów w obecnej formie
przynosi wręcz odwrotne oczekiwania od zamierzonych. Respondenci zauważyli, że zbyt duża liczba
darmowych kursów, bardzo często z różnymi formami wsparcia, czy to finansowego, czy socjalnego,
zamiast motywowad osoby bezrobotne do szukania pracy, zniechęca je do tego. Co najistotniejsze,
przyznają się do tego otwarcie sami bezrobotni.
Jeżeli są to tacy bierni bezrobotni, którzy chodzą się szkolid po to, żeby stypendium dostad, bo tak jest
im wygodnie, to w tym tylko celu chodzą.( IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Jeżeli są organizowane kursy dla osób bezrobotnych, to pierwsze pytanie, to czy są dodatki
szkoleniowe, czyli nie jakie zdobędą kwalifikacje, tylko czy jest dodatek. Oni przychodzą nie po wiedzę,
tylko po pieniądze. Straszne jest to, co powiem, ale oni przychodzą, żeby się najeśd, mają zapewniony
catering w trakcie szkolenia, jeszcze dostają za to pieniądze, do tego mają jeszcze zasiłek. Były tutaj
takie osoby bezrobotne, które w ten sposób miały z tego ponad 1000 zł, czy nawet blisko 2000 zł.
Inaczej jest z osobami pracującymi, które rzeczywiście chcą podnieśd swoje kwalifikacje. Osoby
bezrobotne nie chcą, ponieważ im się bardziej opłaca siedzied w domu i dostawad za to pieniądze, niż
iśd do pracy w wyuczonym zawodzie. (IDI 10 AGENCJA PRACY)
Jeżeli się nie ma innej perspektywy, siedzied w domu, a możliwośd odbycia kolejnego kursu, to lepiej
jest iśd na ten kurs, niż nie robid nic, to jest sposób, że wykazuje się ewentualnie temu pracodawcy, że
ten człowiek ma jakieś chęci do działania, że nie siedzi tylko, że tak powiem na pupie i czeka, tylko coś
próbuje zmienid w swoim życiu, a to, że ten kurs mu się nie przyda, bo pracodawca tego nie docenia,
to już od nas nie zależy. (FGI 3 BEZROBOTNI)
Respondenci dośd mocno argumentowali koniecznośd zmian przeprowadzanych obecnie form
aktywizacji zawodowej. Z zaproponowanych wielu zmian można by ułożyd schemat, który bardzo
mocno opiera się na współpracy wszystkich instytucji i podmiotów takich jak: pracodawcy, jednostki
oświatowe, oraz instytucje opieki społecznej.
Respondenci wskazali przede wszystkim, jako pierwszy punkt, na koniecznośd ścisłej współpracy
wszystkich podmiotów z lokalnymi przedsiębiorcami, od których należałoby się dowiedzied jakich
poszukują pracowników. Uczestniczący w badaniu pracodawcy wskazywali, że nie są informowani o
prowadzonych szkoleniach, nie weryfikuje się również ich oczekiwao wobec pracowników. Jak
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przyznają sami urzędnicy, wynika to zarówno z przepisów, jak i z braku współpracy Urzędu Pracy z
pracodawcami.
Nie, nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby pracodawcy zgłaszali takie zapotrzebowanie. W tamtym roku
ustawa nam nakazywała, że szkolenie indywidualne jest gwarancją zatrudnienia. Od pracodawcy
żądaliśmy takiego oświadczenia, teraz to się zmieniło. Po zmianie ustawy już nie możemy wymagad,
ponieważ nie możemy przekwalifikowad osoby, tylko żeby zwiększyła swoje kwalifikacje. (IDI 1
PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA)
Nie miałam sygnałów z urzędu pracy, że oni by oczekiwali z naszej strony jakichś wytycznych co do
kierunku kursów jakich byśmy oczekiwali dla potencjalnych pracowników i nie wiem jakie kursy urząd
pracy w związku z tym prowadzi. (IDI 3 PRACODAWCA)
Na podstawie rozmów z pracodawcami należałoby dobierad szkolenia. Kolejna proponowana zmiana,
którą mocno sugerowali badani, to dobór szkoleo do osób bezrobotnych, a nie bezrobotnych do
szkoleo. Jak zwrócono uwagę, zanim przystąpi się do realizacji szkoleo, niezbędne jest wypracowanie
ścieżki kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego osoby bezrobotnej przez doradcę
zawodowego, który sprawdzi i zadecyduje, czy rzeczywiście dana osoba jest odpowiednim
kandydatem, by przystąpid do danego kursu.
I na samym początku jak te osoby są kwalifikowane, czy nie powinien najpierw z taką osobą doradca
zawodowy porozmawiad? Żeby wyciągnąd z niej faktycznie to, co jest – w czym ona jest dobra, w
czym ona jest mocna i do czego jest zdolna i wtedy ewentualnie jakieś szkolenie. A tu zaczyna się
pewne szkolenie, to znaczy jest psycholog, jest doradca zawodowy, jest kurs, ale zapomina się o tym,
że faktycznie doradca powinien powiedzied „kochana, ty to się nie nadajesz do tego”. Ale mówię –
chcesz byd astronautą, ale nigdy nie będziesz, bo nie masz tych predyspozycji, ale idziesz na to
szkolenie i dostajesz papier, że jesteś astronautą. To do czego to prowadzi? (FGI 1 OPS+NGO)
Chodzi o to, że rozmawiam z potencjalnym kursantem, tym który ma przejśd ten kurs i tak dalej i na
przykład ja mówię, że jest kurs, no niech będzie, że chce byd kierowcą, a nie nadaje się absolutnie do
tego, żeby byd kierowcą. I rozmowa wstępna przed podjęciem jakichkolwiek działao, jeżeli chodzi o
projekty. Jeżeli mam pisad projekt pod kątem skooczenia tego kursu dla kierowców, to najpierw mam
grupę osób i rozmawiam z nimi czy oni się nadają na tych kierowców, bo jak się nie nadają na
kierowców, to nie ma sensu pisad projektu. Trzeba znaleźd takie osoby, które będą miały
predyspozycję do wykonywania danego zawodu, a nie nabór wszystkich jak leci. (FGI 1 OPS+NGO)
Ograniczenie kursów i szkoleo niedopasowanych do zapotrzebowania pracodawców i rynku pracy
spowodowałoby zdaniem respondentów możliwośd przesunięcia środków na kompleksowe
przeprowadzenie szkoleo. Jak podkreślali zarówno pracodawcy, jak i osoby bezrobotne, obecnie
prowadzone kursy dają często wiedzę zbyt teoretyczną, a nie dają możliwości nabycia najbardziej
docenianych przez pracodawców umiejętności praktycznych i doświadczenia.
Jeżeli to są szkolenia zakooczone jakimś egzaminem i nadawanie oficjalnych uprawnieo, to wtedy te
szkolenia mają sens i na pewno przynoszą efekty. Jeżeli to są konkretne takie szkolenia, tak jak Pan
mówi – Urząd Pracy dofinansowuje szkolenie podnoszenia kwalifikacji na przykład z kategorii C na
C+E lub jeżeli chodzi o kierowców finansuje przejście tak zwanej kwalifikacji wstępnej, bo teraz jest
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ona konieczna do wykonywania zawodu kierowcy, to jest to konkret i tam się można rzeczywiście
czegoś nauczyd i otrzymuje się oficjalny papier i to do czegoś uprawnia. (IDI 8 PRACODAWCA)
Ja się zastanawiam nad jakością tych kursów, które trwają 80-100 godzin. One nie są złe, tylko, czas,
czas. Za krótkie są po prostu. Teoria no to wiadomo – musi byd w zależności od rodzaju kursu, ale
żeby można było to przełożyd na praktykę. (FGI 1 OPS+NGO)
To ma sens, myślę dla człowieka, wtedy, kiedy człowiek odbywając takie szkolenie ma później
możliwośd w praktyce tego sprawdzenia, bo sam kurs to są właściwie takie suche fakty. (FGI 3
BEZROBOTNI)
Pojawiły się również głosy dotyczące przygotowywania i oferowania kursów i szkoleo przez Urząd
Pracy. Jak twierdzili respondenci by dzięki tym form aktywizacji zawodowej poprawiła się sytuacja
osób bezrobotnych, musi się także zmienid podejście UP do szybkości i sposobu podejmowania
działao na rzecz programów aktywizacji zawodowej.
Ja widzę, że brakuje takich nowych kierunków jak rehabilitant. Bo wystarczy spojrzed po gazetach
kogo szukają, nie wiem dlaczego UP np. nie robi szkoleo pod tym kątem. Skoro ja widzę, że nie ma
ofert pracy dla księgowych, to po co takie szkolenia, oni powinni iśd w stronę tych, których brakuje, bo
powstają SPA, ośrodki rehabilitacji. Tylko UP powinien reagowad bardziej na to co się dzieje na rynku.
(IDI 12 AGENCJA PRACY)
Ale przede wszystkim, to analizę powinien prowadzid Powiatowy Urząd Pracy, prawda? Ponieważ
rzeczywiście wśród słuchaczy, kiedy ja prowadziłam zajęcia, było zainteresowanie jakąś tematyką,
więc pozwoliłam sobie zatelefonowad jak to wygląda, jakie są szanse, żeby ta osoba… te trzy osoby
miały ten kurs… mogły w nim uczestniczyd. Był to listopad, kiedy kooczył się ten projekt i
rozmawiałam z Panią, a Pani powiedziała tak… ,,My w pierwszym kwartale dopiero przygotujemy
tematykę szkoleo, i tu nie ma szkolenia takiego jak Pani mi zasugeruje, my mamy tematykę i
zobaczymy, w zależności od urzędu, które szkolenia będą podjęte”. To jest bezpośrednia informacja z
Powiatowego Urzędu Pracy. Nie ma żadnej reakcji na zapotrzebowanie. (FGI 2 SZKOŁY)
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7. Wnioski i rekomendacje

Ogólna sytuacja ekonomiczna w Radomiu nie jest oceniana przez respondentów pozytywnie.
Uczestnicy badania wskazują na ogólną stagnację w mieście, brak perspektyw na przyszłośd,
zaległości w modernizacji infrastruktury. Sytuację miasta i powiatu badani wielokrotnie oceniali
porównując okres współczesny z okresem z czasów poprzedniego ustroju, gdy miasto było prężnym
ośrodkiem gospodarczym z dużymi zakładami przemysłowymi branży metalowej, zbrojeniowej,
zakładami tytoniowymi. Obecnie brak dużych zakładów pracy, brak pewności pracy, wstrzymywanie
się przez pracodawców z zatrudnianiem to według badanych czynniki, które powodują, że Radom
zmaga się z najwyższym w województwie mazowieckim bezrobociem, które w ostatnich latach
sięgało nawet 30%.
Aktualnie jedyną branżą, która silnie rozwija się w mieście bez specjalnego wsparcia ze strony władz
samorządowych jest to handel, co jednak nie jest jednoznacznie pozytywną tendencją, gdyż łączy się
z coraz większą dominacją sieci wielkopowierzchniowych, a co za tym idzie niejednokrotnie likwidacją
małych i rodzinnych podmiotów handlowych i usługowych. W konsekwencji nie zmienia to w dużym
stopniu sytuacji na rynku pracy.
Mimo otwarcia kilka lat temu specjalnej strefy ekonomicznej, w mieście nadal odczuwalny jest brak
nowych, dużych inwestorów. Badani zauważają, że mimo korzystnego położenia miasta i powiatu
(dwupasmowa droga do Warszawy, drogi na południe i wschód, połączenia kolejowe, szansa rozwoju
portu lotniczego) lokalne władze nie potrafią wykorzystad szansy i pozyskad inwestorów, którzy będą
zainteresowani nie tylko lokalizacją, ale również wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi.
W celu przyciągnięcia inwestycji niezbędne są inwestycje w infrastrukturę - przygotowanie
odpowiednich terenów - oraz opracowanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej miasta i strategii
przyciągania inwestorów. Udane przyciągnięcie chodby jednej nowej inwestycji może dad impuls
również innym firmom do zainwestowania w Radomiu.
Dużym problemem miasta jest obecnie odpływ siły roboczej (w tym głównie osób młodych) przede
wszystkim do Warszawy, co roku wymeldowuje się z Radomia około tysiąca osób. Efektem tego są
późniejsze kłopoty pracodawców ze znalezieniem wykształconych osób z odpowiednimi
kwalifikacjami na wyższe stanowiska i koniecznośd pozyskiwania ich na zewnętrznym rynku pracy.
Potencjał edukacyjny miasta oceniany jest pozytywnie i stanowi, zdaniem uczestników badania,
szansę dla przyszłego rozwoju miasta. Podkreśla się szczególnie potencjał średniego szkolnictwa
zawodowego i radomskich uczelni technicznych z Politechniką Radomską na czele. Wypromowanie
Radomia jako ośrodka akademickiego specjalizującego się w kierunkach technicznych pozwoliłoby
z jednej strony na większe zainteresowanie inwestorów, z drugiej strony mogłoby przyciągnąd do
miasta studentów i poprawid ujemne saldo migracji.
Badani wskazali, że mimo licznych szkół (politechnika, szkoły humanistyczne, kolegia językowe)
należałoby również zadbad o wyższy poziom specjalizacji w systemie kształcenia wyższego.
Zaproponowad należy zawężenie oferty edukacyjnej do najlepszych możliwości szkół wyższych
(np.: likwidacja kierunków humanistycznych na Politechnice Radomskiej) oraz skoncentrowad się
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na nauczaniu dostosowanym do lokalnego rynku pracy (np. nauka języków obcych
specjalistycznych-technicznych). Powinno to pozwolid na uzyskanie wyższego poziomu specjalizacji
Radomia jako ośrodka akademickiego, a zarazem ułatwid przyszłym absolwentom zdobycie pracy na
lokalnym rynku.
Radomski rynek pracy, mimo odpływu ludzi młodych i wykształconych, jest rynkiem pracodawcy –
liczba osób chętnych do pracy przewyższa zdecydowanie liczbę miejsc oferowanych w zakładach
pracy. Występuje wyraźna luka ilościowa po stronie popytu na pracę. Jednak pomimo istnienia
dużego grona osób poszukujących pracy, pracodawcy mają kłopoty z rekrutacją pracowników i to na
różnych szczeblach – z jednej strony wykwalifikowanych specjalistów z wyższym wykształceniem, z
drugiej strony osób do pracy na podstawowych stanowiskach pracy, ale z praktycznym
doświadczeniem. Wynika to z jednej strony z odpływu wykwalifikowanych kadr z miasta, z drugiej
strony z niedostosowanych programów nauczania do potrzeb pracodawców.
Biorąc pod uwagę nadwyżkę osób kształcących się w liceach ogólnokształcących, które często kooczą
naukę nie uzyskując żadnego zawodu, przy wciąż zbyt małej niskiej liczbie poszukiwanych
absolwentów średnich szkół zawodowych, proponujemy kontynuację rozpoczętych już w Radomiu
działao mających na celu zwiększenie zainteresowania szkołami zawodowymi o profilu
technicznym, jak również rozbudowę oferty tych szkół, przy ścisłej współpracy z lokalnymi
pracodawcami. Niezbędne wydaje się również doposażenie pracowni w szkołach zawodowych, w
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zajęd praktycznych.
Osoby, które dostępne są na rynku pracy, nie mają albo oczekiwanego przez pracodawców
wykształcenia albo doświadczenia zawodowego. Wskazuje się na brak praktycznego doświadczenia
absolwentów szkół na różnych szczeblach. W tej sytuacji proponuje się wzrost udziału praktyk
zawodowych w programach nauczania średnich szkół zawodowych, jak również wprowadzenie
elementów praktyki zawodowej do programów studiów.
Ponadto w celu dostosowania programu praktyk do potrzeb pracodawców niezbędne jest
wzmocnienie wymiany informacji między pracodawcami a poszczególnymi jednostkami
edukacyjnymi. Warto w tym zakresie wykorzystad istniejące już pozytywne doświadczenia
niektórych szkół radomskich we współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie kształcenia
praktycznego.
W ocenie pracodawców i bezrobotnych, jak również agencji pośrednictwa pracy, poprawy wymaga
organizacja funkcjonowania Urzędu Pracy. Zwraca się uwagę na występujące obecnie bariery
komunikacyjne, niską jakośd obsługi, brak dostępu do odpowiednich informacji. Postuluje się przede
wszystkim poprawę jakości obsługi klientów poprzez wprowadzenie standardów obsługi
poszczególnych grup klientów. Ponadto niezbędne wydaje się również wprowadzenie systemu
przepływu informacji w ramach urzędu i standardów w zakresie przekazywania informacji
bezrobotnym oraz pracodawcom. Warto wdrożyd takie rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie
przekazywania bezrobotnym nieaktualnych ofert pracy i kompleksowe informowanie ich o
możliwościach uczestnictwa w programach aktywizacyjnych.
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Jak wskazują wyniki badania mało skuteczne są jednocześnie programy aktywizacji zawodowej,
których organizacja powinna byd uzależniona od sytuacji panującej na rynku pracy i jego
zapotrzebowania. Chod programy te są najczęściej wybieraną formą podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności zawodowych przez osoby bezrobotne, to jednak, co należy dośd mocno podkreślid, ich
skutecznośd nie jest oceniana najlepiej nie tylko przez samych zainteresowanych (bezrobotnych i
pracodawców), ale także przez przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia oraz agencji
pośrednictwa pracy.
System programów aktywizacji zawodowej powinien byd uzależniony nie od zapotrzebowania,
jakie wykazują osoby bezrobotne, ale od oczekiwao pracodawców.
Innymi wymaganiami dośd często wskazywanymi przez pracodawców jest posiadanie uprawnieo
zawodowych u osób bezrobotnych. Zarówno możliwośd zdobycia pewnego praktycznego
doświadczenia, jak i uprawnieo powinna znaleźd się w programach aktywizacji zawodowej
prowadzonych przez Urząd Pracy.
Wysoka stopa bezrobocia w Radomiu jest również wynikiem braku strategicznego podejścia przez
bezrobotnych do kwestii szkoleo, poszukiwania pracy. Okazuje się, że bardzo często osoby
bezrobotne nie szukają pracy, ponieważ nie wiedzą jak powinny to robid, jakie kroki i środki podjąd, w
którą stronę podnosid swoje kwalifikacje, by zainteresowad pracodawcę swoją osobą. Rozwiązaniem
tego problemu może byd zorganizowanie silnego zaplecza doradców zawodowych, którzy przede
wszystkim posiadaliby realną wiedzę na temat zapotrzebowania lokalnych pracodawców, przez co
skutecznie mogliby pokierowad osobę bezrobotną, wskazad możliwości rozwoju i ewentualnie
podpowiedzied gdzie szukad zatrudnienia.
Wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego powinno dotyczyd również szkół na szczeblu
gimnazjum i liceum. Odpowiednie zdiagnozowanie umiejętności i predyspozycji ucznia poprzez
doradców zawodowych w połączeniu z rzetelną informacją o ofercie edukacyjnej i perspektywach
na rynku pracy pomogłoby w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących przyszłej ścieżki
edukacyjno – zawodowej przez uczniów. Na poziomie lokalnym skutkowałoby to lepszym
jakościowym dopasowaniem podaży i popytu na rynku pracy.
Należałoby również wprowadzid zmiany w programach kierowanych do osób długotrwale
bezrobotnych. Ta grupa jest bowiem wyjątkowo liczna w Radomiu. Obecny system pomocy tym
osobom określany jest jako mało sprawny, gdyż podejmowane różne działania nie przynoszą
oczekiwanych efektów – brak jest spójności działao. Badani wskazywali, że mimo kierowania osób
wykluczonych z rynku pracy na liczne programy, nie są one następnie kontynuowane (często z
powodu braku środków). Jest to czynnik obniżający skutecznośd działao, gdyż ich pozytywny wpływ
jest często widoczny dopiero przy długotrwałym uczestnictwie beneficjentów i powtarzalności
działao. Reasumując należałoby wprowadzid całościowy program odnajdywania się osób
bezrobotnych na rynku pracy, który składałby się z kolejnych etapów następujących automatycznie
jeden po drugim (rozwój osobowości, kontakt z ludźmi, prezentacja umiejętności, podnoszenie
kwalifikacji, zajęcia praktyczne, odbycie stażu, praca).
Oceniając system pomocowy i sytuację osób bezrobotnych w Radomiu należy zauważyd, że bardzo
często zwracano uwagę na niechęd do podejmowania poprawy swojej sytuacji przez osoby
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bezrobotne. Badani oceniają, że wśród osób bezrobotnych nawet 40% z nich w ogóle nie jest
zainteresowana zdobywaniem zatrudnienia, z racji zbyt dużego wsparcia ze strony ośrodków pomocy
społecznej i licznych dodatków pielęgnacyjno-społecznych. Występujące zjawisko długotrwałego
bezrobocia należałoby ograniczyd poprzez odseparowanie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu
osoby bezrobotnej. Jednocześnie postuluje się ograniczenie dodatkowych szkoleniowych, tak aby
zlikwidowad patologię uczestnictwa w szkoleniach dla dodatków czy bezpłatnych posiłków.
Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy
Wniosek

Rekomendacja

1

Wieloletnia stagnacja po upadku dużych
zakładów pracy. Wysoki poziom bezrobocia
spowodowany brakiem dużych zakładów
pracy i nowych inwestycji.

Rozwój infrastruktury i przygotowanie terenów
inwestycyjnych, opracowanie i wdrożenie
strategii przyciągania inwestorów.
Wykreowanie impulsu dla przyciągania
kolejnych inwestorów.

2

Wysoki potencjał rozwoju szkolnictwa
wyższego na kierunkach technicznych

Promocja miasta jako ośrodka akademickiego
wyspecjalizowanego w kierunkach
technicznych – wykorzystywanie atutu
zaplecza akademickiego do przyciągania
inwestorów i studentów

3

Duża skala zjawiska emigracji z terenów
powiatu, głównie w przypadku ludzi młodych
spowodowana brakiem perspektyw
zatrudnienia dla absolwentów w powiecie.

Zmiana oferty edukacyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem radomskich szkół wyższych:
specjalizacja i nakierowanie na kierunki
kształcenia potrzebne na lokalnym rynku pracy

4

Brak wyspecjalizowanej kadry z konkretnymi
kwalifikacjami zawodowymi

Kontynuacja wsparcia dla rozwoju szkół
zawodowych i ich specjalizacji, przy
współpracy z pracodawcami, doposażenie
szkół zawodowych

5

Brak doświadczenia praktycznego wśród
absolwentów średnich szkół zawodowych i
uczelni wyższych

Niezbędne jest zwiększenie udziału praktyk w
programach nauczania oraz poprawa
przepływu informacji i współpracy w zakresie
organizowania praktyk zawodowych między
pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi (z
wykorzystaniem zidentyfikowanych dobrych
praktyk)

6

Niska jakośd obsługi klientów przez Powiatowy
Urząd Pracy

Koniecznośd wprowadzenia standardów
obsługi klienta, systemu przepływu informacji
w ramach urzędu i standardów przekazywania
informacji klientom
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7

Niedopasowana do potrzeb pracodawców
oferta szkoleo organizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy, niska skutecznośd
szkoleo

Zmiana systemu szkoleo organizowanych przez
Publiczne Służby Zatrudnienia w zakresie
sposobów decydowania o kierunkach
kształcenia (powinna decydowad opinia
pracodawców a nie zainteresowanie
bezrobotnych) oraz zawartości merytorycznej
(większy nacisk na praktykę, możliwośd
uzyskiwania uprawnieo w ramach szkoleo).

8

Brak umiejętności poszukiwania pracy i
sprawnego funkcjonowania na rynku pracy
przez osoby bezrobotne.

Rozwój systemu doradztwa zawodowego i
indywidualnego wsparcia psychologicznego w
Urzędach Pracy.

9

Decyzje zawodowo – edukacyjne uczniów
oparte są na nie merytorycznych przesłankach

Rozwój systemu doradztwa zawodowego
dysponującego informacją o ofercie
edukacyjnej oraz prognozach rozwoju
lokalnego rynku pracy w szkołach
gimnazjalnych i liceach. Sprawniejsze
pozyskiwanie informacji od pracodawców i
lepsze jej wykorzystanie w doradztwie
zawodowym.

10 Brak kompleksowości w organizacji
programów aktywizacji zawodowej,
szczególnie w przypadku wyjątkowo licznej
grupy osób długotrwale bezrobotnych

Zmiana sposobu organizacji działao z zakresu
aktywnej polityki rynku pracy w kierunku
ograniczenia ich przypadkowości i
tymczasowości. Koncentracja na
indywidualnym kliencie i kompleksowa,
wieloetapowa pomoc na drodze ku
zatrudnieniu.

11 Bierna postawa osób bezrobotnych w zakresie
poszukiwania pracy. Roszczeniowośd i
uzależnienie od zasiłków.

Rezygnacja z automatycznego powiązania
statusu osoby bezrobotnej z ubezpieczeniem
zdrowotnym. Likwidacja dodatków
szkoleniowych i innych pozamerytorycznych
benefitów szkoleo

Źródło: Opracowanie własne.
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