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Wstęp 
 

Niniejszy raport jest podsumowaniem wyników badania jakościowego wśród ekspertów i 

uczestników lokalnego rynku pracy, przeprowadzonego w sześciu powiatach województwa 

mazowieckiego 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. Do badania zostały wybrane powiaty: 

 ciechanowski 

 płocki 

 sokołowski 

 M. Ostrołęka 

 M. Radom 

 piaseczyoski. 

 

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

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

pracy na poziomie powiatów w ramach MORP.  

 

Badanie pilotażowe lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego zakładało 

przeprowadzenie szczegółowej diagnozy tych rynków pod kątem następujących obszarów 

badawczych: 

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

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

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

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

pracy 

 

Osiągnięcie zakładanych celów było możliwe dzięki przeprowadzeniu badania wśród różnych grup 

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

dominujących branż na terenie powiatu, przedstawicieli agencji doradztwa personalnego, 

przedstawicieli merytorycznych szkół, przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli 

instytucji pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących 

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

pracy. 

 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badao terenowych zrealizowanych w kwietniu 2011 r. na terenie 

wybranych sześciu powiatów Mazowsza, które, w zestawieniu z oceną sytuacji społeczno-

gospodarczej powiatów, systemu edukacji oraz lokalnego rynku pracy, dokonaną na podstawie 

oficjalnych statystyk, były podstawą do analizy sytuacji na tych rynkach oraz sformułowania 

wniosków dla skutecznej polityki rynku pracy. Pogłębieniem uzyskanych wyników była analiza 
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ogłoszeo rekrutacyjnych, jakie pojawiły się na terenie wybranych powiatów w okresie od stycznia do 

marca 2011 r.  

Ponadto w raporcie przedstawiono rekomendacje odnośnie metodologii badao jakościowych do 

wykorzystania w badaniach pozostałych powiatów Mazowsza.  

Raport składa się z sześciu rozdziałów, przy czym pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. 

W rozdziale drugim przedstawiono metodologię badania pilotażowego, z opisem celów, obszarów i 

pytao badawczych, a także zasad doboru próby oraz technik badawczych wykorzystanych w badaniu 

jakościowym. W rozdziale przedstawiono również metodologię analizy ogłoszeo, ze wskazaniem 

źródeł ogłoszeo oraz sposobu doboru ogłoszeo do analizy. 

Rozdział trzeci stanowi ocenę wykorzystanej metodologii badawczej, wskazując problemy, z jakimi 

spotkano się podczas realizacji badania pilotażowego (zarówno badao terenowych, jak i analizy 

ogłoszeo rekrutacyjnych) i jednocześnie prezentując rekomendacje poprawy wykorzystywanych 

narzędzi i technik w dalszych badaniach MORP.  

W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badania lokalnych rynków pracy. Rozdział rozpoczyna 

się od charakterystyki województwa mazowieckiego oraz badanych powiatów, dokonanej na drodze 

analizy danych wtórnych, z uwzględnieniem obszarów tematycznych badania, tj. oceny sytuacji 

społeczno-gospodarczej powiatów, systemu edukacji, lokalnego rynku pracy oraz programów 

aktywizacji zawodowej. Przedstawiona w pierwszej części rozdziału charakterystyka powiatów kładła 

szczególny nacisk na nakreślenie pozycji badanych powiatów na tle Mazowsza oraz porównanie 

sytuacji między powiatami, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do zrozumienia i interpretacji 

wyników badao terenowych przedstawionych w dalszych częściach raportu. 

Następnie przedstawiono wyniki analizy ogłoszeo rekrutacyjnych, przeprowadzonej na próbie 306 

ogłoszeo, jakie pojawiły się w powiatach objętych badaniem w okresie od stycznia do marca 2011 r., 

wskazując różnice na poziomie powiatów oraz grup zawodowych.  

W kolejnej części rozdziału piątego przedstawiono wyniki analizy danych pierwotnych, zebranych na 

drodze badania jakościowego w sześciu wybranych powiatach, podobnie kładąc szczególny nacisk na 

wskazanie różnic i podobieostw na poziomie powiatów. Poza częścią diagnostyczną, w rozdziale 

wskazano także rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy. 

Rozdział piąty jest podsumowaniem badania i zawiera najważniejsze wnioski i rekomendacje 

badawcze. 

Koocowym elementem raportu są wzory narzędzi badawczych przedstawione w rozdziale szóstym, 

tj. scenariusze wywiadów indywidualnych i grupowych przeprowadzonych w ramach projektu, wraz 

materiałami wykorzystywanymi przy realizacji badania jakościowego.   
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1. Metodologia badania jakościowego - pilotażowego 

1.1.  Cele, obszary i pytania badawcze 

Przedstawiona w niniejszym rozdziale metodologia badawcza została wykorzystana do 

przeprowadzenia diagnozy sześciu lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego.  

Celem badania pilotażowego była: 

 diagnoza sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków dla skutecznej 

polityki rynku pracy z uwzględnieniem typów powiatów objętych badaniem. 

Badanie lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego zakładało przeprowadzenie 

szczegółowej diagnozy tych rynków pod kątem następujących obszarów badawczych: 

Obszar badawczy 1.  Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

   rynku pracy  

Obszar badawczy 2.  Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

Obszar badawczy 3.  Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

Obszar badawczy 4.  Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, w 

   tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup  

   defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  

 

Osiągnięcie celu badawczego będzie możliwe dzięki uzyskaniu odpowiedzi na pytania badawcze 

przyporządkowane powyższym obszarom badawczym.  

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

pracy  

Pytania badawcze: 

 Jak oceniana jest ogólna sytuacja gospodarcza powiatu? 

 Jak zmieniła się sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 3-5 lat? 

 Jak zmieni się gospodarka powiatu w ciągu najbliższych 3-5 lat? 

 Jaka jest sytuacja gospodarcza powiatu na tle województwa? 

 Jakie zjawiska mogą stanowid szansę rozwoju powiatu w perspektywie najbliższych 3-5 lat? 

 Jakiego rodzaju zmiany mogą wpływad negatywnie na rozwój gospodarki w najbliższych 3-5 

latach? 

 Jakie są branże dominują na terenie powiatu? 

 Jak zmieniała się struktura branż w powiecie w ostatnich 3-5 latach? 

 Które branże mają największy potencjał rozwoju w najbliższych 3-5 latach? 

 Jaki jest wpływ inwestycji na terenie powiatu na lokalny rynek pracy? 

 

Obszar badawczy 2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

Pytania badawcze: 

 Jak oceniane są możliwości znalezienia pracy na terenie powiatu? 

 Jak oceniana jest sytuacja na rynku pracy w branżach dominujących na terenie powiatu? 

 Jak rozwija się lokalny rynek pracy po stronie popytu na pracę i jakie są prognozy w tym 

zakresie? 

 Jak rozwija się lokalny rynek pracy po stronie podaży pracy i jakie są prognozy w tym 

zakresie? 

 Jaki jest wpływ migracji na lokalny rynek pracy? 

 Jakie są oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy? 
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 Czy pracodawcy mają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? Z jakimi 

trudnościami pracodawcy spotykają się najczęściej w procesie pozyskiwania pracowników? 

 Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe? Jaka jest ich pozycja? 

 

Obszar badawczy 3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

Pytania badawcze: 

 Czy system kształcenia na terenie powiatu odpowiada zapotrzebowaniu na pracę zgłaszanym 

przez pracodawców? 

 W jakich obszarach należy poprawid wykształcenie absolwentów szkół na terenie powiatu? 

 Jaka jest rola kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy? Jak oceniane są dostępne 

formy kształcenia ustawicznego? 

 Jakie kierunki nauczania cieszą się największym zainteresowaniem ze strony uczniów? Jakie 

są tendencje w tym zakresie? 

 Po których kierunkach nauczania absolwenci nie mają trudności w znalezieniu pracy? 

 Po których kierunkach nauczania absolwenci mają największe trudności w znalezieniu pracy? 

 

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

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

rynku pracy  

Pytania badawcze: 

 Na czym skupia się działalnośd publicznych instytucji rynku pracy na rzecz wspierania 

bezrobotnych i jak jest oceniana? 

 Wśród jakich grup społecznych można mówid o zjawisku wykluczenia z rynku pracy na terenie 

powiatu? Jakie grupy są zagrożone wykluczeniem? 

 Jaka jest pozycja zawodowa bezrobotnych i defaworyzowanych na rynku pracy?  

 Jakie są oczekiwania osób bezrobotnych wobec PUP? 

 Jak oceniana jest oferta powiatu w zakresie pośrednictwa pracy? 

 W czym bezrobotni upatrują szansy na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy? Co może 

stanowid zagrożenie? 

 Jakie czynniki zwiększają zagrożenie wykluczeniem z rynku pracy? 

 Jakie są specyficzne uwarunkowania na poziomie powiatu decydujące o poziomie bezrobocia 

i wykluczenia z rynku pracy? 

 Co może stanowid szansę dla osób wykluczonych z rynku pracy? 

 Czy na terenie powiatu występuje zjawisko szarej strefy? 

 

1.2. Zasady doboru próby badawczej 

Koncepcja badania zakładała realizację badania terenowego wśród osób i instytucji aktywnych na 

powiatowym rynku pracy.  

Badaniem zostały objęte następujące grupy respondentów: 

1. Pracodawcy z dominujących branż na danym terenie 

2. Pracownicy agencji doradztwa personalnego  

3. Pracownicy merytoryczni szkół  

4. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia  

5. Pracownicy instytucji pomocy społecznej  
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6. Pracownicy organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku 

pracy  

7. Osoby bezrobotne uczestniczące w programach rynku pracy  

 

Poniżej przedstawiamy koncepcję doboru próby w poszczególnych grupach respondentów w każdym 

z wybranych do badania sześciu powiatów.  

 

1. Pracodawcy z dominujących branż na danym terenie 

Populację badawczą stanowili najwięksi pracodawcy z sektora przedsiębiorstw działający na terenie 

powiatu.  

Pierwszym krokiem w doborze próby do badania pracowników była identyfikacja branż dominujących 

na terenie powiatu. W celu identyfikacji pracodawców o dominującej roli na lokalnym rynku pracy 

zostały przygotowane listy największych 20-30 pracodawców w powiecie (pod względem liczby 

zatrudnionych) na podstawie dostępnych strategii rozwoju, publikacji oraz informacji pozyskanych z 

Powiatowych Urzędów Pracy oraz od władz powiatowych.  

Następnie, na podstawie przygotowanej listy największych pracodawców zostały wyodrębnione 

branże o największym znaczeniu w gospodarce powiatu. Wybór branż został przeprowadzony w 

następujący sposób: 

1. sprawdzenie, czy na terenie powiatu znajdują się firmy wyróżniające się pod względem liczby 

zatrudnionych - jeśli tak, branża od razu została wybrana do badania; 

2. pogrupowanie pozostałych firm w branże/grupy branż o tym samym lub zbliżonym profilu 

działalności; 

3. wybór jednej firmy z branży/grupy branż do badania - kryterium: liczba zatrudnionych lub 

zróżnicowanie terytorialne, w przypadku odmowy - wybór kolejnej firmy z branży. 

Jednocześnie przy wyborze firm do badania starano się zapewnid zróżnicowanie terytorialne 

badanych podmiotów, tj. nie ograniczad się do firm zlokalizowanych w stolicy powiatu.  

Technika badawcza: 6 IDI w każdym powiecie 

Typ respondenta: pracownicy na stanowiskach specjalistycznych lub kierowniczych działów 

odpowiedzialnych za politykę kadrową w firmie lub właściciele przedsiębiorstw.  

 

2. Pracownicy agencji doradztwa personalnego  

Populacją badawczą stanowiły agencje doradztwa personalnego działające na terenie powiatu. 

Agencje doradztwa personalnego działające na terenie powiatu zidentyfikowano na podstawie 

wykazu na stronie internetowej Krajowego Rejestru Zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl, 

uzupełnionego o podmioty zidentyfikowane na podstawie rejestrów w bazach komercyjnych (np. 

Polskie Książki Telefoniczne). 

W przypadku powiatu płockiego ziemskiego w populacji badawczej uwzględniono również agencje 

zatrudnienia zlokalizowane na terenie powiatu miasta Płock, wychodząc z założenia, że agencje te 

obsługują również pracodawców i pracobiorców poza granicami administracyjnymi miasta. Podobnie 

w przypadku powiatu sokołowskiego, ze względu na brak agencji zatrudnienia zlokalizowanych na 

terenie powiatu, w populacji badawczej uwzględniliśmy również agencje zlokalizowane w Siedlcach, 

jako stolicy subregionu, do którego należy powiat sokołowski.  

Do udziału w badaniu zaproszono 3 pracowników największych agencji zatrudnienia działających na 

terenie powiatu - 1 osoba z każdej agencji. 
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Technika badawcza: 3 IDI w każdym powiecie 

Typ respondenta: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy. 

 

3. Pracownicy merytoryczni szkół  

Populację badawczą stanowiły szkoły ponadgimnazjalne i wyższe zlokalizowane na terenie powiatu. 

Wykaz szkół i placówek oświatowych pozyskano z Systemu Informacji Oświatowej Centrum 

Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl. 

Do badania zaproszono co najmniej 5 pracowników szkół działających na terenie powiatu: 

 co najmniej jednej średniej - średnie szkoły zawodowe (z wyłączeniem szkół 

ogólnokształcących); 

 co najmniej jednej zawodowej - zasadnicze szkoły zawodowe; 

 co najmniej jednej policealnej - szkoły policealne ; 

 co najmniej jednej wyższej (jeżeli była w powiecie). 

Ponieważ badanie zostało zrealizowane w formie wywiadu grupowego, propozycja udziału w badaniu 

została skierowana do większej liczby szkół, przy czym w pierwszej kolejności propozycję udziału w 

badaniu skierowano do publicznych szkół dla młodzieży. Jednocześnie, w miarę możliwości, starano 

się zapewnid zróżnicowanie terytorialne szkół objętych badaniem. 

Technika badawcza: 1 FGI (5 przedstawicieli szkół) w każdym powiecie 

Typ respondenta: pracownicy szkół, m.in. nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, doradcy zawodowi w 

szkołach.  

 

4. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia  

Populację badawczą stanowiły instytucje PSZ działające na terenie powiatu, tj. Powiatowe Urzędy 

Pracy oraz Filie Wojewódzkich Urzędów Pracy (w tym Centra Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej). Lista PSZ na terenie powiatu została pozyskana poprzez stronę internetową Publicznych 

Służb Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl. 

Biorąc pod uwagę charakter i zakres tematyczny badania zdecydowano, by próbę badawczą 

ograniczyd do Powiatowych Urzędów Pracy, ponieważ pracownicy tych instytucji najlepiej znają 

specyficzne uwarunkowania lokalnego rynku pracy.  

Technika badawcza: 2 IDI w każdym powiecie 

Typ respondenta: 1 IDI z pracownikiem PUP na stanowisku kierowniczym i 1 IDI z pracownikiem PUP 

na stanowisku specjalisty (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy).  

 

5. Pracownicy instytucji pomocy społecznej  

Populację badawczą stanowiły instytucje pomocy społecznej typu OPS oraz PCPR. Wykaz OPS 

działających na terenie powiatu pozyskano przez Portal Pomocy Społecznej ops.pl, natomiast listę 

działających PCPR poprzez stronę internetową www.pcpr.info. 

Ponieważ badanie zostało zrealizowane w formie wywiadu grupowego (wspólnego z pracownikami 

organizacji pozarządowych), propozycja udziału w badaniu zostanie skierowana do większej liczby 

instytucji pomocy społecznej (z wyjątkiem powiatów grodzkich):  

 co najmniej 2 przedstawicieli jednostek typu OPS, 

 co najmniej 1 przedstawiciel jednostek typu PCPR. 

 

W przypadku powiatów grodzkich (Radom i Ostrołęka) rolę PCPR w mieście pełni MOPS, w związku z 

czym do badania zostało zaproszonych 3 pracowników MOPS.  
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Przy rekrutacji respondentów starano się, w miarę możliwości, zapewnid zróżnicowanie terytorialne 

instytucji objętych badaniem (z wyjątkiem powiatów grodzkich). 

Technika badawcza: 1 FGI (3 przedstawicieli instytucji pomocy społecznej + 3 przedstawicieli NGO) 

w każdym powiecie 

Typ respondenta: pracownicy instytucji pomocy społecznej na stanowiskach kierowniczych bądź 

pracownicy socjalni. 

 

6. Pracownicy organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku 

pracy  

Populację badawczą stanowiły organizacje pozarządowe podejmujące problematykę integracji na 

rynku pracy. Wykaz organizacji tego typu działających na terenie powiatu został pozyskany poprzez 

Portal Organizacji Pozarządowych w województwie mazowieckim mazowieckie.ngo.pl. Populację 

badawczą stanowiły podmioty sklasyfikowane 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. 

Ponieważ badanie zostało zrealizowane w formie wywiadu grupowego (wspólnego z pracownikami 

instytucji pomocy społecznej), propozycja udziału w badaniu została skierowana do większej liczby 

organizacji pozarządowych, przy czym w każdym wywiadzie udział wzięło co najmniej 3 

przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku pracy 

oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 

Technika badawcza: 1 FGI (3 przedstawicieli NGO + 3 przedstawicieli instytucji pomocy społecznej) 

w każdym powiecie 

Typ respondenta: pracownicy organizacji pozarządowych w największym stopniu zaangażowani w 

problematykę rynku pracy. 

 

7. Osoby bezrobotne 

Do badania zaproszono osoby bezrobotne uczestniczące 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 (ew. wraz ze szkoleniami); pośrednictwo pracy.  

Rekrutacja osób bezrobotnych do badania przebiegała poprzez zamieszczenie informacji o 

planowanym badaniu publikatorach lokalnych oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby chętne do 

udziału w badaniu zgłaszały swoją kandydaturę drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wśród 

tych osób przeprowadzano krótką ankieta rekrutacyjną1, na podstawie której było możliwe 

sprawdzenie, czy osoba kwalifikuje się do udziału w badaniu. Warunkami zakwalifikowania do 

badania były: 

1. fakt zarejestrowania w Urzędzie Pracy, 

2. uczestnictwo (w chwili przeprowadzania badania lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy) w 

aktywnych programach rynku pracy, 

3. miejsce zamieszkania na terenie powiatu. 

 

                                                           
1
 Wzór ankiety rekrutacyjnej zamieszczono w rozdziale szóstym.  
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Badanie zostało przeprowadzone w formie zogniskowanego wywiadu grupowego w gronie 8 osób 

bezrobotnych. Na spotkanie zaproszono 12 osób tak, by zapewnid obecnośd min. 8 osób. Na 

podstawie otrzymanych zgłoszeo wybrano 12 osób spełniających wymagane kryteria w sposób 

pozwalający na zapewnienie zróżnicowania respondentów w każdej grupie pod względem: 

 płci - mężczyźni (50%) kobiety (50%). 

 wieku - liczebności grup w powiatach przedstawia poniższa tabela: 

 

 
24 i mniej 25-44 45 i więcej RAZEM 

Powiat ciechanowski 3 5 4 12 

Powiat płocki 2 7 3 12 

Powiat sokołowski 4 5 3 12 

Powiat m.Ostrołęka 2 6 4 12 

Powiat m.Radom 2 5 4 12 

Powiat piaseczyoski 2 6 4 12 

 

Taka struktura próby, uwzględniająca osoby w różnym wieku, zapewniła zróżnicowanie 

respondentów pod względem ich doświadczeo na rynku pracy i oczekiwao wobec instytucji rynku 

pracy.  

Liczebności grup fokusowych w poszczególnych powiatach pod względem wieku zostały wyznaczone 

na podstawie danych GUS o liczbie bezrobotnych według wieku w poszczególnych powiatach.  

(Bezrobotni zarejestrowani wg wieku, Bank Danych Lokalnych, GUS, 2009) 

 

Rysunek 1. Struktura bezrobotnych pod względem wieku, 2009 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Technika badawcza: 1 FGI (8 osób) w każdym powiecie 

Typ respondenta: osoby bezrobotne uczestniczące w aktywnych programach rynku pracy. 

 

1.3. Techniki badawcze 

Odpowiedź na postawione pytania badawcze wymagała zaangażowania różnych grup respondentów 

aktywnie uczestniczących w lokalnym rynku pracy i przeprowadzenia badao w oparciu o 

zróżnicowane techniki badawcze. 
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W pierwszym etapie badania zrealizowano wstępną analizę desk-research, w celu uzyskania tła 

statystycznego dla realizowanych następnie badao terenowych. Analiza desk-research 

przeprowadzona została w oparciu o dostępne dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Kluczowym punktem realizowanego badania było badanie terenowe, które zostało przeprowadzone z 

wykorzystaniem następujących technik badao jakościowych: 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI); 

 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI). 

O wyborze tych technik badawczych zadecydowała zarówno wielkośd i struktura zakładanej próby 

badawczej, jak i zasięg terytorialny badania, ograniczony do jednostki administracyjnej, jaką jest 

powiat. Zaproponowane metody umożliwiły pozyskanie dogłębnej informacji na pytania badawcze 

przypisane poszczególnym obszarom badawczym, na podstawie których możliwe było stworzenie 

kompleksowej diagnozy na lokalnym rynku pracy oraz sformułowanie wniosków dla skutecznej 

polityki rynku pracy, zarówno na poziomie powiatu, jak i na poziomie województwa.  

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) zostały przeprowadzone wśród następujących 

respondentów na terenie powiatu (w nawiasach podano minimalną liczbę wywiadów do realizacji w 

powiecie, która mogła mogła ulec zmianom w zależności od wielkości powiatu): 

1. Pracodawcy z dominujących branż na danym terenie (6 IDI) 

2. Pracownicy agencji doradztwa personalnego (3 IDI) 

3. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia (2 IDI) 

 

Łącznie w sześciu wybranych powiatach zrealizowano 75 indywidualnych wywiadów pogłębionych. 

Wywiady indywidualne zostały zrealizowane w terminie 4-29 kwietnia 2011 r. 

Wybór techniki IDI do badania powyższych zbiorowości uzasadniamy nieformalnym charakterem 

wywiadu, pozwalającym na uzyskanie wyczerpujących i pogłębionych informacji, opisujących motywy 

zachowao osób badanych oraz wyjaśnienie znaczenia wypowiedzi. Wywiady zostały przeprowadzone 

przez doświadczonych moderatorów w oparciu o scenariusz wywiadu, dostosowany do badanej 

zbiorowości. Każdy wywiad trwał ok. 60 minut. Przebieg wywiadu był rejestrowany, co pozwoliło na 

sporządzenie transkrypcji spotkao. 

Scenariusze wywiadów indywidualnych zostały zamieszczone w aneksach do niniejszego raportu.  

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) zostały przeprowadzone wśród następujących grup 

respondentów (w nawiasach podano liczbę wywiadów zrealizowanych w każdym powiecie): 

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w programach rynku pracy - 8 osób (1 FGI) 

2. Pracownicy merytoryczni szkół - 5 osób (1 FGI) 

3. Pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz pracownicy organizacji pozarządowych 

podejmujących problematykę integracji na rynku pracy - 6 osób (1 FGI). 

Łącznie w sześciu wybranych powiatach zrealizowano 18 zogniskowanych wywiadów grupowych. 

Wywiady grupowe zostały zrealizowane w terminie 11-19 kwietnia 2011 r. 

W przypadku nieosiągnięcia zakładanej struktury i wielkości grupy na spotkaniu fokusowym wśród 

pracowników szkół lub instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, przeprowadzono 

indywidualne wywiady pogłębione z osobami, które nie mogły uczestniczyd w wywiadzie grupowym, 

uzupełniając tym samym zakres zebranego materiału badawczego. 

Łącznie w badaniach w formie zogniskowanych wywiadów grupowych i uzupełniających je 

indywidualnych wywiadach pogłębionych wzięło udział 137 uczestników. 
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Zogniskowane wywiady grupowe odbyły się w odpowiednio przystosowanych salach w miastach 

powiatowych, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, i zostały przeprowadzone przez 

doświadczonych moderatorów w oparciu o ujednolicony scenariusz spotkania, dostosowany do 

badanej grupy. Scenariusz spotkania wykorzystywał techniki projekcyjne, dzięki czemu uzyskano 

większe zaangażowanie uczestników spotkao i ciekawe wnioski. Każde spotkanie trwało ok. 90 minut. 

Podczas spotkania zapewniono poczęstunek dla uczestników. Przebieg spotkao był rejestrowany, co 

pozwoliło na sporządzenie transkrypcji spotkao. 

Scenariusze wywiadów grupowych zostały zamieszczone w aneksach do niniejszego raportu.  

 

1.4. Metodologia analizy ogłoszeń rekrutacyjnych 

W ramach badania została przeprowadzona analiza ogłoszeo drukowanych i internetowych 

dotyczących ofert pracy w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym w województwie mazowieckim. 

Analizie zostały poddane ogłoszenia rekrutacyjne umieszczone w publikatorach drukowanych i 

internetowych w okresie od stycznia do marca 2011 r. 

Źródłem danych do analizy była prasa regionalna i ogólnokrajowa oraz portale internetowe 

zamieszczające oferty pracy. Ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczane w różnego rodzaju publikatorach 

drukowanych i internetowych o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym różniły się pod względem 

formy i treści zamieszczanej w ogłoszeniu, przez co zdecydowano, by w analizie ograniczyd liczbę 

ogłoszeo drobnych, na podstawie których nie była możliwa identyfikacja szczegółowych oczekiwao i 

wymagao pracodawcy.  

 

Z każdego powiatu pozyskano min. 50 ogłoszeo o pracę, ogłoszeo, w tym: 

 15 ogłoszeo z publikatorów drukowanych z każdego powiatu (w tym maksymalnie 5 

drobnych) 

 25 ogłoszeo z publikatorów internetowych z każdego powiatu (w tym maksymalnie 10 

drobnych) 

 10 ogłoszeo powiatowych urzędów pracy z każdego powiatu 

 

W ramach całego badania do analizy zawodów i specjalności, w celu uzyskania możliwości 

porównywania wyników badania, zastosowano obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności z 

2010 r., zgodnie z którą sklasyfikowano zawody w ramach analizy ofert pracy według dziewięciu grup 

wielkich.  

 

Ogłoszenia pozyskano z następujących źródeł: 

 

a) Ogłoszenia drukowane 

 

Podstawowym kryterium doboru źródeł do analizy ogłoszeo drukowanych był zasięg tytułu 

prasowego, jego popularnośd, częstotliwośd zamieszczania ogłoszeo o pracy oraz dostępnośd. 

Ogłoszenia rekrutacyjne dla badanych 6 powiatów pozyskano z następujących źródeł: 

 Prasa regionalna: 

o Radom - Tygodnik Radomski, Oko na Miasto, Panorama Radomska, Gazeta Wyborcza 

Radom, Echo Dnia 

o Ostrołęka - Tygodnik Ostrołęcki, Rozmaitości Ostrołęckie, Kurier Ostrołęcki 

o Sokołowski - Gazeta Sokołowska, Wieści Sokołowskie 
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o Piaseczyoski - Kurier Południowy, Nad Wisłą 

o Ciechanowski - Tygodnik Ciechanowski, Extra Ciechanów, Czas Ciechanowa 

o Płocki - Tygodnik Płocki, Gazeta Wyborcza Płock 

 Prasa ogólnokrajowa: 

o Gazeta Wyborcza dodatek "Praca", Rzeczpospolita 

 

b) Ogłoszenia internetowe 

 

W przypadku ogłoszeo internetowych w analizie uwzględniono najpopularniejsze portale 

internetowe zamieszczające oferty pracy (portale o charakterze ogólnopolskim, jak i portale o 

charakterze lokalnym i regionalnym). Ogłoszenia internetowe pozyskano z następujących źródeł: 

 

 Portale regionalne: 

o Radom - radom.gazeta.pl; www.ogloszenia.radom.fm, www.anonse.com, 

www.echodnia.eu 

o Ostrołęka - www.ogloszenia.moja-ostroleka.pl; www.pracaostroleka.org 

o Sokołowski - www.gazetasokolowska.pl 

o Piaseczyoski - www.powiat-piaseczynski.info, www.konstancin.com 

o Ciechanowski - tc.ciechanow.pl; www.eciechanow.pl; www.ciechanowonline.pl 

o Płocki - www.plocman.pl, terazplock.pl, plocek.pl 

 Portale ogólnokrajowe: 

o Portale tematyczne - praca.gazetapraca.pl; pracuj.pl; www.szybkopraca.pl; 

www.infopraca.pl; www.praca.pl; www.gratka.pl 

o Portale ogłoszeniowe - anonseogloszenia.pl; lento.pl; www.olx.pl 

 

c) Oferty zgłoszone do powiatowych urzędów pracy 

 

Do analizy włączono także oferty pracy zamieszczone w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie 

Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl. 

 

 

 

  

http://www.ogloszenia.radom.fm/
http://www.anonse.com/
http://www.powiat-piaseczynski.info/
http://www.eciechanow.pl/
http://www.plocman.pl/
http://www.praca.pl/
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2. Ocena metodologii i rekomendacje dla dalszych badań MORP 
Zaproponowana metodologia badao jakościowych została poddana próbie na drodze badania 

pilotażowego. Na podstawie przeprowadzonych badao terenowych zidentyfikowano mocne i słabe 

strony wykorzystanego podejścia badawczego, co pozwoliło na wprowadzenie modyfikacji i 

wypracowanie skutecznego narzędzia do dalszych badao.  

 

2.1.  Rekomendacje odnośnie obszarów i pytań badawczych 

Materiał badawczy zebrany na drodze przeprowadzonych badao jakościowych umożliwił uzyskanie 

odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze. Biorąc pod uwagę główny cel badania, 

zagadnienia poruszane w ramach wszystkich czterech obszarów badawczych były przedstawiane w 

kontekście rynku pracy. Jednak zakres materiału badawczego zebranego na drodze badao 

terenowych wśród różnych grup respondentów różnił się ze względu na poziom wiedzy tych grup w 

poszczególnych obszarach badawczych.  

 

Poniżej przedstawiono rekomendacje odnośnie zakresu tematycznego badania w poszczególnych 

obszarach badawczych i z punktu widzenia różnych grup respondentów.  

 

Obszar badawczy 1  Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku    pracy 

 

Zakres tematyczny tego obszaru miał charakter wprowadzający. Respondenci proszeni byli o ocenę 

sytuacji gospodarczej powiatu, szans i zagrożeo oraz przewidywanych kierunków zmian. Pytania 

badawcze przypisane temu obszarowi badawczemu powinny byd szczególnie pogłębiane podczas 

wywiadów z pracodawcami, pracownikami Publicznych Służb Zatrudnienia oraz agencji zatrudnienia. 

Są to podmioty, które mają największą wiedzę o sytuacji branż (szczególnie pracodawcy), a także o 

zapotrzebowaniu poszczególnych branż na pracowników (w przypadku instytucji rynku pracy, 

publicznych i niepublicznych), przez co najtrafniej potrafią ocenid zmiany gospodarcze powiatu.  

 

Problemy zaobserwowane podczas badania pilotażowego w ramach Obszaru badawczego 1 

Zaobserwowane problemy Rekomendacje 

1. Respondent nie potrafi ocenid sytuacji 

gospodarczej w powiecie 

 

Zachęcad respondenta do oceny sytuacji gospodarczej 

w powiecie z punktu widzenia reprezentowanej 

firmy/instytucji/branży;  

Prosid o odnoszenie się do własnych doświadczeo lub 

doświadczeo firmy/instytucji; 

Przeformułowad pytanie na "co się mówi na ten 

temat?" 

2. Respondent mówi o sytuacji 

gospodarczej powiatu przez pryzmat 

rynku pracy 

Przejśd płynnie do rozmowy o sytuacji na rynku pracy 

w powiecie 

3. Respondent wypowiada się o sytuacji 

gospodarczej powiatu w sposób zbyt 

ogólny 

Wykorzystywad pytania dodatkowe, naprowadzające 

na konkretne aspekty sytuacji gospodarczej powiatu; 

Prosid o podanie konkretnych przykładów, bądź 

przytoczenie opinii innych osób 
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Obszar badawczy 2  Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

Pytania badawcze przypisane drugiemu obszarowi badawczemu mają szczególne znaczenie dla 

całego badania, ponieważ bezpośrednio wiążą się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Biorąc pod 

uwagę zróżnicowanie badanych zbiorowości, należy dążyd do zebrania materiału badawczego z 

punktu widzenia różnych grup respondentów, kładąc nacisk na kwestie szczególnie bliskie danej 

grupie respondentów. W ramach tego obszaru badawczego nie zaobserwowano problemów 

wspólnych dla wszystkich badanych grup, dlatego też rekomendacje odnoszą się do każdej grupy 

osobno.  

 

Problemy zaobserwowane podczas badania pilotażowego w ramach Obszaru badawczego 2 wśród 

poszczególnych grup respondentów 

Grupa respondentów Zaobserwowane problemy i rekomendacje 

Pracodawcy Należy prowadzid wywiad w odniesieniu do ogólnego zapotrzebowania 

lokalnego rynku na pracowników ("jak to jest w powiecie"), jak i 

zapotrzebowania na pracowników danej firmy oraz całej branży, w której 

dana firma działa, pamiętając przy tym, że pracodawca chętniej będzie się 

wypowiadał na temat swojej firmy, niż ogólnej sytuacji na rynku pracy w 

powiecie. 

Agencje doradztwa 

personalnego 

Respondenci z tej grupy są cennym źródłem informacji na temat realnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, bowiem mają kontakt zarówno z 

pracodawcami, jak i z osobami poszukującymi pracy. Podczas wywiadu 

należy prosid respondentów o odnoszenie się do konkretnych sytuacji, z 

jakimi mieli w ostatnim czasie do czynienia, do konkretnych doświadczeo 

pracodawców, jak i osób poszukujących pracy, z którymi współpracują.  

Publiczne Służby 

Zatrudnienia 

Pracownicy PSZ często powołują się na oficjalne statystyki rynku pracy 

(np. poziom bezrobocia rejestrowanego). Należy zachęcad respondentów 

do przedstawiania opinii niezależnie od oficjalnych statystyk, o próbę 

realnej oceny poziomu bezrobocia w powiecie. Podobnie jak w przypadku 

agencji pośrednictwa pracy, należy zachęcad respondentów do 

podawania przykładów problemów, z jakimi zgłaszają się do nich osoby 

bezrobotne.  

Instytucje edukacyjne Przedstawiciele szkół mówią o rynku pracy w powiecie przez pryzmat 

sytuacji swoich absolwentów i w tym kierunku należy moderowad 

wywiad. Należy zachęcad respondentów do przedstawienia opinii na 

temat sytuacji absolwentów o różnych poziomach wykształcenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół średnich zawodowych, 

zasadniczych zawodowych i wyższych.  

Instytucje pomocy 

społecznej + 

organizacje 

pozarządowe 

Przedstawiciele tych grup mówią o rynku pracy w kontekście osób, z 

którymi współpracują, tj. osób będących w najcięższej sytuacji na rynku 

pracy. W badaniu należy skupid się na sytuacji tych osób i dążyd do 

pogłębienia informacji o sytuacji różnych grup defaworyzowanych i 

wykluczonych na powiatowym rynku pracy. Podobnie jak w przypadku 

innych grup, należy prosid respondentów o podanie przykładów 

problemów osób, z którymi współpracują. 
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Osoby bezrobotne Osoby bezrobotne mówią o rynku pracy w powiecie przez pryzmat swojej 

sytuacji, w związku z czym oceny są najczęściej negatywne. Należy jednak 

prosid respondentów o wskazanie przyczyn ich bezrobocia, tj. zastanowid 

się, w jakim stopniu problemy ze znalezieniem pracy wynikają z 

uwarunkowao rynku pracy, a w jakim z uwarunkowao samego 

respondenta (tj. jego wykształcenia, doświadczenia, sposobów 

poszukiwania pracy). 

 

 

 

Obszar badawczy 3  Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 

Trzeci obszar badawczy porusza zagadnienia związane z dopasowaniem oferty edukacyjnej powiatu 

do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pytania badawcze przypisane temu obszarowi badawczemu 

powinny byd szczególnie pogłębiane podczas wywiadów ze szkołami, Publicznymi Służbami 

Zatrudnienia oraz agencjami doradztwa personalnego. Wybór szkół jest w tym przypadku oczywisty, 

natomiast pracownicy instytucji rynku pracy mają największą wiedzę o niedopasowaniu popytu na 

lokalnym rynku pracy do podaży pracy, wynikającemu m.in. z niedopasowania systemu kształcenia do 

potrzeb pracodawców.  

Podobnie jak w przypadku Obszaru badawczego 2, w ramach tego obszaru badawczego nie 

zaobserwowano problemów wspólnych dla wszystkich badanych grup, dlatego też rekomendacje 

odnoszą się do każdej grupy osobno. 

 

Problemy zaobserwowane podczas badania pilotażowego w ramach Obszaru badawczego 3 wśród 

poszczególnych grup respondentów 

Grupa respondentów Zaobserwowane problemy i rekomendacje 

Pracodawcy Pracodawcy powinni oceniad sytuację edukacyjną powiatu pod kątem 

swojego zapotrzebowania na odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. 

Pracodawcy mogą się wypowiadad z jednej strony na temat kwalifikacji 

swoich pracowników i obszarów wymagających podnoszenia kwalifikacji, 

z drugiej strony mogą oceniad poziom kwalifikacji osób chętnych do pracy 

w ich firmie na podstawie nadsyłanych CV.  

Agencje doradztwa 

personalnego 

Nie zaobserwowano problemów, pracownicy agencji doradztwa 

personalnego potrafili ocenid sytuację edukacyjną w powiecie, głównie 

pod kątem oczekiwao pracodawców i braków w wykształceniu osób, 

które się do nich zgłaszają. 

Publiczne Służby 

Zatrudnienia 

Nie zaobserwowano problemów, pracownicy PSZ potrafili ocenid sytuację 

edukacyjną w powiecie, szczególnie pod kątem całego systemu 

kształcenia w powiecie.  

Instytucje edukacyjne Przedstawiciele szkół to grupa, której opinia ma szczególne znaczenie w 

ocenie sytuacji edukacyjnej w powiecie. Respondenci chętnie poruszają 

kwestie problemowe, niejednokrotnie sugerując przy tym sposoby 

rozwiązania tych problemów i poprawy poziomu wykształcenia. Należy 

dążyd do uzyskania przykładów dobrych praktyk szkół w zakresie 

reagowania na sytuację na rynku pracy.  
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Instytucje pomocy 

społecznej + 

organizacje 

pozarządowe 

Są to grupy, wśród  których tematykę sytuacji edukacyjnej należy 

poruszad w najmniejszym stopniu, przy czym nie należy pomijad tego 

tematu, ponieważ przedstawicie tych instytucji mają wiedzę na temat 

szkół w powiecie, szczególnie średnich zawodowych i zasadniczych 

zawodowych. 

Osoby bezrobotne Osoby bezrobotne mówią o edukacji przez pryzmat swojego 

wykształcenia. Należy zachęcad respondentów do oceny przydatności 

kwalifikacji i kompetencji, jakie zdobyli w procesie kształcenia oraz do 

wskazania tych, których im szczególnie brakuje.  

 

 

 

 

Obszar badawczy 4.  Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, w 

   tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup  

   defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  

 

Czwarty obszar badawczy porusza zagadnienia związane z aktywizacją zawodową osób aktywnych na 

rynku pracy, w szczególności osób znajdujących się w najcięższej sytuacji na rynku pracy. Pytania 

badawcze przypisane temu obszarowi badawczemu powinny byd szczególnie pogłębiane podczas 

wywiadów z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej i organizacjami 

pozarządowymi, a także z osobami bezrobotnymi. W przypadku PSZ wybór jest oczywisty, ponieważ 

są to instytucje odpowiedzialne za programy aktywizacji zawodowej na terenie powiatu, natomiast 

instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe również kierują swoje usługi do osób w 

najcięższej sytuacji na rynku pracy w powiecie, które są, w pewnym stopniu, komplementarne do 

usług PSZ. Osoby bezrobotne są beneficjentami tych programów, przez co ich opinia na temat 

organizacji tych programów jest również bardzo istotna.  

 

Podobnie jak w przypadku Obszarów badawczych 2 i 3, w ramach tego obszaru badawczego nie 

zaobserwowano problemów wspólnych dla wszystkich badanych grup, dlatego też rekomendacje 

odnoszą się do każdej grupy osobno. 

 

Problemy zaobserwowane podczas badania pilotażowego w ramach Obszaru badawczego 4 wśród 

poszczególnych grup respondentów 

Grupa respondentów Zaobserwowane problemy i rekomendacje 

Pracodawcy Pracodawcy mówią o aktywizacji zawodowej przez pryzmat swojej 

współpracy z Urzędami Pracy lub, jeżeli nie współpracują z Urzędami 

Pracy w tym zakresie, przez pryzmat zasłyszanych opinii na ten temat. 

Często pracodawcy po prostu nie wiedzą nic o takich programach. 

Szczególnie istotna jest opinia pracodawców na temat ich oczekiwao 

odnośnie takich programów aktywizacyjnych, tj. w jakich kierunkach 

należałoby podnosid kwalifikacje (np. poprzez szkolenia, staże, praktyki), 

by zwiększyd atrakcyjnośd pracownika w oczach pracodawcy.  

Agencje doradztwa 

personalnego 

Nie zaobserwowano problemów, pracownicy agencji doradztwa 

personalnego potrafili ocenid programy kierowane do osób w najcięższej 
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sytuacji na rynku pracy. 

Publiczne Służby 

Zatrudnienia 

Nie zaobserwowano problemów, pracownicy agencji doradztwa 

personalnego potrafili ocenid programy kierowane do osób w najcięższej 

sytuacji na rynku pracy, szczególnie programy oferowane przez Urząd 

Pracy. 

Instytucje edukacyjne Wśród przedstawicieli instytucji edukacyjnych tematy związane z 

aktywizacją zawodową należy poruszad w najmniejszym stopniu, 

koncentrując się na ich wiedzy na temat programów aktywizacyjnych 

kierowanych głównie do bezrobotnych absolwentów szkół.  

Instytucje pomocy 

społecznej + 

organizacje 

pozarządowe 

Nie zaobserwowano problemów, jest to obszar, któremu należy poświęcid 

najwięcej czasu podczas wywiadów z tymi grupami respondentów. Należy 

dążyd do uzyskania przykładów dobrych praktyk realizacji programów 

pomocowych dla osób w najcięższej sytuacji na rynku pracy. 

Osoby bezrobotne Wszystkie osoby bezrobotne zakwalifikowane do badania uczestniczyły w 

aktywnych programach rynku pracy, w związku z czym ich wiedza na 

temat tych programów była duża i z łatwością potrafili ocenid sposób 

organizacji tych programów, problemy, z jakimi się spotykali przy aplikacji 

do tych programów, jak i ich skuteczności.  

 

2.2. Rekomendacje odnośnie zasad doboru próby i technik badawczych 

Poniżej dokonano oceny zastosowanej metodologii doboru próby do badania oraz technik 

badawczych zastosowanych do poszczególnych grup respondentów oraz przedstawiono 

rekomendacje odnośnie zasad doboru próby i technik badawczych do wykorzystania w dalszych 

badaniach lokalnych rynków pracy. 

 

1. Pracodawcy z dominujących branż na danym terenie 

 

Zasady doboru próby zastosowane w badaniu pilotażowym są skuteczne. Wywiady zostały 

przeprowadzone z największymi pracodawcami, a respondentami były osoby dobrze orientujące się 

w tematyce zatrudnienia w firmie.  

 

Nie zaobserwowano również problemów przy rekrutacji pracodawców do badania. Odsetek odmów 

był niewielki, co można tłumaczyd charakterem próby badawczej. Osoby rekrutujące pracodawców 

do badania podkreślały jakościowy charakter badania oraz fakt, że było ono przeprowadzane jedynie 

wśród 6 największych pracodawców w całym powiecie.  

 

Jedynym problemem, z jakim spotkano się podczas realizacji badania była niechęd respondentów do 

nagrywania wywiadu. I chod w większości przypadków uzyskano zgodę respondenta na nagranie, to 

zdarzały się przypadki, że po zakooczeniu wywiadu (i zakooczeniu nagrywania) respondent 

przedstawiał swoją "prawdziwą" opinię na temat kwestii poruszanych w trakcie wywiadu. W naszej 

opinii w dalszych badaniach należałoby wziąd pod uwagę możliwośd ograniczenia się jedynie do 

notatek z wywiadu z pracodawcami, bez konieczności rejestracji wywiadu.  

 

 Badanie pilotażowe Rekomendacje zmian 

Technika badawcza 6 IDI na powiat - 
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Typ respondenta pracownicy na stanowiskach 

specjalistycznych lub kierowniczych 

działów odpowiedzialnych za politykę 

kadrową w firmie lub właściciele 

przedsiębiorstw 

- 

 

 

2. Pracownicy agencji doradztwa personalnego  

 

Realizacja badania wśród 3 przedstawicieli największych agencji doradztwa personalnego dostarczyła 

wyczerpujących informacji na temat lokalnego rynku pracy, przy czym w procesie rekrutacji agencji 

doradztwa personalnego napotkano następujące problemy i sposoby ich rozwiązania: 

 W bazie agencji pozyskanej z Krajowego Rejestru Zatrudnienia często spotykano podmioty, 

które realnie nie prowadziły doradztwa personalnego, a jedynie figurowały w bazie. W 

związku z tym konieczne było wyszukanie agencji w bazach komercyjnych, a w przypadku 

wyczerpania wszystkich kontaktów w bazie, zwracano się do PSZ z prośbą o informację o 

agencjach działających na terenie powiatu; 

 W przypadku powiatów o charakterze ziemskim (np. płocki), bądź o charakterze rolniczym 

(np. sokołowski, płocki) liczba działających agencji zatrudnienia jest niewielka, w związku z 

czym bardzo ciężko było zorganizowad wywiady z 3 podmiotami. Zaleca się, by w takich 

przypadkach rozszerzyd populację badawczą do agencji zlokalizowanych w powiatach 

sąsiadujących i obsługujących również pracodawców i pracobiorców z terenu badanego 

powiatu. 

 

W samym procesie realizacji wywiadów przebiegał nie zaobserwowano problemów.  

 

 Badanie pilotażowe Rekomendacje zmian 

Technika badawcza 3 IDI na powiat - 

Typ respondenta doradcy zawodowi, pośrednicy pracy - 

 

3. Pracownicy merytoryczni szkół  

 

Podczas rekrutacji pracowników merytorycznych szkół do badania jakościowego w formie 

zogniskowanego wywiadu grupowego nie zaobserwowano istotnych problemów. Propozycja udziału 

w spotkaniu była kierowana do dyrektorów szkół, którzy przyjmowali zaproszenie osobiście, bądź 

delegowali udział w spotkaniu odpowiedniemu pracownikowi.  

 

Technika zogniskowanego wywiadu grupowego do realizacji badania jakościowego wśród 

przedstawicieli szkół z terenu powiatu jest, w naszej opinii, skuteczna. Przedstawiciele lokalnego 

środowiska edukacyjnego stanowią jednorodną grupę, co pozwala na prowadzenie ciekawej dyskusji 

i uzyskanie interesującego materiału badawczego. 

 

W tym miejscu należy jednak zaznaczyd, że wywiad grupowy w gronie przedstawicieli szkół nie jest 

standardowym wywiadem typu FGI i w pewnych kwestiach należy stosowad podejście do realizacji 

spotkania odbiegające od powszechnie przyjętych zasad prowadzenia FGI, w szczególności: 
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1. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę szkół na terenie powiatu (ponadgimnazjalnych 

zawodowych i wyższych), należy liczyd się z tym, że przedstawiciele lokalnego środowiska 

edukacyjnego znają się, co szczególnie ma miejsce w przypadku dyrektorów szkół. Jest to 

sytuacja nieunikniona, biorąc pod uwagę tak ograniczoną zbiorowośd środowiska na terenie 

powiatu, jednak nie wpływa w żadnym stopniu ograniczająco na dynamikę grupy. 

2. Przedstawiciele szkół nie dostają wynagrodzenia za udział w spotkaniu. Ich udział w 

spotkaniu traktowany jest jako wkład ekspercki w proces diagnozy problemów lokalnego 

rynku pracy, szczególnie absolwentów szkół. Tym samym, spotkanie należy moderowad 

bardziej w kierunku dyskusji w gronie lokalnych ekspertów, niż standardowego wywiadu 

grupowego, co wymaga odmiennego podejścia do moderacji wywiadu (moderator-eksperci), 

jak i kwestii czysto organizacyjnych.  

 

 Badanie pilotażowe Rekomendacje zmian 

Technika badawcza 1 FGI (5 osób) na powiat - 

Typ respondenta pracownicy szkół, m.in. nauczyciele, 

pedagodzy, dyrektorzy, doradcy zawodowi 

w szkołach 

- 

 

4. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia  

 

W procesie rekrutacji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia nie zaobserwowano problemów. 

Przedstawiciele PUP wyrażali chęd uczestnictwa w badaniu.  

 

Zastosowana metodologia doboru próby, jak i technika indywidualnego wywiadu pogłębionego jest, 

w naszej ocenie, skuteczna.  

 

 Badanie pilotażowe Rekomendacje zmian 

Technika badawcza 2 IDI na powiat - 

Typ respondenta 1 IDI z pracownikiem PUP na stanowisku 

kierowniczym i 1 IDI z pracownikiem PUP 

na stanowisku specjalisty (doradcy 

zawodowi, pośrednicy pracy) 

- 

 

5. Pracownicy instytucji pomocy społecznej  

 

6. Pracownicy organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na rynku 

pracy  

 

Przedstawiciele instytucji pomocy społecznej zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu fokusowym 

wspólni z przedstawicielami organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na 

rynku pracy i promocji zatrudnienia.  

 

W samym procesie rekrutacji uczestników na spotkanie nie zaobserwowano problemów, jednak w 

naszej opinii, badanie wśród tych grup respondentów powinno byd przeprowadzane w formie 

indywidualnych wywiadów pogłębionych. Zmianę metodologii badawczej motywujemy faktem, że 

grupy te są niejednorodne i chod obie w swojej pracy zawodowej spotykają się osobami będącymi w 
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trudnej sytuacji na rynku pracy, to zakres ich działalności znacząco się różni. W efekcie, podczas 

dyskusji poruszane są tematy, które dla jednej z grup były zbyt odległe, co prowadziło do wyłączenia 

aktywności tych osób w dyskusji. Ponadto, zgodnie z założeniami badania, w spotkaniu większośd 

uczestników stanowili przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, co potęgowało wkład tej grupy 

w dyskusję. 

 

Kolejnym problemem, jaki napotkano podczas realizacji badania wśród tych zbiorowości jest 

stosunkowo małe zainteresowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w spotkaniu 

grupowym. W powiatach, w których nie udało się zapewnid obecności 3 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na spotkaniu (mimo potwierdzonej wcześniej obecności), zrealizowano dodatkowe 

wywiady indywidualne z osobami, które nie mogły wziąd udziału w spotkaniu. W naszej opinii 

materiał badawczy zebrany na drodze tych dodatkowych wywiadów indywidualnych był bogatszy, niż 

materiał uzyskany podczas spotkao grupowych. Sugerujemy, by w kolejnych badaniach 

przeprowadzid 3 wywiady indywidualne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających 

na terenie każdego powiatu.  

 

W przypadku przedstawicieli instytucji pomocy społecznej również zalecamy zmianę techniki 

badawczej na indywidualne wywiady pogłębione, motywując ten wybór ograniczoną liczbą tych 

instytucji na terenie powiatu, zbyt małą do zapewnienia obecności 5 osób - minimum niezbędnego 

do realizacji wywiadu grupowego. Sugerujemy, by w kolejnych badaniach przeprowadzid 3 wywiady 

indywidualne z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej na terenie powiatu. 

 

 Badanie pilotażowe Rekomendacje zmian 

Technika badawcza 1 FGI (3 przedstawicieli instytucji pomocy 

społecznej + 3 organizacji 

pozarządowych) na powiat 

3 IDI z przedstawicielami instytucji 

pomocy społecznej na powiat 

3 IDI z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych na powiat 

Typ respondenta Instytucje pomocy społecznej: pracownicy 

na stanowiskach kierowniczych bądź 

pracownicy socjalni  

- 

Organizacje pozarządowe: pracownicy w 

największym stopniu zaangażowani w 

problematykę rynku pracy 

- 

 

 

 

 

7. Osoby bezrobotne uczestniczące w programach rynku pracy  

 

Rekrutacja osób bezrobotnych do badania przebiegała bez większych problemów. Odpowiedź na 

zamieszczone ogłoszenia o spotkaniu (wraz z informacją o formie spotkania i oferowanym 

wynagrodzeniu) zapewniły wystarczające zainteresowanie udziałem w spotkaniu, przy czym znaczna 

częśd osób zgłaszających swoją kandydaturę nie spełniała podstawowego kryterium udziału w 

spotkaniu, tj. nie uczestniczyła w aktywnych programach rynku pracy. Niejednokrotnie osoby te 

podkreślały, że na terenie powiatu dostęp do takich programów jest bardzo ograniczony. Stąd nasza 

rekomendacja, by w dalszych badaniach lokalnych rynków pracy włączyd do badanych zbiorowości 
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także osoby bezrobotne, które nie uczestniczyły w aktywnych programach rynku pracy, lecz są 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pozwoliłoby to na porównanie opinii na temat 

sytuacji na rynku pracy ze strony osób, które podejmują działania mające na celu podnoszenie ich 

kwalifikacji, jak i osób, które nie uczestniczą w programach aktywizacyjnych. Kluczową informacją w 

przypadku tej drugiej grupy byłoby także poznanie powodów braku uczestnictwa w aktywnych 

programach rynku pracy i wskazanie rekomendacji poprawy dostępności tych programów.  

 

Jeśli chodzi o sam sposób realizacji badania w grupie osób bezrobotnych, uważamy, że wywiad 

grupowy jest odpowiednią techniką badawczą. Grupa ma charakter jednorodny, ponieważ spotyka 

się z podobnymi problemami na rynku pracy i chętnie opowiada o swoich doświadczeniach 

związanych z procesem poszukiwania pracy oraz uczestnictwem w aktywnych programach rynku 

pracy. Jednocześnie szczególnie ważne jest zapewnienie zróżnicowania respondentów pod względem 

kryteriów zaproponowanych w badaniu pilotażowym, tj. wieku i płci, ponieważ pozwala to na 

spojrzenie na te same problemy z punktu widzenia różnych osób (np. problem dyskryminacji na rynku 

pracy ze względu na wiek w opinii osób młodszych, jak i starszych).  

 

 Badanie pilotażowe Rekomendacje zmian 

Technika badawcza 1 FGI (8 osób) na powiat 2 FGI (2x8 osób) na powiat 

Typ respondenta Osoby bezrobotne uczestniczące w 

aktywnych programach rynku pracy 

1 FGI na powiat wśród osób 

bezrobotnych uczestniczących w 

aktywnych programach rynku pracy 

1 FGI na powiat wśród osób 

bezrobotnych nieuczestniczących w 

aktywnych programach rynku pracy 

 

2.3. Rekomendacje odnośnie metodologii analizy ogłoszeń rekrutacyjnych 

Zaproponowane podejście do analizy ogłoszeo drukowanych i internetowych umożliwiło określenie 

zapotrzebowania na pracę w sześciu badanych powiatach województwa mazowieckiego z 

uwzględnieniem: 

 Zawodów poszukiwanych przez pracodawców; 

 Wymagao odnośnie wykształcenia; 

 Wymaganych kwalifikacji i kompetencji; 

 Pozostałych oczekiwao pracodawców (ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwao wobec płci 

i wieku); 

 Korzyści oferowanych przez pracodawców. 

 

Zagadnienia te były analizowane na poziomie całej próby ogłoszeo, a także z uwzględnieniem 

zróżnicowania na poziomie grup zawodowych oraz, tam gdzie to było możliwe, powiatów.  

 

Metodologia analizy ogłoszeo rekrutacyjnych wykorzystana w badaniu pilotażowym jest, w naszej 

opinii, skuteczna. Sugerujemy jednak, by w badaniach lokalnych rynków pracy pozostałych powiatów 

zwiększyd próbę ogłoszeo zbieranych na poziomie powiatu z N=50 do N=100 tak, by zapewnid 

możliwośd przeprowadzenia wielowymiarowej analizy na poziomie powiatów. Próba 50 ogłoszeo dla 

powiatu jest zbyt mała, by móc wielowymiarowo scharakteryzowad popyt na pracę na poziomie 

powiatu. 
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Stosując metodologię analizy przedstawioną w badaniu pilotażowym, przy zwiększeniu próby 

ogłoszeo na poziomie powiatu do N=100, będzie możliwe sprawne kontynuowanie badao na 

potrzeby monitoringu rynku pracy na poziomie pozostałych powiatów w województwie 

mazowieckim. 
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3. Analiza wyników badania pilotażowego 
 

3.1. Ogólna charakterystyka województwa mazowieckiego i badanych powiatów 

 

Województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce – jego powierzchnia wynosi 

35 598 km2, co stanowi około 11,4% powierzchni kraju. Na jego terenie zamieszkuje  5 072 335 osób, 

co daje mu również pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby mieszkaoców. Mazowsze jednym z 

najbardziej zróżnicowanych gospodarczo województw w kraju. Większośd województwa jest 

stosunkowo słabo rozwinięta. Wybija się tu najbardziej rozwinięta gospodarczo Warszawa oraz jej 

okolice. 

 

Województwo administracyjnie podzielone jest na 38 powiatów ziemskich i 4 miasta na prawach 

powiatu, tzw. powiaty grodzkie (Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka). Stolicą regionu jest miasto 

stołeczne Warszawa. Na terenie województwa znajduje się 325 gmin. 

 

Diagnoza lokalnych rynków pracy została przeprowadzona w 6 powiatach województwa 

mazowieckiego, po jednym powiecie z każdego z 6 subregionów województwa (z wyłączeniem miasta 

stołecznego Warszawy):  

 Powiat ciechanowski - położony w 

subregionie ciechanowskim, na 

północno-zachodnim Mazowszu 

zajmuje obszar 1062,62 km²,  

 Powiat płocki ziemski - położony w 

subregionie płockim, na północno-

zachodnim Mazowszu, zajmuje obszar 

1796 km2, 

 Powiat sokołowski - położony w 

subregionie siedleckim, we wschodniej 

części województwa mazowieckiego, 

zajmuje obszar 1131,42 km²,  

 Powiat m. Ostrołęka - położony w 

subregionie ostrołęckim w północnej 

części województwa mazowieckiego. 

Ma status miasta na prawach powiatu 

oraz jest siedzibą powiatu ziemskiego. 

Ostrołęka zajmuje obszar 29,00 km² 

 Powiat m. Radom - położony w 

subregionie radomski, w południowej 

części województwa mazowieckiego. 

Ma status miasta na prawach powiatu 

oraz jest siedzibą powiatu 

radomskiego. Powiat m. Radom 

zajmuje obszar 111,80 km². 

 Powiat piaseczyoski - położony w 

subregionie warszawskim (bez miasta 

Rysunek 2. Subregiony województwa mazowieckiego i 

powiaty wybrane do badania 

   

Źródło: Opracowanie własne. 

 

m. Radom 

m. Ostrołęka 

piaseczyoski 

ciechanowski 

sokołowski 
płocki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr#Kilometr_kwadratowy
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stołecznego Warszawy), w centralnej 

części województwa mazowieckiego, 

od północy graniczy z Warszawą, 

zajmuje obszar 621 km2. 

3.1.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne  

 

Liczba i struktura ludności 

 

Na koniec 2009 roku województwo mazowieckie zamieszkiwało 5,2 mln osób. Od 2004 roku 

obserwuje się niewielki coroczny przyrost liczby ludności w województwie. Średnie roczne tempo 

tego wzrostu liczby ludności wyniosło w okresie 2004-2009 0,3%. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany liczby mieszkaoców Mazowsza oraz badanych sześciu 

powiatów od 2004 roku. 

 

Tabela 1. Liczba ludności w województwie mazowieckim oraz w sześciu wybranych powiatach w 

latach 2004-2009 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Spośród powiatów objętych badaniem wzrost liczby ludności obserwuje się w powiatach: 

 płockim (średnie tempo wzrostu 0,3%), 

 piaseczyoskim (2,3%); 

natomiast w pozostałych powiatach liczba ludności maleje z roku na rok: 

 ciechanowski (-0,3%), 

 sokołowski (-0,6%), 

 m. Ostrołęka (-0,1%), 

 m. Radom (-0,4%). 

 

W województwie mazowieckim średni udział osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu 

ludności wyniósł 63,7%. Natomiast średni odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wyniósł w 2009 

roku 19%. Analiza liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na przestrzeni lat 2004-2009 wskazuje, że 

w województwie mazowieckim można było obserwowad coroczny spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym -  w 2004 r. liczba ta wynosiła 1 036 343 osób, podczas gdy w 2009 r. było to już 

tylko 975 278 osób. 

 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MAZOWIECKIE 5 145 997 5 157 729 5 171 702 5 188 488 5 204 495 5 222 167 

Powiat ciechanowski 91 666 91 153 90 832 90 600 90 538 90 249 

Powiat płocki 105 855 106 280 106 621 106 769 107 079 107 471 

Powiat sokołowski 57 520 57 089 56 766 56 414 56 168 55 832 

Powiat m. Ostrołęka 54 129 53 831 53 605 54 109 53 982 53 837 

Powiat m. Radom 227 613 227 018 225 810 224 857 224 226 223 397 

Powiat piaseczyoski 140 204 143 344 147 047 150 800 154 080 157 392 
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Rysunek 3. Struktura ludności województwa mazowieckiego według grup wieku w latach 2004-2009 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Pod względem udziału ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkaoców, cztery z 

sześciu  badanych powiatów przewyższają średnią dla województwa, są to:  

 m. Ostrołęka (67,8% ogółu ludności),  

 m. Radom (65,1%),  

 piaseczyoski  (64,9%)  

 ciechanowski (64,6%).  

 

W dwóch pozostałych powiatach udział osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności 

jest niższy od średniej wojewódzkiej: 

 płocki (62,5%)  

 sokołowski (60,6%).  

 

Z kolei w przypadku odsetka liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, wśród sześciu wybranych 

powiatów aż pięd przewyższa średnią dla województwa, lecz równocześnie tylko w jednym powiecie 

w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z tendencją wzrostową liczby osób wieku 

przedprodukcyjnym: 

 płocki (21% ogółu ludności). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się na 

przestrzeni ostatnich lat - w 2004 r. powiat zamieszkiwało 25 713 osób, podczas gdy w 2009 

r. było to jedynie 23 082 osób w wieku przedprodukcyjnym, 

 piaseczyoski (21%). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zwiększyła się na przestrzeni 

ostatnich lat - w 2004 r. powiat zamieszkiwało 29 789 osób, podczas gdy w 2009 r. było to już 

32 596 osób w wieku przedprodukcyjnym, 
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 ciechanowski (20%). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się na przestrzeni 

ostatnich lat - w 2004 r. powiat zamieszkiwało 21 597 osób, podczas gdy w 2009 r. było to 

jedynie 18 276 osób w wieku przedprodukcyjnym, 

 sokołowski (20%). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się na przestrzeni 

ostatnich lat - w 2004 r. powiat zamieszkiwało 13 068 osób, podczas gdy w 2009 r. było to 

jedynie 11 128 osób w wieku przedprodukcyjnym, 

 m. Ostrołęka (20%). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się na przestrzeni 

ostatnich lat - w 2004 r. powiat zamieszkiwało 11 256 osób, podczas gdy w 2009 r. było to 

jedynie 10 570 osób w wieku przedprodukcyjnym. 

 

Jedynie w powiecie m. Radom udział osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu 

ludności jest niższy od średniej dla województwa i wynosi 18%. Liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym zmniejszyła się w tym powiecie na przestrzeni ostatnich lat - w 2004 r. powiat 

zamieszkiwało 46 699 osób należących do tej kategorii, podczas gdy w 2009 r. było to jedynie 40 790 

osób. 

 

W województwie mazowieckim widad zróżnicowanie obydwu wskaźników według płci. W przypadku 

mężczyzn udział osób w wieku produkcyjnym (68,6%) jest wyraźnie wyższy niż w przypadku kobiet 

(59,3%.). Podobnie jest w przypadku kategorii wieku przedprodukcyjnego (20% w stosunku do 

17,4%). Wśród kobiet jest zaś obserwowany znacznie większy niż w przypadku mężczyzn odsetek 

osób w wieku poprodukcyjnym. 

 

Rysunek 4. Struktura ludności województwa mazowieckiego według grup wieku i płci w 2009 r. 

  
  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Podobne różnice występują w poddawanych analizie powiatach, przy czym większy, niż to wynika ze 

średniej dla Mazowsza, udział mężczyzn w wieku produkcyjnym obserwuje się w powiatach: 

 m. Ostrołęka (71,4%), 

 ciechanowskim (69,2%), 

 m. Radom (68,6%); 

natomiast w przypadku kobiet w powiatach: 

 m. Ostrołęka (64,4%), 

 m. Radom (60,6%), 

 piaseczyoskim (61,5%), 
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 ciechanowskim (60,2%). 

 

Przyrost naturalny 

 

Kwestia przyrostu naturalnego jest istotna ze względu na potencjalne zmiany w strukturze 

demograficznej ludności w badanych powiatach. Ujemny przyrost naturalny (przewaga zgonów nad 

urodzeniami) będzie skutkował zmniejszaniem się liczby ludności i ewoluowaniem struktury 

demograficznej w kierunku większego udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Dodatni przyrost może 

powodowad tendencje odwrotne, a więc jest korzystniejszy z punktu widzenia perspektyw 

rozwojowych powiatów. 

 

Biorąc pod uwagę całośd województwa mazowieckiego można mówid o tendencji pozytywnej - 

współczynnik przyrostu naturalnego w latach 2004 – 2008 systematycznie rósł, wyhamowując 

nieznacznie dopiero w roku 2009. Spośród badanych powiatów najmniej korzystna sytuacja miała 

miejsce w powicie sokołowskim, w którym w całym uwzględnionym okresie obserwowany był 

ujemny poziom wskaźnika, i w niektórych latach na znacznym poziomie. W powiecie płockim 

ziemskim i ciechanowskim sytuacja uległa poprawie dopiero w ostatnich latach. 

 

Zdecydowanie najbardziej optymistyczne przewidywania co do zmian demograficznych powinny 

dotyczyd powiatu piaseczyoskiego, w którym współczynnik przyrostu naturalnego wzrósł w latach 

2004 – 2009 z poziomu 0,35 promila do 4,47 promila znacznie przewyższając średnią wartośd dla 

województwa. W pozostałych powiatach sytuacja utrzymuje się w granicach średniej wojewódzkiej.  

 

Tabela 2. Współczynnik przyrostu naturalnego  latach 2004-2009. Dane w promilach 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Saldo i dynamika migracji ogółem 

 

Saldo migracji w województwie mazowieckim jest dodatnie i na koniec 2009 roku wynosiło 11 471 

osób - ogólna liczba zameldowao w województwie wynosiła 51 312 osób, natomiast wymeldowało 

się 39 841 osób.   Różnice w zjawisku migracji według płci znacznie się różnią - saldo migracji w grupie 

kobiet wynosiło w 2009 r. 6 583 osób, natomiast w grupie mężczyzn 4 888. Tendencja nadwyżki 

zameldowao nad wymeldowaniami z województwa utrzymywała się od 2004 roku. 

 

Tabela 3. Saldo migracji w województwie mazowieckim oraz w sześciu wybranych powiatach w 

latach 2004-2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MAZOWIECKIE -0,57 -0,34 0,13 0,44 1,05 1,00 

Powiat ciechanowski -0,12 -0,69 -0,15 -0,17 0,96 0,02 

Powiat płocki -1,32 -0,43 0,16 -0,81 -1,07 0,14 

Powiat sokołowski -3,49 -3,22 -1,96 -2,57 -0,96 -3,15 

Powiat m. Ostrołęka 3,34 2,86 2,74 3,77 2,59 4,20 

Powiat m. Radom 0,91 0,91 0,52 0,58 1,15 0,73 

Powiat piaseczyoski 0,35 2,12 2,98 2,51 4,30 4,37 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Dodanie saldo migracji występowało jedynie w dwóch z sześciu badanych powiatów i utrzymywało 

się w nich od 2004 roku:  

 piaseczyoskim (saldo migracji 2 543 osób), 

 płockim (434 osób); 

natomiast w pozostałych czterech powiatach od 2004 roku utrzymuje się tendencja nadwyżki 

wymeldowao nad zameldowaniami:  

 m. Radom (-1024 osób),  

 m. Ostrołęka (-421 osób),  

 ciechanowski (-232 osób)  

 sokołowski (-199 osób). 

 

 

 

Tabela 4. Saldo migracji zagranicznych w województwie mazowieckim oraz w sześciu wybranych 

powiatach w latach 2004-2009 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Ujemne saldo migracji zagranicznych wystąpiło w 2009 roku jedynie w powiecie ciechanowskim i 

wyniosło -1. W pozostałych pięciu badanych powiatach różnica między wymeldowaniami za granicę, 

a zameldowaniami zza granicy jest dodatnia: 

 piaseczyoski (saldo migracji zagranicznych 59 osób), 

 m. Radom (34 osób), 

 płocki (16 osób), 

 m. Ostrołęka (12 osób), 

 sokołowski (4 osób). 

 

MAZOWIECKIE 13 326 14 520 16 268 14 946 11 119 11 471 

Powiat ciechanowski -142 -329 -246 -337 -214 -232 

Powiat płocki 558 480 414 417 443 434 

Powiat sokołowski -295 -242 -254 -211 -207 -199 

Powiat m. Ostrołęka -369 -411 -331 -325 -350 -421 

Powiat m. Radom -1 072 -937 -1 205 -1 094 -928 -1 024 

Powiat piaseczyoski 2 836 2 793 3 315 3 417 2 642 2 543 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MAZOWIECKIE 832 565 -823 -112 326 817 

Powiat ciechanowski 1 0 -31 -4 -2 -1 

Powiat płocki 9 8 -19 -9 1 16 

Powiat sokołowski 13 2 -28 -4 3 4 

Powiat m. Ostrołęka -16 -9 -55 -11 -27 12 

Powiat m. Radom -7 22 -20 -57 -10 34 

Powiat piaseczyoski 55 55 -1 22 32 59 
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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. 

Liczba i struktura podmiotów gospodarczych  

 

Na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowanych było na koniec 2009 roku 646 696 

podmiotów, w tym 98% stanowiły podmioty reprezentujące sektor prywatny. Na przestrzeni 

ostatnich lat liczba podmiotów gospodarczych na terenie Mazowsza stopniowo rosła (w 2004 roku 

wynosiła 585 529 podmiotów).  

 

Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w województwie 

mazowieckim oraz w wybranych powiatach w latach 2004-2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MAZOWIECKIE 585 529 601 721 609 601 627 277 649 354 646 696 

Powiat ciechanowski 6 546 6 578 6 681 6 792 6 883 6 582 

Powiat płocki 5 025 5 023 5 158 5 359 5 600 5 771 

Powiat sokołowski 3 380 3 329 3 365 3 454 3 514 3 511 

Powiat m.Ostrołęka 5 869 6 045 5 684 5 751 5 840 5 665 

Powiat m.Radom 25 121 24 710 24 500 24 553 24 794 25 053 

Powiat piaseczyoski 17 673 18 675 18 954 20 121 21 620 22 109 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

W czterech z sześciu powiatów obserwowano od 2004 r. tendencję wzrostu liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, są nimi:  

 płocki - 5 025 podmiotów na koniec 2004 roku, do 2009 roku liczba ta wzrosła do 5 771 

podmiotów, 

 sokołowski - 3 329 podmiotów na koniec 2005 roku, do 2008 roku liczba ta wzrosła do 3 514 

podmiotów, 

 m. Radom - 24 500 podmiotów na koniec 2006 roku, do 2009 roku liczba ta wzrosła do 

25 053 podmiotów, 

 piaseczyoski - 17 673 podmiotów na koniec 2004 roku, do 2009 roku liczba ta wzrosła do 

22 109 podmiotów; 

 

natomiast w ostatnich 2 latach tendencję spadku liczby podmiotów gospodarczych obserwowano w 

powiatach: 

 

 ciechanowskim - liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu 

rosła ( w 2004 roku wynosiła 6 546 podmiotów), aż osiągnęła najwyższą liczbę 6 883 w 2008 

r., następnie zmalała do liczby 6 582 podmiotów w 2009 r., 
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 m. Ostrołęka największa liczba 6 045 zarejestrowanych  podmiotów miała miejsce w 2005 

roku, po czym w roku następnym liczba ta zmalała do 5 684 podmiotów, następnie do 2008 

roku wzrastała do liczby 5 840 podmiotów, z kolei w 2009 roku ponownie spadła 

 

O chłonności lokalnego rynku pracy względem podaży pracy mówią dane dotyczące liczby 

przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkaoców. Z tego punktu widzenia najlepsza sytuacja w 2009 r. była w 

powiecie piaseczyoskim (1 405 zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkaoców), następnie w 

powiecie m. Radom (1 121 podmiotów), kolejno w powiecie m. Ostrołęka (1 052 podmiotów), w 

powiecie ciechanowskim (729 podmiotów), w powiecie Sokołowski (629 podmiotów) oraz w 

powiecie płockim (537 podmiotów). Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2009 

roku w województwie mazowieckim wyniosła 1238 podmiotów na 10 tys. mieszkaoców. Wśród 

wybranych powiatów tylko w powiecie piaseczyoskim liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. mieszkaoców była wyższa od średniej liczby na Mazowszu. 

 

 

Tabela 6. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkaoców 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MAZOWIECKIE 1 138 1167 1179 1209 1248 1238 

Powiat ciechanowski 714 722 736 750 760 729 

Powiat płocki 475 473 484 502 523 537 

Powiat Sokołowski 588 583 593 612 626 629 

Powiat m. Ostrołęka 1 084 1 123 1 060 1 063 1 082 1 052 

Powiat m. Radom 1 104 1 088 1 085 1 092 1 106 1 121 

Powiat piaseczyoski 1 261 1 303 1 289 1 334 1 403 1 405 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Interesującym uzupełnieniem tych danych byłyby statystyki dotyczące liczby przedsiębiorstw 

należących do poszczególnych kategorii wielkości zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa, firmy małe, 

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

W strukturze gospodarki województwa mazowieckiego pod względem liczby zarejestrowanych 

podmiotów dominują podmioty usługowe, które stanowią 78,6%. Przemysł i budownictwo stanowi 

19,5%, natomiast podmioty rolnicze jedynie 1,9% (według danych z 2009 r.) 

 

 

Rysunek 5. Struktura gospodarki w województwie mazowieckim i w wybranych powiatach pod względem 

liczby zarejestrowanych podmiotów w 2009 r.  
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie struktury gospodarki pod względem liczby zarejestrowanych 

podmiotów w poszczególnych powiatach, można zauważyd największy udział rolnictwa w powiatach 

płockim (7,5%) i sokołowskim (6,4%).  

 

Natomiast przyglądając się strukturze gospodarki Mazowsza pod względem liczby podmiotów w 

poszczególnych sekcjach PKD, najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w handlu 

hurtowym i detalicznym, w sektorze działalności profesjonalnej, w budownictwie oraz w 

przetwórstwie przemysłowym (według stanu na koniec 2009 roku).  

 

Na poniższym wykresie przedstawiono liczebności w poszczególnych sektorach gospodarki Mazowsza 

według sekcji PKD 2007. 
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Rysunek 6. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w województwie mazowieckim 

według sekcji PKD 2007 (dane na koniec 2009 roku) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Charakterystyka powiatów wybranych do badania pod względem liczby podmiotów 

zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach PKD jest zbliżona do struktury województwa. Na 

pierwszym miejscu we wszystkich z sześciu powiatów dominował handel hurtowy i detaliczny. 

Kolejne miejsce zajmowało budownictwo w powiatach ciechanowskim, płockim, sokołowskim,  

powiecie m. Ostrołęka. W powiecie m. Radom istotne znaczenie miało przetwórstwo przemysłowe, a 

dla powiatu piaseczyoskiego był to sektor działalności profesjonalnej. Następnie ważną rolę 

odgrywało przetwórstwo przemysłowe, w powiatach ciechanowskim, płockim oraz sokołowskim. 

Trzecie miejsce w powiecie m. Ostrołęka zajmował transport i gospodarka magazynowa, w powiecie 

m. Radom i powiecie piaseczyoskim było to budownictwo. Czwartym sektorem pod względem liczby 

podmiotów zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim był sektor działalności profesjonalnej, w 

powiatach płockim i sokołowskim był to transport i gospodarka magazynowa, w powiatach m. 

Radom i m. Ostrołęka miejsce to przypadło działalności profesjonalnej, a w powiecie piaseczyoskim 

przetwórstwie przemysłowym. 

 

Branże dominujące – na podstawie danych PUP i urzędów powiatowych  

 

Na podstawie danych otrzymanych z Powiatowych Urzędów Pracy w sześciu badanych powiatach 

określających największe zakłady pracy zlokalizowane na ich terenie obserwujemy dominację sekcji C 

Przetwórstwo przemysłowe oraz G Handel hurtowy i detaliczny. W powiatach ciechanowskim, 

płockim, m. Ostrołęka i m. Radom najważniejsi pracodawcy prowadzi swoją działalnośd w ramach 

sekcji C Przetwórstwo przemysłowe. W powiatach piaseczyoskim i sokołowskim najwięcej 

podmiotów występuje w sekcji G Handel hurtowy i detaliczny. Drudzy pod względem udziału w 
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lokalnych rynkach pracy są przedsiębiorcy z sekcji G Handel hurtowy i detaliczny, a ich wyraźny udział 

obserwujemy w powiatach ciechanowskim, płockim oraz w powiecie m. Radom. Dla powiatów 

sokołowskiego i piaseczyoskiego istotną role odgrywają podmioty sekcji C Przetwórstwo 

przemysłowe, a w powiecie m. Ostrołęka są nimi podmioty sekcji D Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię.    

 

 

3.1.2.  Sytuacja na lokalnych rynkach pracy 

Liczba pracujących wg sektorów ekonomicznych 

 

W 2009 roku na terenie województwa mazowieckiego zatrudnione były 1 750 123 osoby. Struktura 

pracujących według sektorów ekonomicznych wskazywała na przeważający udział usług w 

wojewódzkim rynku pracy - udział pracujących w przemyśle i budownictwie wyniósł 19,6%. 

Zatrudnienie w rolnictwie znajdywało 18,2% mieszkaoców województwa.  

 

Rysunek 7. Struktura gospodarki w województwie mazowieckim i w wybranych powiatach pod względem 

liczby pracujących wg sektorów ekonomicznych w 2009 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących według sektorów ekonomicznych w sześciu powiatach 

wybranych do badania można zauważyd istotne różnice. Przede wszystkim można zauważyd większy, 

niż to wynika ze średniej dla Mazowsza, udział rolnictwa w powiatach płockim, sokołowskim i 

ciechanowskim. Z kolei w powiatach m. Ostrołęka, m. Radom i piaseczyoskim obserwuje się większy 

udział przemysłu i budownictwa. Największy udział usług w strukturze gospodarki występuje w 

powiatach m. Radom, piaseczyoskim i m. Ostrołęka. 

Poziom wynagrodzeo 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie województwa mazowieckiego wyniosło  

4 179,68 zł w 2009 r., co w relacji do średniej krajowej daje 126,1, przy czym należy podkreślid, że na 

średni poziom płac w województwie wpływa wysoki poziom wynagrodzeo w mieście stołecznym 
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Warszawa. Roczna dynamika wzrostu płac na terenie województwa na przestrzeni ostatnich 5 lat 

wyniosła 6,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Średnie miesięczne wynagrodzenie w województwie mazowieckim oraz w sześciu 

wybranych powiatach w latach 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

MAZOWIECKIE 3 227,04 3 381,13 3 670,84 4 036,26 4 179,63 

Powiat ciechanowski 2 206,68 2 325,24 2 519,76 2 832,91 2 994,66 

Powiat płocki 2 046,38 2 185,48 2 368,58 2 583,43 2 725,27 

Powiat Sokołowski 2 030,77 2 173,36 2 389,28 2 551,94 2 620,86 

Powiat m. Ostrołęka 2 485,73 2 607,81 2 868,54 3 074,15 3 288,00 

Powiat m. Radom 2 269,30 2 348,10 2 556,68 2 818,40 2 998,88 

Powiat piaseczyoski 2 749,00 2 811,32 3 032,71 3 263,55 3 457,81 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomu płac na poziomie sześciu badanych powiatów, można 

wskazad powiaty o najwyższym poziomie płac. Są nimi: 

 piaseczyoski (średnie wynagrodzenie 3 457,81 zł), w relacji do średniej krajowej 104,3 

 m. Ostrołęka (3 288,00 zł), w relacji do średniej krajowej 99,2. 

 

W pozostałych powiatach poziom wynagrodzeo nie przekracza 3 tys. zł i jest niższy od średniej 

krajowej.  

 

Średnie tempo wzrostu wynagrodzeo w województwie mazowieckim wyniosło 6,3% (od 2005 roku). 

Przy analizie poziomu wynagrodzeo warto przyjrzed się również zjawisku tempa wzrostu płac w 

poszczególnych powiatach, co przedstawia poniższa tabela.  

 

Rysunek 8. Dynamika wzrostu płac w województwie mazowieckim oraz w sześciu wybranych 

powiatach w latach 2005-2009 

 2006 2007 2008 2009 średnia 

MAZOWIECKIE 4,8% 8,6% 10,0% 3,6% 6,2% 

Powiat ciechanowski 5,4% 8,4% 12,4% 5,7% 7,5% 

Powiat płocki 6,8% 8,4% 9,1% 5,5% 7,3% 

Powiat Sokołowski 7,0% 9,9% 6,8% 2,7% 6,0% 

Powiat m. Ostrołęka 4,9% 10,0% 7,2% 7,0% 7,0% 

Powiat m. Radom 3,5% 8,9% 10,2% 6,4% 6,7% 

Powiat piaseczyoski 2,3% 7,9% 7,6% 6,0% 5,3% 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Największe tempo wzrostu poziomu wynagrodzeo w okresie 2009-2009 zaobserwowano w 

powiatach: 

 ciechanowskim (7,5%), 

 płockim (7,3%), 

 m. Ostrołęka (7,0%), 

 m. Radom (6,7%). 

 

Stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych  

 

Liczba bezrobotnych na terenie Mazowsza wynosiła na koniec 2010 roku 238 341 osób, z czego 48,3% 

stanowiły kobiety. Najwyższy udział kobiet w strukturze bezrobotnych zaobserwowano na terenie 

Ostrołęki (54,3%), a najniższy w powiecie ciechanowskim (47,65) oraz piaseczyoskim (47,7%). 

 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwowano ogólny spadek stopy bezrobocia (z poziomu 13,8% w 

2005 r.), przy czym najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy miała miejsce w 2008 roku, kiedy stopa 

bezrobocia wyniosła 7,3%. Lata 2009-2010 przyniosły wzrost bezrobocia, do poziomu 9,4% na koniec 

2010 r. Duży wpływ na sytuacje rynku pracy na Mazowszu miała stopa rejestrowanego bezrobocia w 

podregionie 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 8. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim i w wybranych 

powiatach pod w latach 2005-2009 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Wśród badanych powiatów jedynie w powiecie piaseczyoskim stopa bezrobocia na koniec 2010 roku 

była korzystniejsza od średniej dla województwa mazowieckiego i wyniosła 7,6%. Stosunkowo niska 

stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie sokołowskim 9,6% na koniec 2010 roku.  
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Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła na terenie powiatu  m. Radom, w którym bezrobocie wyniosło 

22,5% na koniec 2010 roku. Wysoki poziom bezrobocia charakteryzował także powiaty: płocki 19,2%  

oraz m. Ostrołęka 15%; oraz ciechanowski 14,7%; 

 

Zarówno w każdym z omawianych powiatów jak w województwie mazowieckim na przestrzeni 

ostatnich 5 lat obserwowano spadek bezrobocia, a jego najmniejszy poziom przypadał na koniec 

2008 roku. Następnie w kolejnych latach 2009-2010 bezrobocie wzrastało.  

 

Bez wątpienia przyczyną tego zjawiska było wystąpienie w 2008 roku światowego kryzysu 

gospodarczego. W konsekwencji pracodawcy zaczęli masowo obniżad koszty w swoich firmach 

jednocześnie zmniejszając etaty dla pracowników lub w ogóle je likwidując. Inni natomiast ogłaszali 

upadłośd, co łączyło się ze zwalnianiem całej kadry pracowniczej.  

Sezonowośd na rynku pracy 

 

Przy analizie bezrobocia na mazowieckim rynku pracy warto także zwrócid uwagę na zjawisko 

sezonowości na rynku pracy. W latach 2005-2008 zjawisko to było szczególnie odczuwalne w III i IV 

kwartale. Z kolei w latach 2009-2010 bezrobocie na Mazowszu spadało w trakcie II i III kwartału.  

 

 

Rysunek 9. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim w poszczególnych 

kwartałach w latach 2005-2010.  

 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Sezonowośd zatrudnienia była szczególnie zauważalna wśród powiatów ziemskich z wysokim 

udziałem rolnictwa w strukturze zatrudnienia. Tak było w przypadku powiatu płockiego, 

sokołowskiego i ciechanowskiego, w którym zjawisko sezonowości przejawiało się spadkiem liczby 

bezrobotnych szczególnie na koniec III kwartału.  

 

W pozostałych powiatach zjawisko sezonowości na ryku pracy jest również zauważalne, chod skala 

spadku liczby bezrobotnych jest niższa. Mimo, że są to powiaty o charakterze nierolniczym, to wzrost 

prac sezonowych w miesiącach letnich i jesiennych wiąże się ze wzrostem obrotów sektorów 
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przemysłowych, które mają duży wpływ na sytuację na rynku pracy w powiatach, np. przetwórstwo 

spożywcze, czy też prace budowlane (szczególnie w powiecie piaseczyoskim).  

 

Struktura bezrobocia 

 

 według wieku  

 

W województwie mazowieckim w strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,2% ogółu bezrobotnych), według stanu na koniec 2010 roku. 

Udział tej grupy wiekowej w strukturze bezrobotnych zwiększał się (27,7% w 2006 roku).  

 

Drugą co do wielkości grupą były osoby w wieku 45-54 lat (20,6%), a następnie 18-24 lata (19,9%). 

 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat można było obserwowad wzrost udziału bezrobotnych w wieku powyżej 

55 lat. 

Rysunek 10. Struktura bezrobotnych w województwie mazowieckim według wieku 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 

Przy porównaniu struktury bezrobotnych w poszczególnych powiatach Mazowsza według wieku 

warto przyjrzed się szczególnie udziałowi grupy najmłodszych osób (w wieku 18-24 lata) oraz 

najstarszych (55 lat i więcej). 

 

Rysunek 11. Udział % bezrobotnych w wieku 18-24 oraz 55 lat i więcej w województwie mazowieckim i 

wybranych powiatach w 2010 r. 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 

Blisko 20% bezrobotnych na Mazowszu to osoby w wieku 18-24 lata. Największy udział bezrobotnych 

w wieku 18-24 lata zaobserwowano w powiecie sokołowskim (34%). Ta grupa wiekowa dominuje w 

strukturze wiekowej bezrobotnych w powiecie sokołowskim. Blisko co piąty bezrobotny w powiecie 

płockim i ciechanowskim to osoba w wieku 18-24 lata. O stosunkowo najlepszej sytuacji młodzieży 

na rynku pracy można mówid w przypadku powiatu m. Radom (14,7%) oraz piaseczyoskiego (15,5%).  

 

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że udział bezrobotnej młodzieży w strukturze 

bezrobotnych malał we wszystkich badanych powiatach w okresie 2005-2008, jednak po 2008 roku 

ponownie obserwowano zwiększenie liczby bezrobotnej młodzieży, szczególnie w powiatach 

sokołowskim i płockim.  

 

Osoby powyżej 55 roku życia stanowiły na koniec 2010 roku 11,7% bezrobotnych w województwie 

mazowieckim, przy czym udział tej grupy wiekowej w strukturze stopniowo zwiększał się (6,5% w 

2005 roku). Taka sama tendencja występuje we wszystkich badanych powiatach tzn. osoby najstarsze 

stanowią relatywnie niski odsetek bezrobotnych, natomiast ich liczba z roku na rok stopniowo 

zwiększała się. O największym, na tle badanych powiatów, udziale osób powyżej 55 roku życia można 

mówid w przypadku powiatu piaseczyoskiego (14,3%). Najlepsza sytuacja osób w tym wieku 

występuje na terenie powiatu płockiego (8,4%).  

 

Istotnym problemem w województwie mazowieckim i badanych powiatach jest bardzo wysoki udział  

w strukturze bezrobotnych osób w wieku 25-34 lata, w 2010 roku wyniósł on 29,2% ogółu 

bezrobotnych na Mazowszu. Jest to kategoria dominująca w strukturze bezrobotnych we wszystkich 

sześciu badanych powiatach. Jej udział wynosi kolejno: 31,2% w powiecie m. Ostrołęka; 29,7% w 

powiecie m. Radom; 29,0% w powiecie płockim; 28,7% w powiecie piaseczyoskim; 28,2% w powiecie 

sokołowskim; 27,5% w powiecie ciechanowskim. Duży odsetek w strukturze bezrobotnych właśnie 

tej grupy wiekowej wydaje się byd ważnym problemem społecznym  W gronie osób reprezentujących 

tę kategorię wiekową znajdują się młodzi absolwenci studiów, osoby zakładające rodziny oraz młode 

małżeostwa z dziedmi. Z tej grupy wiekowej często też rekrutują się emigranci zarobkowi. 
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Cechą rynku pracy w województwie mazowieckim jest niski poziom wykształcenia wśród 

bezrobotnych. Największy udział w strukturze bezrobotnych mają osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym (28,2% na koniec 2010 roku), lecz ich udział w strukturze bezrobotnych 

zmniejszał się na przestrzeni ostatnich lat (32,1% na koniec 2006 roku).  Niskie wykształcenie wśród 

bezrobotnych tj. wykształcenie gimnazjalne i niższe, szczególnie widoczne było w następujących 

powiatach: w powiecie płockim (37% na koniec 2010 roku); w powiecie piaseczyoskim (32,3% na 

koniec 2010 roku); w powiecie m. Radom (29,3% na koniec 2010 roku).  

 

Drugą co do wielkości grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(26,5% na koniec 2010 roku), i podobnie ich udział w strukturze bezrobotnych stopniowo zmniejszał 

się na przestrzeni ostatnich lat (31,6% na koniec 2005 roku). Grupa ta miała problemy ze 

znalezieniem pracy szczególnie w powiecie płockim (29,3% na koniec 2010 roku),  w powiecie m. 

Radom (27,4% na koniec 2010 roku), w powiecie m. Ostrołęka (25,4% na koniec 2010 roku) oraz w 

powiecie sokołowskim (24,5% na koniec 2010 roku).   

 

Rysunek 12. Struktura bezrobotnych w województwie mazowieckim według wykształcenia 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Przy analizie zjawiska bezrobocia pod względem poziomu wykształcenia szczególnie warto zwrócid 

uwagę na udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Zarówno w województwie mazowieckim, 

jak i we wszystkich analizowanych powiatach, udział osób z wykształceniem wyższym w strukturze 

bezrobotnych zwiększa się od 2005 roku.  

 

Rysunek 13. Udział % bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym oraz wyższym w 

województwie mazowieckim i wybranych powiatach w 2010 r. 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 

W 2010 roku o największym problemie bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym można 

było mówid w przypadku powiatu m. Ostrołęka (14,8% w strukturze bezrobotnych), piaseczyoskiego 

(13,1%), sokołowskiego (13,2%) oraz w przypadku m. Radomia (13,1%). Relatywnie najlepsza 

sytuacja tej grupy miała miejsce w powiecie płockim (7,4%) i ciechanowskim (8%). 

 

W przypadku osób o najniższym poziomie wykształcenia, największy ich udział w strukturze 

bezrobotnych obserwowano w powiecie płockim (37%) i piaseczyoskim (32,2%).  

 

 według czasu pozostawania bez pracy  

 

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

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego przeważały 

osoby pozostające bez pracy do 24-m-cy. Relatywnie najmniej liczną grupę (9,6% ogółu) stanowiły 

osoby, których to zagrożenie nie dotyczy, tj. osoby pozostające bez pracy poniżej 1 miesiąca. 

Zadowalający jest fakt, że w skali województwa udział osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem z 

rynku pracy tj. pozostających bez pracy powyżej 24-m-cy istotnie malał, w 2005 roku wynosił 38,4% 

ogółu, podczas gdy w 2010 roku zmalał do 14,6% ogółu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w województwie mazowieckim według czasu pozostawania bez pracy 

(stan na koniec roku) 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Przy analizie różnic w poziomie bezrobocia w poszczególnych powiatach Mazowsza, szczególnie 

warto przyjrzed się sytuacji osób pozostających bez pracy krótko (tj. poniżej 3 miesięcy) oraz tych 

pozostających bez pracy najdłużej (powyżej 12 miesięcy). 

 

Rysunek 15. Udział % bezrobotnych pozostających bez pracy poniżej 3 oraz powyżej 12 miesięcy w 

województwie mazowieckim i wybranych powiatach w 2010 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Optymistyczna sytuacja, gdzie w strukturze bezrobotnych dominują osoby pozostające bez pracy 

poniżej 3 miesięcy, wystąpiła w następujących powiatach: sokołowskim (41,1% ogółu w 2010 r.); 

płockim (38,5% ogółu w 2010r.); ciechanowskim (34,5% ogółu w 2010 r.) oraz piaseczyoskim (32,8% 

ogółu w 2010r.).  

 

Z kolei najwyższy udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy obserwowano w 

powiatach grodzkich - m. Radom (40,7%), m. Ostrołęka (38,6%).  
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3.1.3. System edukacyjny w powiatach 

Analiza szkolnictwa na terenie badanych powiatów w kontekście lokalnego rynku pracy została 

ograniczona do szkolnictwa ogólnokształcącego, szkolnictwa przygotowującego do zawodu na 

poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych były to licea 

ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe oraz średnie szkoły zawodowe2 zlokalizowane na 

terenie powiatu. W przypadku szkolnictwa wyższego były to uczelnie wyższe istniejące na terenie 

powiatu lub w powiatach sąsiadujących.  

Szkoły na terenie powiatu 

 

Tabela 10. Szkoły przygotowujące do zawodu na poziomie ponad gimnazjalnym występujące w 

sześciu wybranych powiatach  

Powiat Placówki edukacyjne Liczba uczniów* 

powiat ciechanowski 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 średnie 

szkoły zawodowe 

1 636 uczniów 

powiat płocki 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych 769 uczniów 

powiat sokołowski 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych 1 163 uczniów 

powiat m. Ostrołęka 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 średnie 

szkoły zawodowe 

3 083 uczniów 

powiat m. Radom 10 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 zasadnicze 

szkoły zawodowe 

6 823 uczniów 

powiat piaseczyoski 4 zespoły szkół ponad gimnazjalnych oraz 2 średnie 

szkoły zawodowe 

1 338 uczniów 

* według stanu na dzieo 30 września 2010 r 

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

Informatyczne Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

Tabela 11. Licea ogólnokształcące w sześciu wybranych powiatach  

Powiat Placówki edukacyjne Liczba uczniów* 

powiat ciechanowski 6 liceów ogólnokształcących 1 982 uczniów 

powiat płocki 6 liceów ogólnokształcących 447 uczniów 

powiat sokołowski 5 liceów ogólnokształcących 933 uczniów 

powiat m. Ostrołęka 6 liceów ogólnokształcących 2 336 uczniów 

powiat m. Radom 18 liceów ogólnokształcących 5 950 uczniów 

powiat piaseczyoski 10 liceów ogólnokształcących 1 499 uczniów 

* według stanu na dzieo 30 września 2010 r 

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

Informatyczne Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe to jest ono zróżnicowane i nie występuje we wszystkich z sześciu 

badanych powiatów.  Powiaty, w których nie występują ośrodki akademickie, to powiaty sokołowski 

oraz piaseczyoski. W przypadku powiatu płockiego najbliższe ośrodki szkolnictwa wyższego znajdują 

się w Płocku, są to: Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (z filią w Trzepowie - Instytut 

                                                           
2
 Szkoły dla młodzieży, bez specjalnych. 
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Nauk Ekonomicznych), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz ośrodki Politechniki 

Warszawskiej (Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych) i Uniwersytetu Warszawskiego (Punkt 

Konsultacyjny). W powiecie ciechanowskim działają: Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w 

Ciechanowie, Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna im. 

Gieysztora w Ciechanowie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie, Kolegium 

Nauczycielskie w Ciechanowie. W powiecie m. Ostrołęka szkolnictwo wyższe reprezentują: Wyższa 

Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, 

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. W przypadku powiatu m. Radom, liczba ośrodków 

akademickich jest najliczniejsza, są one następujące: 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 w województwie mazowieckim licea ogólnokształcące ukooczyło 34 385 absolwentów. 

Liczba uczniów kooczących licea ogólnokształcące na terenie Mazowsza zmniejszała się na przestrzeni 

lat – w 2005 roku licea ogólnokształcące ukooczyło 35 760 absolwentów, w 2008 roku liczba uczniów 

kooczących licea ogólnokształcące była najniższa i wynosiła 33 464 absolwentów.  

 

We wszystkich badanych powiatach liczba absolwentów kooczących licea ogólnokształcące ulegała 

corocznym zmianom. W powiecie ciechanowskim liczba absolwentów w 2005 roku wyniosła 803 

uczniów, następnie wzrosła do liczby 841 uczniów w 2006 roku, w latach 2008-2009 liczba 

absolwentów spadła do 734 uczniów. W powiecie płockim liczba absolwentów w 2005 roku wyniosła 

152 uczniów, w latach 2006-2007 liczba absolwentów wzrosła do 209 uczniów, następnie w 2008 

roku spadła do liczby 150 uczniów, z kolei w 2009 roku wzrosła ponownie do liczby 215 uczniów. W 

powiecie sokołowskim liczba absolwentów w 2005 roku wyniosła 393 uczniów, w 2006 roku spadła 

do liczby 342 uczniów, w latach 2007-2008 liczba absolwentów wzrosła do 370 uczniów, w 2009 roku 

spadła do liczby 352 uczniów. W  powiecie m. Ostrołęka liczba absolwentów w 2005 roku wyniosła 

838 uczniów, w 2006 roku spadła do liczby 771 uczniów, w latach 2007-2008 liczba absolwentów 

wzrosła do 833 uczniów, w 2009 roku spadła do liczby 817 uczniów. W powiecie m. Radom liczba 

absolwentów w 2005 roku wyniosła 2 374 uczniów, w latach 2006-2008 liczba absolwentów spadła 

do 2 122 uczniów, w 2009 roku wzrosła do 2 234 uczniów. W powiecie piaseczyoskim liczba 

absolwentów w 2005 roku wyniosła 384 uczniów, w latach 2006-2008 liczba absolwentów wzrosła do 

455 uczniów, w 2009 roku spadła do 389 uczniów. 

 

W 2009 roku w województwie mazowieckim średnie szkoły zawodowe dla młodzieży ukooczyło 

11 419 absolwentów, z czego 7 561 osoby ukooczyło technika, 3 207 licea profilowane, a 180 szkoły 

artystyczne dające uprawnienia zawodowe. Liczba uczniów kooczących technika na terenie 

Mazowsza zmniejszała się z roku na rok - w 2005 roku średnie szkoły zawodowe ukooczyło 23 224 

absolwentów (w tym 13 812 szkół technicznych). Natomiast liczba osób kooczących zasadnicze szkoły 

zawodowe zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat – w 2005 roku zasadnicze szkoły zawodowe 
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ukooczyło 6 565 uczniów, w 2006 roku wystąpił największy wzrost, a liczba absolwentów wyniosła 

6 922, w latach 2007-2008 zanotowano spadek do 6 068 uczniów w 2008 roku oraz wzrost w 2009 

roku do liczby 6 254 uczniów.  

 

Wśród większości powiatów liczba absolwentów średnich szkół zawodowych spadała z roku na rok.  

W powiecie płockim liczba absolwentów w 2005 roku wyniosła 148 uczniów, następnie spadła do 

liczby 66 uczniów w 2009 roku. W powiecie m. Ostrołęka liczba absolwentów w 2005 roku wyniosła 

1 088 uczniów, następnie spadła do liczby 479 uczniów w 2008 roku. W powiecie m. Radom liczba 

absolwentów w 2006 roku wyniosła 1 619 uczniów, następnie spadła do liczby 1 010 w 2009 roku.           

W powiecie piaseczyoskim liczba absolwentów w 2006 roku wyniosła 310 uczniów, następnie w 2009 

roku spadła do liczby 195 uczniów.  

 

W przypadku zasadniczych szkół zawodowych widoczne zmiany dostrzegamy w następujących 

powiatach: w powiecie ciechanowskim liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

zmniejszała się na przestrzeni lat, w 2007 roku osiągnęła najniższą wartośd 176 uczniów, kolejne lata 

2008-2009 przynosiły poprawę (196 ogółu uczniów) w 2009 roku; w powiecie m. Radom 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; w powiecie piaseczyoskim liczba osób kooczących zasadnicze szkoły zawodowe zmieniała 

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

2006 roku wystąpił największy spadek, a liczba absolwentów wyniosła jedynie 49 uczniów, kolejne 

lata 2007-2009 przynosiły coroczny wzrost do liczby 84 uczniów w 2009 roku. W pozostałych 

powiatach zmiany w liczbie zasadniczych szkół zawodowych nie były tak wyraźne. 

 

Rysunek 16. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących (dla młodzieży, bez specjalnych) w 

województwie mazowieckim w latach 2005-2009 

 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Rysunek 17. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (dla młodzieży, 

bez specjalnych) w województwie mazowieckim w latach 2005-2009 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

 

Porównując dane dotyczące obu typów szkół widad wyraźnie niekorzystne zjawisko dominacji 

kształcenia ogólnego nad zawodowym i nadwyżki absolwentów liceów względem liczby absolwentów 

szkół zasadniczych zawodowych i techników. Sytuacja taka nie jest optymalna z punktu widzenia 

funkcjonowania rynku pracy. 

 

3.1.4.  Aktywizacja zawodowa 

Liczba pozyskanych miejsc pracy w województwie mazowieckim oraz w sześciu wybranych 

powiatach 

 

Napływ wolnych miejsc pracy w województwie mazowieckim w 2010 r. wynosił 101 854, co 

stanowiło o 9 513 miejsc pracy (o 10,3 %) więcej niż w 2009 r. Efektywnośd wykorzystania 

pozyskanych wolnych miejsc pracy w województwie mazowieckim wyniosła 80,2%. 

 

Tabela 12. Monitoring pośrednictwa pracy w sześciu wybranych powiatach w 2010 roku 

 Napływ wolnych 

miejsc pracy w 2010 r. 

W stosunku do 2009 

r. (w %) 

Efektywnośd 

wykorzystania 

MAZOWIECKIE 101 854 + 10,3% 80,2% 

powiat ciechanowski 2 036 + 0,8% 37,3% 

powiat płocki  5 013 + 2,0% 99,6% 

powiat  sokołowski 1 538 + 7,3%  97,1% 

powiat m. Ostrołęka 1 544 - 13,3% 34,9%* 

powiat m. Radom 4 409 + 0,2% 18,9%* 

powiat piaseczyoski  3 541 - 4,8% 22,4% 

* dane łączne dla powiatu grodzkiego i ziemskiego 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Raport roczny 2010, Załącznik nr 1. 

 

Największą efektywnością wykorzystania wolnych miejsc pracy charakteryzowały się powiaty płocki 

(blisko 100%) i sokołowski (99,6%). Z kolei o najmniejszej efektywności wykorzystania wolnych miejsc 

pracy można mówid w przypadku powiatu m. Radom i radomskiego (18,9%) oraz piaseczyoskiego 

(22,4%). 
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Organizacja szkoleo w województwie mazowieckim oraz w sześciu wybranych powiatach 

 

W 2010 r. w województwie mazowieckim 15 859 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenia 

finansowane ze środków funduszu pracy. Wśród osób uczestniczących w szkoleniach znalazły się 174 

osoby, które przerwały szkolenia oraz 15 831 osób, które je ukooczyły, w tym 253 osób z roku 

ubiegłego, a 108 osób zostało objętych programem na koniec 2010 r. 

 

W ciągu trzech miesięcy od ukooczenia szkolenia 4 358 osób podjęło zatrudnienie, w tym 428 osób z 

roku ubiegłego. Efektywnośd programu szkoleo w 2010 r. wyniosła w województwie mazowieckim 

27,5%.  
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Tabela 13. Organizacja szkoleo rynku pracy w wybranych sześciu powiatach w 2010 roku 

 Rozpoczynający 

szkolenie 

Kooczący 

szkolenie 

Osoby 

podejmujące 

zatrudnienie po 3-

m-cy 

Efektywnośd 

programu (w %) 

MAZOWIECKIE 15 859 15 831 423 27,5%    

powiat płocki 389 319 151 39,8% 

powiat Sokołowski  351 350 77 22,0% 

powiat piaseczyoski 637 635 125 19,7% 

powiat ciechanowski 556 552 100 18,1% 

powiat m. Radom 1 522* 1 654* 312* 18,9%* 

powiat m. Ostrołęka 198* 189* 66* 34,9%* 

* dane łączne dla powiatu grodzkiego i ziemskiego 

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

 

W 2010 r. w województwie mazowieckim dominowały następujące programy szkoleo: usługi 

transportowe (w tym kursy prawa jazdy); zarządzanie i administrowanie; nauka aktywnego 

poszukiwania pracy oraz rachunkowośd i księgowośd. W powiecie ciechanowskim bezrobotni 

najczęściej przystępowali do szkoleo z następującego zakresu: usługi transportowe (w tym kursy 

prawa jazdy); prace sekretarskie i biurowe; sprzedaż i marketing oraz usługi fryzjerskie.                                

W powiecie płockim dominowały następujące programy szkoleo: usługi transportowe (w tym kursy 

prawa jazdy); rachunkowośd i księgowośd; sprzedaż i marketing oraz usługi fryzjerskie.                                  

W powiecie sokołowskim przeważały szkolenia w zakresie: usług transportowych (w tym kursy prawa 

jazdy); architektury i budownictwa; sprzedaży i marketingu oraz rachunkowości i księgowości. W 

powiecie m. Ostrołęka bezrobotni najchętniej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu: nauka 

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

sprzedaż, marketing. 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. Natomiast w powiecie piaseczyoskim programy szkoleo były 

następujące: usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy); rachunkowośd i księgowośd; 

informatyka; języki obce. 
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3.2. Wyniki analizy ogłoszeń rekrutacyjnych 

 

W analizowanej próbie 306 ogłoszeo rekrutacyjnych najwięcej stanowisk pracy oferowano 

następującym grupom zawodowym: specjaliści (24% ogłoszeo), pracownicy usług osobistych i 

sprzedawcy (18%), technicy i inny średni personel (16%). Najmniej ogłoszeo kierowano do grupy 

rolników, ogrodników, leśników i rybaków (<1%), pracowników przy pracach prostych (6,5%) oraz 

pracowników biurowych (7,2%).  

 

Strukturę ogłoszeo poddanych analizie według wielkich grup zawodowych (zgodnie z KZiS 2010) 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Rysunek 18. Struktura badanej próby ogłoszeo według grup zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W strukturze ofert pracy według grup zawodowych zaobserwowano pewne różnice na poziomie 

powiatów: 

 w ciechanowskim najwięcej ofert dotyczyło specjalistów (25%) i techników (19%) 

 w Ostrołęce - techników (22%), specjalistów (20%) i kierowników (14%) 

 w piaseczyoskim - pracowników usług i sprzedawców (26%) i specjalistów (22%) 

 w płockim - specjalistów (34%), techników (18%) i kierowników (16%) 

 w Radomiu - pracowników usług i sprzedawców (29%) i specjalistów (23%) 

 w sokołowskim - pracowników usług i sprzedawców (20%), specjalistów (18%) i pracowników 

przy pracach prostych (16%). 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę ofert pracy dla poszczególnych grup zawodowych w 

powiatach objętych badaniem. 
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Rysunek 19. Struktura ogłoszeo rekrutacyjnych w 6 powiatach według grup zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Poszukiwane zawody 

 

W bazie ogłoszeo rekrutacyjnych poddanych analizie najczęściej poszukiwanymi zawodami były 

(według grup zawodowych): 

1. Kierownicy - kierownik sklepu (12 ofert), kierownik ds. sprzedaży (5), a także pojedyncze 

oferty: kierownik biura, kierownik robót drogowych, sanitarnych, kierownik utrzymania ruch 

2. Specjaliści - doradca ds. sprzedaży, ubezpieczeo (7 ofert), konsultant ds. kontaktu z klientami 

(6), specjaliści ds. sprzedaży (5), specjaliści-inżynierowie (5), przedstawiciele 

apteczni/medyczni/magistrowie farmacji (4), programiści (3), lekarze (3), lektor (3), 

specjalista ds. pozyskiwania zleceo windykacyjnych (3), audytorzy (2).  

3. Technicy i inny średni personel - przedstawiciele handlowi (14 ofert), konsultanci (7), agenci 

pocztowi, ubezpieczeniowi (5), merchandiser (3), a także pojedyncze oferty: technik, technik 

budowlany, technik farmacji, elektrotechnik, automatyk 

4. Pracownicy biurowi - magazynierzy (7 ofert), listonosz/kurier (4), ankieterzy (3), pracownicy 

call center (4), pracownicy biurowi (3) 

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - sprzedawcy (12 ofert), kasjer (7), handlowcy (6), 

hostessy (5), fryzjerzy (3), barmani (4)  

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - pracownik plantacyjny (1 oferta), praca w rolnictwie (1) 

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - elektromechanicy (3 oferty), brygadziści (3), 

elektrycy (2), mechanicy samochodowi (3), ślusarze (3), spawacze (2), murarze-tynkarze (2), a 

także pojedyncze oferty: brukarz, glazurnik, hydraulik 

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo - kierowcy (17), operatorzy np. koparko-ładowarki, 

maszyn numerycznych, pompy, wiertarko-osadzarki, automatów tokarskich (8) 

9. Pracownicy przy pracach prostych - pracownicy fizyczni (3), pracownicy 

marketów/inwentaryzacja (3), praca dodatkowa (2), sprzątaczka/pokojowa (2).  
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Wymagany poziom wykształcenia 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wymogi pracodawców odnośnie poziomu wykształcenia 

pracowników poszczególnych grup zawodowych. W przypadku większości grup zawodowych, z 

wyjątkiem specjalistów, pracodawca nie określił wymagao odnośnie wykształcenia kandydatów. 

Biorąc pod uwagę oferty, w których zdefiniowano wymogi odnośnie wykształcenia, najczęściej 

wymagane poziomy wykształcenia dla poszczególnych grup zawodowych były następujące: 

 Kadra kierownicza - średnie; 

 Specjaliści - wyższe; 

 Technicy - średnie; 

 Pracownicy biurowi - średnie; 

 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - zasadnicze zawodowe lub średnie; 

 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - zasadnicze zawodowe; 

 Pracownicy przy pracach prostych - zasadnicze zawodowe. 

 

Tabela 14. Wymagane poziomy wykształcenia według grup zawodowych 

Grupa zawodowa Wymagany poziom wykształcenia 

 zasadnicze 

zawodowe 

średnie wyższe  nie 

określono 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy 

- 44% 8% 48% 

Specjaliści 1% 35% 40% 24% 

Technicy i inny średni personel 4% 33% 4% 59% 

Pracownicy biurowi 14% 23% - 64% 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  13% 13% 2% 72% 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - - - 100% 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 24% 12% 3% 62% 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 7% 7% - 82% 

Pracownicy przy pracach prostych 10% - - 80% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wymogów pracodawców odnośnie poziomów wykształcenia na 

poziomie powiatów, zaobserwowano największy udział ogłoszeo z wymaganym wykształceniem: 

 wyższym - w Radomiu (21% ogłoszeo w powiecie) i powiecie ciechanowskim (17%); 

 średnim - w płockim (38%); 

 zasadniczym zawodowym - w ciechanowskim (19%). 

 

Tabela 15. Wymagane poziomy wykształcenia według powiatów 

Grupa zawodowa 

Wymagany poziom wykształcenia 

zasadnicze 

zawodowe 

średnie wyższe  nie 

określono 

ciechanowski 19% 19% 17% 45% 

Ostrołęka 8% 26% 4% 60% 

piaseczyoski 6% 26% 4% 60% 
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płocki - 38% 14% 48% 

Radom 8% 13% 21% 58% 

sokołowski 8% 16% 8% 69% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane kwalifikacje i kompetencje 

 

Przy analizie wymagao pracodawców odnośnie kwalifikacji i kompetencji kandydatów dokonaliśmy 

podziały na: 

 kwalifikacje - potwierdzone formalnie, np. dyplom 

 kompetencje: 

o twarde - utożsamiane ze specjalistyczną wiedzą np. znajomośd komputera, języków 

obcych 

o miękkie - mają związek z psychiką i umiejętnościami społecznymi, np. cechy 

charakteru. 

 

Na podstawie analizy zebranych ogłoszeo rekrutacyjnych stwierdzono, że pracodawcy najczęściej 

określają swoje wymagania wobec następujących kwalifikacji kandydatów: 

 doświadczenie w zawodzie (w przypadku 108 ofert) 

 prawo jazdy (46) 

 umiejętności praktyczne (46) 

 wykształcenie kierunkowe dla zawodu (39) 

 uprawnienia zawodowe (15). 

 

W przypadku oczekiwao pracodawców wobec kompetencji przyszłych pracowników najczęściej 

wskazywano:  

Kompetencje twarde: 

 Praktyczna znajomośd programów 

komputerowych (28) 

 Znajomośd obsługi komputera (27) 

 Znajomośd zagadnieo branżowych (26) 

 Znajomośd języków obcych (18) 

Kompetencje miękkie: 

 Komunikatywnośd (33) 

 Zdolności organizacyjne (31) 

 Odpowiedzialnośd  (27) 

 Umiejętności interpersonalne (26)  

 Samodzielnośd  (26) 

 Umiejętnośd pracy w zespole (19) 

 Odpornośd na stres (15) 

 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wymagao pracodawców odnośnie stanowisk w poszczególnych 

grupach zawodowych można zauważyd, że najwięcej wymagao pracodawcy definiują wobec grupy 

specjalistów, kierowników, techników oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców.  
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W poniższej tabeli zaznaczono oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji i kompetencji 

pracowników poszczególnych grup zawodowych. Kolorem ciemniejszym zaznaczono te kwalifikacje i 

kompetencje, które najczęściej pojawiały się w analizowanych ogłoszeniach w odniesieniu do 

poszczególnych grup zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20. Mapa kwalifikacji i kompetencji według grup zawodowych 
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Umiejętności negocjacyjne  

         Zdolności organizacyjne  

         Umiejętności analityczne  

         Źródło: Opracowanie własne. 

 

W przypadku grupy kierowników pracodawcy oczekują od kandydatów doświadczenia w zawodzie, 

znajomości języków obcych, znajomości obsługi komputera oraz umiejętności praktycznych. Istotne 

jest również wykształcenie kierunkowe dla zawodu oraz takie cechy jak samodzielnośd, 

komunikatywnośd, umiejętności interpersonalne. 

 

Oczekiwania wobec stanowisk specjalistycznych są w największym stopniu i najbardziej szczegółowo 

zdefiniowane przez pracodawców. Podstawowym wymogiem jest doświadczenie w zawodzie, a dalej 

wykształcenie kierunkowe dla zawodu, umiejętności praktyczne, znajomośd programów 

komputerowych. Częstym wymogiem było również prawo jazdy. Warto zwrócid uwagę na 

umiejętności analityczne, które pojawiły się wyłącznie w odniesieniu do grupy specjalistów.  

 

Wobec grupy techników i innego średniego personelu pracodawcy oczekiwali najczęściej 

doświadczenia w zawodzie, umiejętności praktycznych oraz posiadania prawa jazdy. 

 

W grupie pracowników biurowych wymagania pracodawców skupiały się wokół umiejętności 

praktycznych, uprawnieo zawodowych, znajomości obsługi komputera oraz posiadania prawa jazdy. 

 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy powinni posiadad przede wszystkim doświadczenie w 

zawodzie. Wśród pozostałych cech wskazywano najczęściej komunikatywnośd i odpowiedzialnośd. 

Mile widziana była również znajomośd zagadnieo branżowych. 

 

Oczekiwania pracodawców wobec grupy robotników przemysłowych to przede wszystkim 

doświadczenie w zawodzie oraz umiejętności praktyczne.  

 

W przypadku operatorów i monterów maszyn i urządzeo najważniejsze okazały się: doświadczenie w 

zawodzie oraz posiadanie prawa jazdy. 

 

Natomiast oczekiwania pracodawców wobec pracowników przy pracach prostych to przede 

wszystkim odpowiedzialnośd i posiadanie prawa jazdy.  

Dyskryminacja ze względu na wiek i płed 

 

Analizując oczekiwania pracodawców wobec kandydatów warto także wskazad wymagania, które nie 

wiążą się z kwalifikacjami, czy kompetencjami pracownika. Wśród takich wymagao można wymienid: 

 Dyspozycyjnośd 

 Wiek 

 Płed 

 

Dyspozycyjności wymagano w przypadku 12,4% ofert i głównie dotyczyły one stanowisk w grupie 

specjalistów oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców.  
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Przeprowadzona analiza ogłoszeo rekrutacyjnych nie wskazuje bezpośrednio na problem 

dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek lub płed kandydatów, chod jak będzie to 

przedstawione w części raportu dotyczącej analizy badao jakościowych, taki problem niewątpliwie 

występuje na analizowanych powiatowych rynkach pracy. Jednakże nie przejawia się on 

bezpośrednio w publikowanych przez pracodawców ogłoszeniach.  

 

Jedynie w przypadku 5,6% ogłoszeo wyraźnie określono, że pracodawca kieruje ofertę pracy do 

kobiet, przy czym były to oferty dotyczące stanowisk z grupy pracowników usług osobistych i 

sprzedawców (najczęściej: hostessa, kelnerka, barmanka, opiekunka, fryzjerka, kosmetyczka) oraz 

pracowników przy pracach prostych (pokojowa, sprzątaczka).  

  

Preferencje pracodawców ze względu na wiek potencjalnych pracowników zidentyfikowano jedynie 

w 2,3% ogłoszeo, w przypadku których pracodawcy preferowali młodych agentów, merchandiserów, 

a także hostess i sprzedawców.  

Oferta pracodawcy 

 

Elementem ogłoszeo rekrutacyjnych jest również, obok wymagao pracodawcy, informacja na temat 

oferty pracodawców. Podstawowy wniosek płynący z przeprowadzonej analizy wyników jest 

następujący: Pracodawcy bardzo rzadko definiują w sposób szczegółowy swoją ofertę. Jedynie w co 

trzecim ogłoszeniu pojawiała się informacja na temat oferowanej formy stosunku zatrudnienia (w 

przypadku co piątej oferty jest to umowa o pracę).  

 

W ogłoszeniach rekrutacyjnych nie spotyka się praktycznie oferowanej stawki wynagrodzenia za 

pracę. W przypadku 9% ofert wskazano "atrakcyjne wynagrodzenie", jednak nie przedstawiono 

szczegółów oferty. 

 

Pracodawcy, chcąc uatrakcyjnid ofertę pracy, zamieszczają w ogłoszeniach także informacje na temat 

innych korzyści oferowanych przyszłym pracownikom, najczęściej są to: 

 Możliwośd udziału w szkoleniach (12% ogłoszeo) 

 Możliwośd rozwoju (16%) 

 Stabilne zatrudnienie (8%) 

 Samochód służbowy (4%) 

 Dogodne warunki pracy (2%). 
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3.3. Wyniki badania jakościowego 

3.3.1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań sytuacji na rynku 

pracy 

 

Położenie powiatów i lokalna specyfika 

Bliskośd Warszawy 

 

W kwestii lokalizacyjnej dużą rolę odgrywał dystans dzielący dany powiat od centrum województwa 

mazowieckiego na czele z jego stolicą. Większośd powiatów wybranych do badania zlokalizowanych 

jest w odległości ok. 100 km od stolicy województwa – Warszawy, natomiast powiat piaseczyoski 

sąsiaduje bezpośrednio ze stolicą, co wywiera bardzo silny, a zarazem korzystny wpływ na jego 

sytuację społeczno – ekonomiczną. Odnosząc się do wypowiedzi z jednego z wywiadów 

realizowanych w Piasecznie, istniejącą prawidłowośd można by określid następująco: im bliżej 

Warszawy, tym korzystniejsza sytuacja. 

Miejski bądź wiejski charakter 

 

Wybrane do badania powiaty województwa mazowieckiego z założenia posiadały swoją odmienną 

specyfikę, będąc po części powiatami ziemskimi bez dużego miasta (powiat płocki ziemski), po części 

powiatami grodzkimi (miasto Radom, miast Ostrołęka), a po części powiatami, na które składa się 

zarówno miasto – stolica powiatu, jak i gminy sąsiadujące (powiat ciechanowski, piaseczyoski, 

sokołowski). W tym przypadku trudno jednak mówid o istnieniu jakichkolwiek jednoznacznych 

zależności – wśród powiatów o podobnej charakterystyce w tym wymiarze zidentyfikowane zostały 

zarówno podobieostwa jak i różnice. Wyjątkiem może byd tu jedynie teza o pośredniej relacji 

pomiędzy ziemskim bądź miejsko-ziemskim charakterem powiatu i związanej z tym dominacji 

rolnictwa w lokalnej gospodarce, a generalnie niekorzystną sytuacją ogólnoekonomiczną i 

zatrudnieniową w powiatach. 

Zróżnicowania wewnętrzne powiatów  

 

Warto zwrócid uwagę, że poza zróżnicowaniem pomiędzy badanymi powiatami, o niejednorodności 

sytuacji ekonomicznej i na rynku pracy można także mówid wewnątrz samych powiatów. Często 

sytuacja miast-stolic powiatów oraz bezpośrednio sąsiadujących z nimi gmin była oceniana lepiej niż 

sytuacja w gminach bardziej oddalonych. Gminy otaczające duże miasta (szczególnie w przypadku 

powiatu płockiego ziemskiego czy powiatu piaseczyoskiego – w tym ostatnim przypadku w 

kontekście Warszawy) cechuje stały dopływ mieszkaoców, co z kolei przekłada się na powstawanie 

nowych przedsiębiorstw, głównie usługowych, w tych gminach. Jednocześnie, na peryferiach 

powiatowych obserwowano mniejszą liczbę zakładów przemysłowych, większy udział rolnictwa, 

trudniejszą sytuację gospodarczą.  

Podmiejski charakter powiatu 

 

Silny wpływ na sytuację w dwóch badanych powiatach: piaseczyoskim i płockim ziemskim, ma fakt, iż  

powiaty te stanowią zaplecze dużych miast – są niejako „sypialnią” odpowiednio Warszawy i Płocka, 

Przekłada się to szczególnie na zjawisko wysokiego poziomu napływu nowej ludności do powiatów 

(dodatnie saldo migracji), jak płynności czy wręcz zaniku granic między powiatowym rynkiem pracy a 

rynkiem pracy sąsiadujących dużych ośrodków miejskich. Bliskośd dużego miasta jest czynnikiem 

dynamizującym życie gospodarcze i zawodowe w powiecie orazi stwarza korzystniejsze perspektywy 
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rozwoju. Powoduje też, że na skutek dostosowania do życia gospodarczego metropolii, zmienia się 

struktura lokalnej gospodarki – następuje proces serwicyzacji. 

 

Czynniki ekonomiczne 

Struktura gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi). Rola budownictwa, transportu, branży turystycznej 

 

Do grona różnic decydujących o sytuacji ekonomicznej i w konsekwencji również o sytuacji na rynku 

pracy poszczególnych powiatów należy zaliczyd odmienne struktury lokalnych gospodarek – w 

przypadku powiatu płockiego ziemskiego i sokołowskiego mamy do czynienia z powiatami o dosyd 

silnym udziale rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego bazującego na rolnictwie, z kolei w 

przypadku powiatów grodzkich – Radomia i Ostrołęki – udział rolnictwa jest znikomy, natomiast dużo 

większe znaczenie przejmuje przemysł i usługi. Powiat ciechanowski ma pod tym względem charakter 

mieszany, natomiast powiat piaseczyoski, ze względu na bliskośd Warszawy, posiada silniejszy udział 

usług w strukturze gospodarki. 

 

We wszystkich badanych powiatach istotną rolę odgrywa branża budowlana i handel. Rozwijają się 

również usługi, w tym usługi transportowe oraz usługi dla ludności. W przypadku tych ostatnich  

często są to nieduże firmy, ale ich rozwój zauważalny jest przez respondentów praktycznie we 

wszystkich analizowanych powiatach.  

 

W branży handlowej zauważalny jest rozwój supermarketów i hipermarketów. W przypadku Radomia 

ważnym bodźcem rozwoju tej branży jest otwarcie dużego centrum handlowego w centrum miasta. Z 

kolei w powiecie piaseczyoskim istotną rolę odgrywa również handel hurtowy oraz branża 

transportowo-logistyczna. Duże podmioty handlowe często powodują upadek sklepów małych i 

rodzinnych, jednakże uczestnicy badania zauważali, że nie odbija się to negatywnie na rynku pracy, 

gdyż nowe placówki kreują nowe miejsca pracy często w liczbie przewyższającej ewentualne ubytki. 

 

Jeżeli chodzi o przemysł, istotny udział tego sektora gospodarki można zaobserwowad przede 

wszystkim w Ostrołęce i Radomiu. Przypadek Radomia jest o tyle specyficzny, iż jest to o silnych 

tradycjach przemysłowych z poprzedniej epoki. Jednakże potencjał miasta w tym obszarze powoli 

zanikał wraz z transformacją społeczno – gospodarczą i zamykaniem największych zakładów 

przemysłowych reprezentujących m.in. branżę metalową i obuwniczą. Obecnie na bazie dawnych 

dużych zakładów powstają nowe firmy prywatne, szczególnie w branży metalowej, jednak prowadzą 

one działalnośd już na dużo mniejszą skalę. W przypadku Radomia respondenci wskazywali również, 

że odradzający się nawet w niedużym zakresie przemysł wpływa pozytywnie na rozwój branży 

transportowej. 

 

Z kolei w Ostrołęce gospodarka rozwija się na bazie zakładów przemysłowych – przede wszystkim 

dwóch największych - jakimi są elektrownia i zakłady celulozowo-papiernicze. Ważną rolę pełni też 

branża spożywcza.  

 

Relatywnie duży udział przemysłu ma też powiat sokołowski, gdzie rozwija się przede wszystkim 

przetwórstwo spożywcze bazujące na lokalnym rolnictwie. W przypadku powiatu piaseczyoskiego, 

chod dawniej funkcjonowały na jego terenie duże zakłady przemysłowe (produkcja telewizorów, 
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przetwórstwo spożywcze), obecnie struktura gospodarki ulega wyraźnej zmianie i przemysł, jak 

również rolnictwo czy sadownictwo, ustępują miejsca usługom. 

 

Potencjał rozwoju branży turystycznej dotyczy powiatu płockiego ziemskiego, sokołowskiego i 

piaseczyoskiego.  

 

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

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

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

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

SOKOŁOWSKI) 

Ogólna koniunktura gospodarcza. Kryzys i spowolnienie gospodarcze 

 

Jak wynika z badania, występują silne różnice w ocenie poziomu rozwoju i koniunktury gospodarczej 

powiatów. Powiat płocki ziemski oraz powiat ciechanowski zostały scharakteryzowane przez 

respondentów jako powiaty o niskim poziomie rozwoju przedsiębiorczości, z kolei na przykład w 

powiecie piaseczyoskim i w Ostrołęce wskazuje się na silny rozwój drobnej przedsiębiorczości, w tym 

w szczególności firm usługowych. Podobnie w Radomiu, w związku z brakiem miejsc pracy i wysoką 

stopą bezrobocia zaobserwowano tworzenie się wielu drobnych przedsiębiorstw usługowo-

handlowych. Chod niewątpliwie ogólnie zwraca się uwagę na negatywny wpływ, jaki miał i ma na 

gospodarkę na Mazowszu kryzys ogólnoświatowy, to jednak oceny perspektyw rozwoju powiatów 

rozciągały się w szerokim spektrum od raczej negatywnych (powiat płocki ziemski i Radom, po części 

również powiat ciechanowski), poprzez dosyd neutralne (powiat sokołowski), koocząc na ocenach 

stosunkowo optymistycznych (powiat piaseczyoski i Ostrołęka). Szczególnie pesymistyczna była 

ocena pracodawców w powiecie płockim ziemskim. W Ostrołęce, chod ogólnie oceniano sytuację 

pozytywnie, pojawiły się obawy dotyczące przekształceo największych zakładów i związanych z nimi 

planów odnośnie zatrudnienia. Z kolei w Radomiu i Ciechanowie wciąż utrzymują się pewne 

resentymenty związane z faktem, że były to dawniej miasta wojewódzkie. 

 

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 AGENCJA PRACY, M. RADOM) 

Znaczy może ja tylko powiem, tak jak Pani powiedziała, że Ciechanów miał swoje pięd minut, jak było 

województwo, to wtedy była szansa. (FGI SZKOŁY, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Porównując poszczególne powiaty do całego województwa mazowieckiego, na ogół respondenci 

wskazywali, że porównanie to jest utrudnione, ze względu na silny wpływ Warszawy na wskaźniki 

całego województwa. Jednak pomijając Warszawę, która była ogólnie oceniana jako najlepiej 

rozwijająca się w województwie, można było zauważyd, że relatywnie najsłabiej sytuację gospodarczą 

swoich powiatów na tle innych powiatów regionu oceniali respondenci z Radomia i powiatu 

płockiego ziemskiego, nieco lepiej z powiatu ciechanowskiego i sokołowskiego, stosunkowo dobrze 

badani z Ostrołęki, i powiatu piaseczyoskiego. Wśród czynników decydujących o danej ocenie 

dominuje aspekt poziomu realizowanych w powiecie inwestycji oraz aspekt warunków i poziomu 

życia mieszkaoców. Z kolei w przypadku powiatu piaseczyoskiego specyficznym czynnikiem jest 

przede  wszystkim bliskośd Warszawy. 
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Musieliśmy uciekad poza Płock, no bo tu nic się nie dzieje naprawdę w tym Płocku. (IDI PRACODAWCA, 

POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

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

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

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

powiatach. Potencjał jest bardzo duży (IDI PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

Poziom inwestycji. Rola środków unijnych 

 

W większości powiatów zwracano uwagę na niewystarczający poziom inwestycji ze strony 

samorządów, co ogranicza potencjał i szanse rozwojowe powiatów. W zależności od powiatu, ocena 

ta była jednak zróżnicowana. W przypadku oceny infrastruktury transportowej i perspektyw jej 

rozwoju słabo wypadał powiat płocki ziemski, również mieszkaocy Radomia krytykowali brak 

inwestycji w infrastrukturę, pomimo wybudowanej nowej drogi ekspresowej do Warszawy. Z kolei w 

powiecie sokołowskim pozytywnie oceniano poczynione na terenie powiatu inwestycje w 

infrastrukturę, które, jak wspominali respondenci, w dużej mierze były możliwe dzięki funduszom 

unijnym. 

 

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

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

PRACODAWCA, POWIAT SOKOŁOWSKI) 

 

Dostępnośd funduszy unijnych ogólnie oceniano jako szansę na rozwój powiatów. Pozytywne skutki 

dofinansowania wspólnotowego dostrzegano szczególnie w powiatach o charakterze wiejskim: płocki 

ziemski, sokołowski – środki unijne przeznaczane na inwestycje komunalne i infrastrukturalne. 

Dodatkowo, przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia podkreślali znaczną wagę 

dofinansowania z UE w obszarze uruchamiania działalności gospodarczych. Jednak równolegle 

wskazywano na potencjalne zagrożenie, jakim jest odczuwalne już ograniczanie środków finansowych 

przeznaczanych na inwestycje czy na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, wynikające z trudnej 

sytuacji budżetowej na szczeblu krajowym, ale również i samorządowym. Finansowanie z UE nie jest 

finansowanie stabilnym w dłuższej perspektywie czasowej. 

 

Wśród szans na polepszenie sytuacji powiatów dośd powszechnie wskazywano także na rozwój 

infrastruktury transportowej (np. powiat piaseczyoski, powiat ciechanowski, miasto Radom, miasto 

Ostrołęka). Korzystna sytuacja pod tym względem występuje w Radomiu (gdzie droga ekspresowa do 

Warszawy już została wybudowana) oraz w powiecie ciechanowskim, gdzie dobiega kooca 

modernizacja linii kolejowej, jest również budowana nowa obwodnica. Z kolei w Ostrołęce nadzieje 

wiązane są z budową drogi ekspresowej S61 ViaBaltica, dzięki której może nastąpid rozwój logistyki i 

usług transportowych. 

 

Jednak z drugiej strony w sytuacji, gdyby planowane inwestycje nie zostały zrealizowane, szanse 

zamieniłyby się w zagrożenia dla danego powiatu. W przypadku powiatu ciechanowskiego i Radomia, 

może to dotyczyd braku przedłużania drogi ekspresowej S7 odpowiednio na północ w kierunku 

Gdaoska i na południe w kierunku Krakowa. W przypadku Ostrołęki występowały obawy co do 

wybudowania obwodnicy miasta. W przypadku powiatu piaseczyoskiego już aktualne opóźnianie 

inwestycji drogowych zaczyna doskwierad zarówno mieszkaocom, jak i przedsiębiorcom. 
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Zresztą, chyba nie jest to tylko moje zdanie, wystarczy przejechad się po terenach Piaseczna, które do 

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

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

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

PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

Nadzieje na rozwój swoich powiatów respondenci w większości przypadków pokładali również w 

przyciągnięciu nowych zewnętrznych inwestycji produkcyjnych na tereny poszczególnych powiatów. 

Szczególnie w Radomiu podkreślano ten aspekt, wskazując, że przyciągnięcie chod jednego dużego 

inwestora pozwoliłoby na zmianę negatywnych tendencji. Jednakże, trudno aktualnie upatrywad w 

tych nadziejach konkretnych szans na rozwój powiatów, gdyż w większości z nich nie są planowane w 

najbliższej perspektywie konkretne duże inwestycje. Wyjątkiem jest miasto Ostrołęka, w którym 

rzeczywiście są one realizowane, przede wszystkim w sektorze energetycznym i celulozowo-

papierniczym oraz w branży produkcji materiałów budowlanych. 

 

Czynniki społeczne 

Migracje ludności 

 

Istotnym czynnikiem wskazywanym jako potencjalne zagrożenie dla wszystkich powiatów, z 

wyjątkiem piaseczyoskiego, były migracje mieszkaoców, przede wszystkim do Warszawy. Szczególnie 

podkreślano ten aspekt w Radomiu, gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają zaraz po ukooczeniu szkoły czy 

studiów, gdyż Warszawa ma im dużo więcej do zaoferowania. 

 

Wszyscy wyjeżdżają do Warszawy. Tak jak mówiłam, jest to emigracja. (…)Na pewno dużym 

zagrożeniem jest emigracja tych osób, które nie mają możliwości pracy, dlatego większośd tych ludzi 

wyprowadza się. Ciężko będzie budowad gospodarkę gminy, gdy będzie słabe zaludnienie ludzi. (IDI 

PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI)  

Negatywne tendencje demograficzne 

 

Dodatkowo w powiecie ciechanowskim wspomniano o niżu demograficznym, który będzie sprzyjał 

starzeniu się społeczeostwa i pogarszaniu się proporcji liczby osób w wieku produkcyjnym do liczby 

osób w wieku przed- i poprodukcyjnym. Chod wątek ten nie pojawiał się wyraźnie w innych 

powiatach, niewątpliwie zagrożenie to można odnieśd szerzej do całego województwa, a nawet i 

kraju. 

Rozwój edukacji. Kapitał ludzki 

 

W przypadku Radomia respondenci podkreślali szansę, jaką są w tym mieście zasoby ludzkie oraz 

rozwinięte szkolnictwo. Wskazywano na wciąż jeszcze liczną grupę wykwalifikowanych pracowników, 

która pozostaje bez pracy, a posiada doświadczenie w branży metalowej. Fakt ten potwierdziła 

przedstawicielka firmy, która jest stosunkowo nowym inwestorem w mieście, wskazując, że 

rzeczywiście zasoby kadrowe w Radomiu stanowią niewykorzystany potencjał, z którego mogliby 

skorzystad inni nowi inwestorzy. Respondenci z Radomia podkreślali, że rozwinięte szkolnictwo 

stanowi z jednej strony atut dla ewentualnych inwestorów, z drugiej strony samo w sobie mogłoby 

się przyczynid do rozwoju miasta, gdyby zaczęło przyciągad uczniów i studentów. 
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Mamy dobre zaplecze, jeżeli chodzi o Politechnikę Radomską (…) 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 PRACODAWCA, M. RADOM) 

 

Czynniki prawno-instytucjonalne 

Zbytnie zbiurokratyzowanie gospodarki 

 

Wspominanym przez częśd pracodawców zagrożeniem jest również nadmierna biurokracja, 

utrudnienia wynikające z przepisów prawnych, zbyt liczne kontrole, itp., a zatem niesprzyjające 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Zwracano na te kwestie uwagę przede wszystkim w powiecie 

płockim ziemskim i w powiecie ciechanowskim. 

 

Trudności w otrzymaniu dotacji, trudnośd w otrzymaniu kredytu, walka z (…) kontrolującymi każde 

przedsiębiorstwo, to są blokady, rozbudowana biurokracja, jest ciężko prowadzid firmę na ten dzieo. 

(IDI PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Uwarunkowania i konflikty polityczne na poziomie samorządów lokalnych 

 

Inny aspekt to zagrożenie związane z czynnikami politycznymi – pojawiały się one w wypowiedziach 

respondentów w Radomiu, w powiecie płockim ziemskim czy w Ostrołęce. Zwracano uwagę, że 

problemy polityczne mogą skutkowad opóźnieniami inwestycyjnymi czy mniejszą efektywnością 

pozyskiwania funduszy unijnych. W niektórych wywiadach, ze względu na ich rejestrację, odczuwało 

się, że respondenci nie chcieli w pełni wypowiadad się w tym temacie. Widad wyraźnie, że polityka 

jest często czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju poszczególnych powiatów. 

 

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

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

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

odczud i to nie jest dobre. (IDI PRACODAWCA, M. OSTROŁĘKA) 

 

 

 

3.3.2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

Popyt na pracę 

Spadek zapotrzebowania na pracowników w wymiarze ilościowym. Kryzys gospodarczy. Stagnacja na 

rynku pracy 

 

We wszystkich badanych powiatach popyt na pracę w ostatnich dwóch latach zdecydowanie zmalał, 

chod niewątpliwie intensywnośd tego spadku jest różna w poszczególnych powiatach, jak również 

zmienia się w zależności od branży. Dosyd znaczny spadek zapotrzebowania na pracowników (w 

stosunku do wcześniejszego zapotrzebowania, które utrzymywało się na stosunkowo wysokim 

poziomie) odnotowano między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych średnich i małych, które 

najsilniej odczuły spadek, a przynajmniej brak wzrostu zamówieo, jaki występował w poprzednich 

latach. Dotknęło to najbardziej rynki pracy w powiecie płockim ziemskim, powiecie piaseczyoskim, 
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które są zdominowane przez mniejsze podmioty. Ograniczone możliwości inwestycyjne tego typu 

firm, jak również niestabilna sytuacja na rynkach światowych, nie skłaniają do rozpoczynania nowych 

inwestycji i zatrudniania nowych pracowników. Firmy przyjmują strategię „przeczekania” słabego 

okresu i nie chcą ponosid kosztów ryzyka.  

 

Na tym tle istnieje kilka wyjątków. Jednym z nich jest miasto Ostrołęka, gdzie z wypowiedzi 

respondentów nie wynikało, by nastąpił w ostatnim okresie znaczący spadek zapotrzebowania na 

pracę na lokalnym rynku. 

 

W powiecie ciechanowskim dodatkowo zwrócono uwagę na kwestię ograniczania kosztów przez 

pracodawców poprzez przekazywanie większego zakresu obowiązków jednej osobie, co przyczynia 

się do ograniczania zapotrzebowania na nowych pracowników. Popyt na pracę zaspokajany jest 

wewnętrznie.  

 

Często tak bywa, że osoba, która jest zatrudniona w sekretariacie, jest również kadrową i pełni jeszcze 

inne funkcje (IDI 1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA) 

Nieco odmiennie, w stosunku do dominującego charakteru ocen dokonywanych przez badanych, 

wyglądają opinie respondentów z Radomia, którzy zauważyli, że rok bieżący przyniósł ożywienie i 

wyraźny wzrost popytu na pracę, przede wszystkim w branżach usługowych, jak również w branży 

metalowej. 

 

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 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, RADOM) 

Jakościowe zróżnicowanie popytu na pracę. Zapotrzebowanie na pracowników o nisko i średnio 

wykwalifikowanych. Miejsca pracy dla specjalistów i fachowców 

 

W większości badanych powiatów, stale utrzymuje się popyt na pracowników w branży handlowej – 

przede wszystkim kasjerów i sprzedawców. W powiecie piaseczyoskim dodatkowo utrzymuje się 

zapotrzebowanie na pracowników ochrony, pracowników magazynowych, pracowników 

budowlanych – popyt w dominującej części dotyczy więc pracowników na stanowiska niskiego 

szczebla. W przypadku powiatu sokołowskiego, ze względu na dwa funkcjonujące duże zakłady 

mięsne, występuje specyficzne zapotrzebowanie na pracowników produkcji zajmujących się ubojem 

zwierząt i rozbiórką mięsa. 

 

W powiecie grodzkim Ostrołęka obserwowany jest mechanizm, polegający na tym, że brak 

zapotrzebowania na pracowników średniego i wyższego szczebla wynika z faktu, że duże 

przedsiębiorstwa decydują się na wydzielenie części działalności na zewnątrz – do firm 

podwykonawczych. Postrzegane jest to korzystnie, gdyż nie zmniejsza zapotrzebowania na pracę, a 

jedynie zmienia się charakter tego zapotrzebowania, częśd osób rozpoczyna też własną działalnośd 

gospodarczą. 

 

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

przynajmniej u nas. Zarząd naciska by zmniejszad zatrudnienie, bo to są wielkie koszta i wynajmowad 
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firmy z zewnątrz, które w przetargach ograniczają swoje wymagania finansowe i to jest taniej. Więc 

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

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

(IDI PRACODAWCA, M. OSTROŁĘKA) 

Równolegle do wysokiego poziomu popytu na niskie kwalifikacje utrzymuje się również 

zapotrzebowanie na pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje techniczne. Jest to 

tendencja zauważalna w całym województwie – w zależności od specyfiki przedsiębiorstw na danym 

terenie poszukiwani są m.in. elektrycy, tokarze, frezerzy, spawacze, ślusarze,  inżynierowie produkcji 

chemicznej, inżynierowie budowlani, itp. 

Kontekst utrzymującego się wysokiego popytu na pracę w Warszawie 

 

Znaczny wpływ na lokalne rynki pracy ma Warszawa, jako silny organizm gospodarczy, który w  

niewielkim stopniu odczuł kryzys, co skutkuje tym, że zapotrzebowanie na pracowników w stolicy jest 

wciąż wysokie. Chłonnośd rynku warszawskiego jest na tyle duża, że popyt ze strony pracodawców w 

stolicy kraju obejmuje także podaż pracy we wszystkich badanych powiatach. Z racji tego, że w gronie 

sześciu analizowanych powiatów były także te położone na obrzeżach województwa, a więc 

najbardziej oddalone od Warszawy, można wnioskowad, że pewna zależnośd o warszawskiego rynku 

pracy dotyczy obszaru całego Mazowsza. Sytuacja na gospodarcza i zatrudnieniowa w Warszawie jest 

więc kontekstem, którego nie sposób pomijad w jakichkolwiek analizach rynku pracy w powiatach 

mazowieckich. Wydaje się to byd ważną przesłanką dla dalszych działao badawczych Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy. 

Perspektywy zmiany sytuacji 

 

Na badanych lokalnych rynkach pracy generalnie pracodawcy nie przewidują znaczącej zmiany 

zapotrzebowania na pracowników w najbliższym czasie. Prognozowane jest raczej utrzymanie 

aktualnego poziomu zatrudnienia, a ewentualne wzrosty zapotrzebowania na pracę spowodowane 

ewentualnym zwiększeniem się poziomu zamówieo realizowane są poprzez zatrudnianie aktualnych 

pracowników w nadgodzinach. Można powiedzied, że kontekście niepewności co przyszłej koniuktury 

gospodarczej na świecie i w Polsce firmy obawiają się zatrudniad nowych pracowników i nie ma 

przesłanek by w najbliższym czasie strategia ta miała ulec zmianie. Wyjątkiem w tym są jedynie 

niektórzy pracodawcy w Radomiu, chod z drugiej strony pracownicy agencji zatrudnienia z tego 

miasta wskazywali również na zjawisko polegające na tym,  że wzrost zapotrzebowania na pracę w 

tym mieście jest efektem po prostu dużej rotacji siły roboczej.  

 

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

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

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

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

(IDI PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

Sezonowośd popytu na pracę – powszechnośd zjawiska 

 

W omawianych powiatach mamy do czynienia również z sezonowością popytu na pracę. Ponieważ na 

ogólny poziom sezonowości zapotrzebowania na pracę wpływają głównie dwie branże: rolnictwo i 

budownictwo, to główny rytm sezonowości zapotrzebowania na pracowników jest tożsamy z rytmem 

zwiększonej produktywności w tych sektorach – szczyt sezony przypadający w miesiącach 
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wiosennych i letnich. Również przetwórstwo rolne i produkcja spożywcza, z racji tego, że bazuje na 

lokalnych surowcach, wykazuje zmienne zapotrzebowanie na pracowników, z wyższym popytem w 

okresie od wiosny do jesieni. Najsilniej sezonowośd rolniczo – budowlana jest widoczna w powiecie 

płockim ziemskim, sokołowskim, ciechanowskim, w nieco mniejszym stopniu w piaseczyoskim. 

 

W przypadku Ostrołęki, a więc powiatu grodzkiego bez udziału rolnictwa,  sezonowośd związana jest 

głównie z przemysłem, co jest o tyle korzystne, że rytm zmienności popytu na pracę jest 

zróżnicowany (przynajmniej w pewnym zakresie) w przypadku różnych zakładów, co pozwala 

kompensowad sezonowośd wahao. Branże, które podlegają sezonowości to przede wszystkim 

przetwórstwo spożywcze i produkcja materiałów budowlanych. Z kolei w Radomiu branżą, odnośnie 

której można mówid o sezonowości popytu jest przede wszystkim handel, w którym rośnie on w 

okresach przedświątecznych. 

 

Handel poszedł w kierunku pracowników czasowych, nie na umowę o pracę, zamawianych z firm 

„wynajmujących pracowników” (One Service) 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 PRACODAWCA, M. RADOM) 

Związki zawodowe 

 

Wpływ związków zawodowych na sytuację i funkcjonowanie lokalnych rynków pracy jest niewielki. 

Co prawda podmioty te istnieją w firmach w badanych powiatach, utrzymując się głównie w 

największych zakładach produkcyjnych, szczególnie w miastach – Radomiu, Ostrołęce, jednakże 

respondenci nie widzieli w związkach czynnika w istotnie wpływającego na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw w obszarze polityki kadrowej (nawet w firmach, które były badane, i w których 

związki funkcjonują – nieliczna kategoria). Tam, gdzie dominując małe i średnie zakłady pracy 

obecnośd związków zawodowych ma charakter zupełnie marginalny. 

 

To tylko większe firmy, myślę, że świadomośd założenia tych związków zawodowych, gdzieś tam w 

małym przedsiębiorstwie niekoniecznie. (IDI PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, POWIAT PŁOCKI 

ZIEMSKI) 

 

Podaż na rynku lokalnym pracy 

Wymiar ilościowy – liczba osób poszukujących zatrudnienia 

 

Analiza lokalnych rynków pracy z punktu widzenia podaży pracy wykazała, że ogólna jej ocena, 

dokonywana przez pracodawców jest zróżnicowana. W powiatach o najwyższej stopie bezrobocia 

(powiat płocki ziemski, miasto Radom) zwracano uwagę  na ogólną dostępnośd pracowników na 

rynku (w sensie ilościowym), podobnie w Ostrołęce podaż pracy oceniano raczej korzystnie. Tam, 

gdzie poziom lokalnego bezrobocia jest relatywnie mniejszy, pracodawcy zauważali już niedobory w 

podaży pracy. Opinie te jednak przede wszystkim dotyczyły podaży pracy w aspekcie ilościowym. 

 

(…) my nie mieliśmy problemu z pozyskiwaniem pracowników i myślę, że nie będziemy mieli. (IDI 

PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 
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W większości powiatów wskazywano na poprawę sytuacji podażowej w ostatnich latach, szczególne 

w stosunku do odczuwanych problemów ze znalezieniem i zatrudnieniem pracowników w momencie 

największej intensyfikacji poakcesyjnej migracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ówczesne 

deficyty dotyczyły przede wszystkim pracowników wykwalifikowanych i technicznych. Obecnie 

ogólny poziom podaży pracy wzrósł, jednakże zawody specjalistyczne oraz techniczne nadal pozostają 

deficytowymi. Czynnikiem powodującym taki stan rzeczy jest przede wszystkim odpływ ludności do 

Warszawy. Zjawisko to ma często charakter „drenażu” kwalifikacji, gdyż odpływają najczęściej osoby 

o wyższych niż przeciętna kwalifikacjach. 

 

Wiele osób właśnie dojeżdża do Warszawy, więc ta Warszawa trochę zmniejsza bezrobocie, chod z 

drugiej strony jest to konkurencją dla naszego powiatu i wiele firm jeśli nie w samej Warszawie, to 

woli się ulokowad wokół Warszawy i tam są tworzone miejsca pracy. Natomiast u nas też następuje 

drenaż kwalifikacji, czyli osoby, które posiadają umiejętności jakieś specjalistyczne, to wolą podjąd 

pracę w Warszawie. (IDI PRACODAWCA, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Sezonowośd podaży pracy jako odpowiedź na sezonowośd popytu 

 

Ponieważ na rynku pracy popyt i podaż wzajemnie się warunkują i na siebie wpływają, to 

obserwowana po stronie popytowej sezonowośd zatrudnienia znajduje swe odbicie także po stronie 

podażowej. W badanych powiatach zdarza się, że w szczycie popytu podaż jest niewystarczająca. 

Niedobory powstałe w ten sposób, przynajmniej w branży rolniczej, uzupełniane są poprzez 

zatrudnianie sezonowych pracowników zza granicy (głównie z Ukrainy). O istnieniu takiego zjawiska 

mówili przede wszystkim respondenci z powiatu płockiego ziemskiego oraz piaseczyoskiego.  

 

Czynnikiem dodatkowo obniżającym podaż pracy w sezonie wiosenno – letnim w powiecie 

sokołowskim jest sezonowa emigracja zarobkowa pracowników do prac rolniczych (zbiór szparagów) 

w Niemczech oraz do prac budowlanych w innych częściach kraju.  

 

Na inny aspekt sezonowości zwrócono uwagę w przypadku powiatu piaseczyoskiego i powiatu 

ciechanowskiego, gdzie odczuwa się również wzrost podaży pracy na początku okresu wakacyjnego, 

gdy na rynek pracy wchodzą absolwenci szkół. 

 

Jednocześnie sezonowośd popytu i podaży pracy odbija się także na działalności firm, który 

funkcjonowanie nie ma charakteru sezonowego. Często dzieje się tak, że do tego typu firm 

pracownicy napływają poza sezonem a w sezonie z nich odpływają. Jest to zauważalne także jeśli 

chodzi o ilośd składanych do firm aplikacji i ich liczba rośnie znacznie wraz z koocem okresu letniego. 

Wymiar jakościowy – niedostosowania podaży pracy do wymagao kwalifikacyjnych pracodawców 

 

W aspekcie podaży pracy na badanych lokalnych rynkach pracy można mówid o braku spójności 

między opisanym powyżej wymiarem ilościowym, a jakościową charakterystyką dostępności 

pracowników. Sami badani zauważali, że często występuje sytuacja niejako paradoksalna – z jednej 

strony mówi się o wysokim poziomie bezrobocia, a z drugiej strony trudno jest znaleźd 

odpowiedniego pracownika. Chętnych do pracy jest więcej niż oferowanych miejsc, ale zgłaszający 

się kandydaci nie są odpowiedni. 
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Jest dużo osób pytających się o pracę, z tym, że są to wszystko osoby bez kwalifikacji. (IDI 

PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Mimo, iż w poszczególnych badanych powiatach edukacyjna i kwalifikacyjna charakterystyka podaży 

pracy wykazuje widoczne zróżnicowanie (od wyraźnej przewagi osób z wykształceniem gimnazjalnym 

i zasadniczym w powiecie płockim ziemskim do przewagi osób z wykształceniem wyższym w 

Radomiu, Ciechanowie i Ostrołęce), to jednak niezależnie od tej struktury, w większości przypadków 

podaż nie jest dostosowana do zapotrzebowania ze strony pracodawców. Występuje wyraźna 

nadpodaż osób o pewnych profilach, przy ograniczonej podaży innych profili. 

Podstawowe braki i nadwyżki 

 

W szczególności we wszystkich badanych powiatach brakuje wykwalifikowanych pracowników z 

wykształceniem średnim zawodowym, szczególnie w zawodach technicznych, np. elektryków, 

mechaników, tokarzy, spawaczy, itp.  

 

Nadpodaż dotyczy osób z wykształceniem wyższym, szczególnie po kierunkach humanistycznych lub 

administracyjnych. Duży jest też odsetek osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub też 

osób, które na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego (najczęściej liceum ogólnokształcące) wypadły 

z systemu edukacji. Osoby należące do tych kategorii najczęściej starają się szukad niesprecyzowanej 

pracy biurowej, ale ich liczba znacząco przekracza możliwości absorpcji przez lokalne rynki pracy. 

 

…jeśli się jacyś pracownicy pojawiają, jakieś chętne osoby do pracy, to one nie mają kwalifikacji 

zawodowych, to jest tak, że jest albo pracownik, można powiedzied taki fizyczny niewykwalifikowany, 

któremu trzeba wszystko podad, pokazad, albo ludzie, którzy kooczą studia i nie ma nic po środku. (IDI 

PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

 

…taką osobę do pracy na recepcjonistę na jedno nasze ogłoszenie zgłosiło się 990 osób. (…) Naprawdę 

siedzied i wszystkie te CV przeglądad, żeby znaleźd takie odpowiednie osoby, żeby wybrad tych osób 

nawet 20, z którymi można się spotkad na rozmowę rekrutacyjną jest to 3 dni minimum. (IDI AGENCJA 

PRACY, POWIAT PIASECZYOSKI) 

 

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) 

 

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

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

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

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

bezrobotnych mamy właśnie po tych kierunkach. (IDI PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, M. 

OSTROŁĘKA) 

 

Zwraca się jednocześnie uwagę na fakt, że brakuje na lokalnych rynkach pracy wykwalifikowanych 

osób z wykształceniem wyższym i nierzadko pracodawcy poszukują konkretnych pracowników w 

Warszawie, nie mogąc znaleźd odpowiednich kandydatów na lokalnych rynkach pracy. Opinie takie 
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pojawiły się we wszystkich badanych powiatach. W przypadku Radomia poszukiwani byli w ostatnim 

okresie np. kierownicy sklepów, również w powiecie piaseczyoskim wskazywano na braki jeżeli chodzi 

o osoby na stanowiska kierownicze. Z kolei w przypadku powiatu sokołowskiego utrzymuje się 

niezaspokajane zapotrzebowanie na inżynierów budowlanych, informatyków. Przyczyną istnienia tej 

luki podażowej i znaczącym problemem społeczno – ekonomicznym, chociażby w przypadku 

Radomia, ale także i innych powiatów jest to, że w przypadku wielu studentów wyjazdy edukacyjne z 

powiatów pochodzenia dokonywane w celu kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym, po 

jego zakooczeniu przekształcają w trwałą migrację zarobkową. Skala powrotów absolwentów szkół 

wyższych do powiatów po uzyskaniu dyplomu jest znikoma.  

 

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 mają większą szansę niż tu w Radomiu. (IDI 3 PRACODAWCA) 

Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika 

Zapotrzebowanie na pracowników z konkretnymi kwalifikacjami 

 

Pracodawcy poszukują przede wszystkim osób posiadających konkretne kwalifikacje. Różnią się one 

w zależności od branży. Stąd też, w każdym powiecie specyfika poszukiwanych kwalifikacji jest różna, 

odpowiada ona bowiem strukturze lokalnej gospodarki. I tak: w powiecie płockim ziemskim 

poszukiwani są między innymi pracownicy z kwalifikacjami na potrzeby handlu i budownictwa – 

posiadający w przypadku sprzedawców kwalifikacje w zakresie obsługi komputera, kasy fiskalnej, z 

kolei w przypadku budownictwa – znajomośd rysunku technicznego. We wszystkich analizowanych 

powiatach poszukiwani są pracownicy z kwalifikacjami i uprawnieniami technicznymi (np. 

uprawnienia tzw. sepowskie, uprawnienia budowlane, spawalnicze). 

 

W mniejszych powiatach, takich jak sokołowski, pracodawcy nie precyzują bardzo ściśle swoich 

potrzeb, będąc świadomymi, że trudno będzie im znaleźd na lokalnym rynku wyspecjalizowanego 

pracownika. Przyjmowaną strategią jest raczej koncentrowanie się na kandydatach posiadających 

bardziej ogólne umiejętności techniczne oraz zdolnośd do szybkiego nabywania nowych umiejętności. 

W oparciu o te cechy pracodawcy przyuczają kandydatów do zawodu tym samym nadrabiając i 

kompensując braki kwalifikacyjne.  

 

Oczekiwania pracodawców w aspekcie wykształcenia bywają nie spełniania nie tylko in minus ale 

także in plus. W większych miastach pracodawcy często poszukują pracowników z wykształceniem 

średnim, podczas gdy większośd aplikacji, które otrzymują od osób  z wykształceniem wyższym. Co 

więcej w wyniku braku pracy miejsc dedykowanych dla pracowników z dyplomem ukooczenia 

studiów wyższych, absolwenci uczelni coraz częściej decydują się na podejmowanie pracy nawet na 

stanowiskach podstawowych, jako pracownicy fizyczni, (zjawisko szczególnie wyraźne w Ostrołęce, 

podobne sytuacje zdarzają się też w Radomiu czy w powiecie ciechanowskim).  

 

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

wykształcenia, tytułu magistra, no bo ta osoba kooczy studia wyższe - marketing i zarządzanie - i 
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przychodzi tutaj do nas, składa cv i określa, że może pracowad jako pracownik fizyczny na niższym 

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

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

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

Jak wskazują pracodawcy, nie jest to dobra sytuacja, gdyż osoby z wykształceniem wyższym mają na 

ogół większe oczekiwania co do pracy (treśd pracy, warunki pracy, poziom wynagrodzenia) i często 

kooczy się to rozczarowaniem i dużą rotacją na stanowiskach pracy. 

 

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

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

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

PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

W przypadku powiatu piaseczyoskiego i Radomia oczekiwania pracodawców są nieco wyższe niż w 

pozostałych powiatach. Spośród kompetencji twardych najczęstsze wymagania, poza 

doświadczeniem  i uprawnieniami,  to znajomośd obsługi komputera, znajomośd języków obcych, w 

tym przynajmniej języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, oraz prawo jazdy.   

 

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

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

podstaw języka angielskiego.  (IDI PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

W innych powiatach wskazywano przede wszystkim także na obsługę komputera (rozumianą nieco 

szerzej niż tylko jego włączenie i wyłączenie) i prawo jazdy, język obcy zaś pojawiał się rzadziej. 

Często jednak pracodawcy formułują dodatkowe wymagania, np. znajomośd specjalistycznego 

software’u, uprawnienia do załadunku i wyładunku, uprawnienia do przewozu materiałów 

niebezpiecznych, itp.  

 

W przypadku powiatu ciechanowskiego zwracano też uwagę na ciągłą modyfikację oczekiwao 

pracodawców, nawet przy zatrudnianiu na to samo stanowisko, gdyż pracodawcy starają się 

dostosowywad wymagania do zmieniających się warunków działania – zmieniających się technologii, 

przepisów prawnych, itp. 

Doświadczenie jest dla pracodawców bardziej istotne od wykształcenia 

 

Niewątpliwie, istotnym czynnikiem decydującym o możliwości znalezienia pracy jest posiadane 

doświadczenie. Brak doświadczenia decyduje w wielu przypadkach o trudnościach ze znalezieniem 

pracy przez młodych absolwentów wchodzących na rynek. Należy zauważyd, że generalnie 

doświadczenie jest w oczach pracodawcy ważniejsze od formalnego wykształcenia. Na ten aspekt 

zwracano uwagę w największym stopniu w Radomiu, gdzie brak szkół kształcących w poszukiwanych 

zawodach technicznych sprawia, że pracodawcy nie mogą liczyd na ściśle przygotowanych 

kierunkowo pracowników, czego rekompensatą mogą byd umiejętności praktyczne nabyte już 

podczas pracy zawodowej. Podobnie, w przypadku absolwentów szkół wyższych pracodawcy zwracali 

uwagę, że szukają absolwentów, którzy już w trakcie studiów „liznęli” trochę w danej branży. Z tego 

względu, szanse na znalezienie pracy przez osoby, które dopiero po zakooczeniu studiów zaczynają 

rozglądad się za pracą, są bardzo małe. 
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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 PRACODAWCA, M. 

RADOM) 

Kompetencje miękkie – cechy osobowościowe 

 

We wszystkich badanych powiatach podkreślano koniecznośd wykazywania się przez pracowników 

odpowiednimi cechami charakteru. Największy nacisk kładziono na cechy takie jak: lojalnośd i 

przywiązanie do firmy, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialnośd, wiarygodnośd, uczciwośd, 

rzetelnośd, chęd do nauki, samodzielnośd. Z tego również względu pracodawcy w Radomiu 

wskazywali, że coraz częściej i dokładniej przyglądają się dotychczasowemu zatrudnieniu kandydatów 

i odrzucają kandydatury osób, które często zmieniają miejsce pracy.  

 

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 PRACODAWCA, M. 

RADOM) 

W powiecie ciechanowskim, co wynikało ze specyfiki głównego zakładu pracy w powiecie, pożądaną 

cechą jest również komunikatywnośd. 

 

Zarówno pracodawcy, jak i przedstawiciele szkół oraz organizacji pomocy społecznej zwracali również 

uwagę na koniecznośd kształtowania w potencjalnych pracownikach takich cech jak: wiara w siebie, 

zaradnośd, pewnośd siebie. Są to cechy nie tylko przydatne w pracy, ale przede warunkujące 

efektywne poszukiwanie pracy. 

 

Koncentracja na kompetencjach miękkich i cechach osobowościowych jest, ja już to zostało 

wspomniane, efektem niedoborów kwalifikacyjnych w podaży pracy. W sytuacji, gdy znalezienie 

kandydata wykształceniu i doświadczeniu kierunkowym, o konkretnych i udokumentowanych 

kwalifikacjach w danym zawodzie jest niemożliwe, jedynie cechy charakterologiczne mogą byd 

czynnikiem różnicującym kandydatów w oczach pracodawców i umożliwiających wstępną ocenę 

przydatności i jakości danego kandydata.  

Wiek, płed, sytuacja rodzinna jako czynniki decydujące o zatrudnieniu 

 

Czynnikiem decydującym o przyjęciu do pracy bywa również wiek. Osoby bezrobotne podkreślały, że 

spotykały się z sytuacją dyskryminacji ze względu na tę cehcę, zarówno z powodu wieku zbyt 

młodego, jak i z powodu starego. Fakt dyskryminacji kandydatów ze względu na wiek znalazł 

potwierdzenie również w niektórych wywiadach z pracodawcami. W ramach badania 

zidentyfikowano zarówno sytuacje, w których pracodawcy preferowali pracowników młodszych, 

szczególnie w przypadku zawodów związanych z bezpośrednią obsługą klienta lub też zawodów 

wymagających odpowiedniej kondycji fizycznej jak i przypadki, w których pracodawcy skłaniali się do 
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zatrudniania jedynie osób starszych, również w wieku 50+. Argumentem przemawiającym za 

zatrudnieniem pracowników należących do tej kategorii wiekowej jest to, że w oczach części 

pracodawców są  są to pracownicy bardziej odpowiedzialni, stabilni, nie decydujący się na częste 

zmiany miejsca pracy, bez wygórowanych oczekiwao płacowych, przy jednoczesnym często bogatym 

doświadczeniu oraz dyspozycyjni ze względu na czynniki rodzinne (etap życia, na którym dzieci już są 

wychowane). 

 

No na przykład starając się o stanowisko sprzedawcy według pracodawców to taki wiek, że dla nich 

nie jestem osobą odpowiedzialną i nie mogę podjąd danej pracy. Prawo jazdy posiadam, 

wykształcenie też posiadam, znajomośd języków obcych ale nikt mnie o to nie pyta. (FGI BEZROBOTNI, 

POWIAT ZIEMSKI PŁOCKI) 

 

Ja znam przypadek kiedy po kursie operatora osoba ubiegała się o pracę, a pracodawca zapytał o 

wiek. Ta osoba miała pięddziesiąt pięd lat, pracodawca na to, że on nie będzie przyjmował, bo może 

po czterech-pięciu latach ta osoba na rentę pójdzie, to ja wolę młodszego. (FGI BEZROBOTNI, POWIAT 

ZIEMSKI PŁOCKI) 

Poza wiekiem w badaniu wskazywano również sytuacje dyskryminacji ze względu na płed, jak również 

wyboru kandydatów do pracy na podstawie ich sytuacji rodzinnej. 

 

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

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

opiekę (FGI BEZROBOTNI, M. OSTROŁĘKA) 

Osoby o specjalnym statusie na rynku pracy 

 

Ciekawym aspektem poruszonym przez bezrobotnych w powiecie piaseczyoskim był fakt 

preferowania przez pracodawców osób ze statusem studenta bądź rencisty, który pozwala na 

zmniejszenie kosztów zatrudnienia, ze względu na brak konieczności opłacania składek ZUS. Można 

powiedzied, że w niektórych przypadkach posiadanie takiego statusu jest wręcz wymaganiem (często 

nawet artykułowanym bezpośrednio i otwarcie w ofertach pracy) generowanym przez pracodawców  

a przez to czynnikiem powodującym uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy. 

Bezrobotni – oczekiwania wobec pracy 

 

W ramach badania zidentyfikowano cechy, jakie zdaniem bezrobotnych powinna posiadad „idealna 

praca”. Niezależnie od powiatu bezrobotni wskazywali przede wszystkim na aspekty związane z 

poczuciem bezpieczeostwa, w znaczeniu stabilności zatrudnienia oraz wynagrodzenia pozwalającego 

nie tylko przeżyd z miesiąca na miesiąc, ale również pozwalającego pracownikom na pewne 

oszczędności czy dodatkowe wydatki (i związanym z tymi aspektami komfortem psychicznym). 

Aspekt stabilności zatrudnienia poruszany był szczególnie podczas dyskusji wśród bezrobotnych z 

Radomia. Badani wskazywali również na takie aspekty jak możliwości rozwoju, w szczególności 

wprowadzania własnych rozwiązao i pomysłów, uczestniczenia w szkoleniach, jak również podkreślali 

aspekt chęci wykonywania pracy w miłej, partnerskiej atmosferze. 

 

Sposoby poszukiwania pracowników przez pracodawców 
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Analiza lokalnych rynków pracy pozwoliła zaobserwowad, w jaki sposób pracodawcy poszukują 

pracowników, jak również w jaki sposób potencjalni kandydaci starają się dotrzed do pracodawców.  

Zjawisko „ukrytego rynku pracy” 

 

Jednym z podstawowych sposobów poszukiwania pracowników, który stosują pracodawcy dosyd 

szeroko, jest poszukiwanie pracowników tzw. „pocztą pantoflową” – przy udziale osób pracujących 

już w przedsiębiorstwie, znajomych, itp. Pracodawcy wychodzą z założenia, że kandydat posiadający 

rekomendacje będzie z założenia lepiej spełniał ich oczekiwania, co zarazem często się sprawdza. 

Szczególnie w mniejszych miastach powiatowych czy gminach informacja o wolnych miejscach pracy 

rozchodzi się szybko, ale jedynie w obrębie wąskich sieci kontaktów i nie trafia do szerokiego grona 

potencjalnie zainteresowanych. Skala rozpowszechnienia tej metody wydaje się byd szczególnie 

wysoka w powiecie grodzkim Ostrołęka oraz w powiecie piaseczyoskim i sokołowskim. 

 

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

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

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, POWIAT SOKOŁOWSKI) 

 

Pracodawcy poszukują swoich pracowników bardzo często na rynku ukrytym, poprzez swoje 

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

AGENCJA PRACY, M. OSTROŁĘKA) 

Korzystanie z usług Publicznych Służb Zatrudnienia 

 

Jednym ze źródeł pozyskiwania pracowników są Powiatowe Urzędy Pracy. Na korzystanie z usług tych 

podmiotów w największym stopniu wskazywano w powiecie płockim ziemskim i sokołowskim (w 

zasadzie jako metodę główną), z kolei w niektórych powiatach np. piaseczyoskim, w Radomiu czy 

Ostrołęce, nie była to metoda popularna wśród pracodawców. Tą drogą pracodawcy poszukują 

przede wszystkim pracowników na stanowiska niższego i średniego szczebla. Im wyższy szczebel, tym 

częściej brane są pod uwagę alternatywne formy rekrutacji. O ile poszukiwanie pracowników poprzez 

PUP pozwala na uzyskanie dosyd dużej liczby aplikacji, pracodawcy zaznaczają, że jest to stosunkowo 

mało efektywny sposób poszukiwania, jeżeli chodzi o dopasowanie kandydatów do ich 

zapotrzebowania. Ponadto w Radomiu wskazywano, że często realne kwalifikacje kandydatów 

przysyłanych z Urzędu Pracy nie pokrywały się z ich dokumentami aplikacyjnymi. 

 

Warto jednocześnie zauważyd pewien aspekt konkurencji, jaki wytworzył się pomiędzy Powiatowymi 

Urzędami Pracy z różnych miejscowości. Jak wynika to z doświadczeo badanych pracodawców 

granice działania PUP nie pokrywają się z granicami administracyjnymi, przez co pracodawcy mogą 

korzystad i korzystają z usług wielu urzędów z kliku sąsiadujących powiatów jednocześnie. 

Przykładowo w powiecie piaseczyoskim pracodawcy korzystają nie tylko z usług urzędu rodzimego, 

ale także współpracują z PUP w Warszawie, Pruszkowie i Grójcu. Podobnie w przypadku Płocka 

występuje swego rodzaju „zdrowa” konkurencja między powiatowym i miejskim Urzędem Pracy. 

Ogłoszenia w mediach i przestrzeni publicznej 

 

W przypadku, gdy pracodawcy decydują się na ogłoszenia – najczęściej ogłaszają się w mediach 

lokalnych i na lokalnych portalach internetowych– biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z 

lokalnymi, powiatowymi rynkami pracy, ta strategia przynosi najlepsze efekty z punktu widzenia 
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liczby aplikacji. Jednakże, podobnie jak w przypadku PUP, korzystnej sytuacji ilościowej nie 

odpowiada jakośd – aplikacje nie odpowiadają wymaganiom pracodawców. W przypadku Internetu 

dodatkowo ogłoszenia zamieszczane są na specjalistycznych portalach ogłoszeniowych o szerszym 

zasięgu (np. pracuj.pl), co jednak powoduje, że odpowiadają na nie kandydaci z bardzo odległych 

rejonów, często nie zwracając nawet uwagi na lokalizację danego zakładu pracy. Takie sytuacje 

przytaczane były przez respondentów z Ostrołęki i powiatu piaseczyoskiego. Z kolei pracodawcy z 

Radomia chwalili sobie Internet jako źródło pozwalające na selekcję kandydatów aktywnie 

poszukujących pracy, a więc potencjalnie lepszych, bardziej zmotywowanych pracowników. 

 

…oczywiście ogłoszenie było do ogólnopolskiego serwisu związanego z pracą przesłane, natomiast z 

tego serwisu zgłaszali się osoby nawet za Warszawy nie od naszej strony. (…) Tak, że ja nie wiem czy 

po prostu osoby nie patrzą na lokalizację, czy po prostu wysyłają tak te swoje CV i aplikacje tak jak 

sobie po prostu wysyłają (…) z tym, że tak jak mówię te ogłoszenia były powiedzmy średnio trafione 

tak naprawdę -  zgłaszały się kandydatki, które po prostu były nie z naszego regionu, mimo tego, że 

niektóre miały dobre kwalifikacje, no ale nikt nie będzie 100 kilometrów, czy tam 200 kilometrów do 

pracy dojeżdżał. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

Niektóre firmy poszukują pracowników poprzez wywieszanie ogłoszeo w przestrzeni publicznej. Taka 

forma poszukiwania pracowników stosowana jest np. w dużych centrach hurtowych w powiecie 

piaseczyoskim, ale też i w mniejszych miejscowościach, jak np. Sokołów Podlaski. W warunkach rynku 

pracy tych powiatów jest to metoda względnie skuteczna. 

Targi pracy 

 

W niektórych powiatach organizowane są również targi i giełdy pracy. Cieszą się one 

zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i potencjalnych pracowników. W szczególności w 

ramach badania zidentyfikowano tego typu działania w Ostrołęce, powiecie piaseczyoskim i 

ciechanowskim, co może stanowid dobrą praktykę do wykorzystania również przez inne powiaty. 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą 

 

Badane firmy prowadzą też często własne bazy CV i przyjmują aplikacje na bieżąco, tak by w 

momencie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników móc je wykorzystad do rekrutacji – tego 

rodzaju działania deklarowały przede wszystkim firmy w powiecie płockim ziemskim, ciechanowskim i 

w Ostrołęce. W powiecie sokołowskim częstą formą jest również osobiste odwiedzanie pracodawców 

przez zainteresowanych kandydatów i pozostawianie swojej aplikacji. 

 

Rekrutacja jest cały czas na bieżąco. Przyjmujemy podania, z tym, że odpowiadamy od razu, że jeżeli 

będziemy zainteresowani, to zadzwonimy, ewentualnie prosimy takie osoby, żeby co jakiś czas (na 

przykład raz w miesiącu) się do nas odezwały i zapytały, czy jest jakieś zapotrzebowanie. (IDI 

PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Prywatne pośrednictwo pracy 

 

Jeżeli chodzi o korzystanie z firm rekrutacyjnych, to zjawisko to dotyczy firm dużych, które korzystają 

z usług agencji przy poszukiwaniu pracowników tymczasowych oraz przy rekrutacjach na stanowiska 

specjalistyczne lub kierownicze. Korzystanie z pośredników zadeklarowali w wywiadach pojedynczy 

pracodawcy w powiecie ciechanowskim, piaseczyoskim, w Radomiu i w Ostrołęce. Warto 
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jednocześnie zaznaczyd, że w niektórych powiatach, jak np. sokołowskim, prywatne agencje 

pośrednictwa pracy w ogóle nie funkcjonują. 

 

Kiedy mamy większe zapotrzebowanie na swoje produkty, wiemy, że np. od czerwca do grudnia 

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

PRACODAWCA, M. OSTROŁĘKA) 

 

Sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych 

 

Od strony pracowników proces poszukiwania pracy najczęściej rozpoczyna się od przeglądania 

ogłoszeo w Internecie, prasie. Internet jest traktowany preferencyjnie, gdyż jest to źródło 

umożliwiające najszybsze poszukiwanie ogłoszeo i najbardziej sprawną odpowiedź na ofertę i 

wysyłanie aplikacji. Częśd z osób decyduje się jednak również na bezpośredni kontakt z 

pracodawcami i aplikuje do nich niezależnie od ogłoszeo. W przypadku powiatów, gdzie aktywne są 

prywatne agencje pośrednictwa pracy (np. piaseczyoski), kandydaci kontaktują się również 

bezpośrednio z tymi agencjami lub odpowiadają na zamieszczane przez nie ogłoszenia, co poszerza 

ich możliwości znalezienia zatrudnienia. W Ostrołęce, gdzie duża częśd osób zatrudniana jest na 

„ukrytym” rynku pracy, osoby bezrobotne starają się w pewnym stopniu dostosowad do tej sytuacji, 

szukając zatrudnienia poprzez znajomości, informowanie rodziny, znajomych, sąsiadów o fakcie 

poszukiwania przez nich pracy, starają się nawiązywad kontakty z różnymi osobami. 

 

Również urzędy pracy stanowią dla osób bezrobotnych źródło ofert pracy, jednak publiczne 

pośrednictwo pracy cieszy się wśród osób bezrobotnych zdecydowanie mniejszą popularnością niż w 

przypadku pracodawców. Ta różnica wynika przede wszystkim z faktu, że oferty pracy w PUP są 

stosunkowo rzadko aktualizowane, co zraża bezrobotnych do tej formy poszukiwania pracy. Taka 

sytuacja była omawiana praktycznie we wszystkich powiatach, za wyjątkiem powiatu płockiego 

ziemskiego.  

 

Trudności w znalezieniu pracy i skutki bezrobocia 

Wysoka stopa bezrobocia – luka ilościowa                                         

 

Ze względu na duże różnice w poziomie bezrobocia w poszczególnych analizowanych powiatach 

również czynniki decydujące o tym, że trudno znaleźd pracę, są odmienne. W przypadku powiatów o 

relatywnie wysokiej stopie bezrobocia, jak miasto Radom, powiat płocki ziemski, również powiat 

ciechanowski, pierwszym czynnikiem decydującym o trudnościach w znalezieniu pracy jest 

ograniczona liczba miejsc pracy oferowanych przez lokalne gospodarki. Mamy w tych powiatach do 

czynienia z luką ilościową, która sprawia, że ogólnie miejsc pracy jest dużo mniej niż osób chętnych 

do pracy. Stąd mamy do czynienia ze zjawiskiem masowego aplikowania kandydatów na tworzone 

nowe miejsca pracy, jak również frustracją kandydatów, którym niezwykle trudno znaleźd jest pracę 

przy tak dużej konkurencji. 
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Nieodpowiedniośd kwalifikacji 

 

W miarę jak stopa bezrobocia jest niższa, większego znaczenia nabiera niedopasowanie kwalifikacji 

potencjalnych pracowników do potrzeb pracodawców, Pomimo, że w niektórych zawodach 

występuje zapotrzebowanie na pracowników, trudno jest ich znaleźd, gdyż  brakuje ich na lokalnych 

rynkach pracy, z kolei od strony podaży pracy obserwuje się nadmiar osób o kwalifikacjach, na które 

nie ma zapotrzebowania. Najsilniej przejawia się ta sytuacja w powiatach, gdzie stopa bezrobocia 

utrzymuje się na poziomie relatywnie niskim – zarówno w powiecie sokołowskim, jak i w 

piaseczyoskim. 

 

Zjawisko to wiąże się również z postawą osób poszukujących pracy – w szczególności bezrobotnych i 

absolwentów – którzy często sami nie wiedzą, jaki zawód chcą wykonywad i do jakich zawodów mają 

predyspozycje. Brak jest im ukierunkowania, brak doradztwa zawodowego, stąd też są oni 

nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy. 

 

Ale myślę, że taka niewiedza o własnych umiejętnościach i predyspozycjach myślę, że gdzieś to 

doradztwo zawodowe na studiach powinno byd spowodowane jakimiś zajęciami i myślę, że to jakoś 

by ich to samo tak uświadomiło, w jakim kierunku mają szukad pracy. Myślę, że problemem jest brak 

współpracy z firmami, uczelniami na terenie Płocka. (FGI SZKOŁY, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Bariery w zatrudnianiu kobiet wychowujących dzieci 

 

Istotną barierą dla podejmowania pracy w przypadku kobiet jest brak możliwości zapewnienia opieki 

dzieciom, szczególnie na terenach wiejskich. Ograniczony dostęp do publicznych żłobków i 

przedszkoli sprawia, że kobiety po urodzeniu dziecka często nie wracają na rynek pracy, a w 

konsekwencji nawet zaprzestają poszukiwania pracy. Również koszty opieki nad dziedmi w 

przedszkolach i żłobkach, nawet w placówkach publicznych, stanowią barierę dla podejmowania 

pracy przez kobiety, szczególnie te, które wychowują więcej dzieci. W niektórych powiatach 

zauważono również, że kobiety powracające na rynek pracy spotykają się z dyskryminacją ze względu 

na posiadanie dzieci, jak to już zostało wcześniej wspomniane. 

Bariery mobilności (sied komunikacyjna, godziny połączeo, koszty) 

 

Czynnikiem utrudniającym znalezienie pracy są także trudności z dojazdami do pracy, występujące 

przede wszystkim w powiatach rozległych terytorialnie, takich jak płocki ziemski, ciechanowski, 

sokołowski i w części również piaseczyoski, gdzie komunikacja publiczna jest ograniczona, co oznacza 

w wielu przypadkach koniecznośd organizacji własnego transportu do miejsca pracy. Problem ten 

pojawia się często już na etapie poszukiwania pracy – zbyt wysokie koszty dojazdów na rozmowy 

rekrutacyjne, targi prac,y itp. Badanie wykazało jednak, że pod tym względem mieszkaocy 

wymienionych powiatów są dosyd zaradni, organizując się często w grupy i dojeżdżając wspólnie do 

pracy transportem prywatnym – sposób ten wyłania się jako główna forma dojazdów do pracy na 

terenach wiejskich. 

 

W przypadku powiatu ciechanowskiego zwrócono również uwagę na problem kosztów tych 

dojazdów do pracy, które stale rosną w związku z podwyżkami cen paliw i podwyżkami cen biletów. 

Jest to też bariera, która ogranicza możliwości podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania, 

szczególnie w przypadku stanowisk z relatywnie niskim wynagrodzeniem. 
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„…wzrost cen paliwa powoduje, że komunikacja jest coraz uboższa, coraz droższa, coraz mniej 

autobusów jeździ, bo są nieopłacalne, a są nieopłacalne, bo ludzie nimi nie jeżdżą, a ludzie nimi nie 

jeżdżą, no bo nie mają za co, i to w rezultacie wszystko tak naprawdę się przekłada na nas.” (IDI 

AGENCJA PRACY, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Sezonowośd popytu na pracę jak przyczyna bezrobocia 

 

Trudności w zdobyciu pracy wynikają również z sezonowości zatrudnienia. Występuje ona w pewnym 

stopniu we wszystkich badanych powiatach, jednak w najbardziej jaskrawy sposób przejawia się w 

powiatach o dużym udziale rolnictwa i budownictwa w strukturze gospodarki – a więc w powiatach 

płockim ziemskim, sokołowskim, ciechanowskim. W powiatach tych w okresie jesienno-zimowym 

rośnie grupa osób bezrobotnych, które mają trudności ze znalezieniem pracy. 

Silnie negatywne psychologiczne skutki bezrobocia 

 

Skutkiem bezrobocia jest najczęściej utrata motywacji do działania, do dalszego szukania pracy, do 

dalszego rozwoju. Jednocześnie wywołuje ono pogorszenie stanu psychicznego bezrobotnych, 

depresje, apatię i alienację, problemy rodzinne, na co wskazują przedstawiciele Publicznych Służb 

Zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej. Najbardziej dotknięte tymi skutkami są osoby 

długotrwale bezrobotne. Zjawisko to przybiera więc w największym stopniu na sile w tych powiatach, 

gdzie udział długotrwale bezrobotnych jest najwyższy – przede wszystkim są to miasta Radom i 

Ostrołęka. 

Utrwalanie bierności – czynniki systemowe 

 

Warto jednocześnie zauważyd, co powtarza się w większości powiatów, że brak pracy i środków 

finansowych nie zawsze motywuje osoby bezrobotne do działania – istnieją grupy osób 

bezrobotnych, które korzystają stale z pomocy instytucji publicznych, dzięki czemu są w stanie 

przeżyd na minimalnym poziomie. Prowadzi to często do utrzymywania się wśród takich osób 

bezrobocia o charakterze długotrwałym i bierności zawodowej. Z badania wynika, że osoby 

długotrwale bezrobotne uzależniają się od pomocy społecznej, a bezwarunkowe jej udzielanie 

wzmacnia postawy roszczeniowe zamiast aktywnych. 

 

Ten system sobie właśnie wyhodował całe pokolenie uzależnionych od pomocy no, Pani mówiła znowu 

od 2004 r. i tak ta ustawa jest bardziej restrykcyjna. Ta, która obowiązywała jako od początku pomocy 

społecznej od 1990 roku, to po prostu dostawali za wszystko, łącznie za to, że wstawali rano, bo 

rzeczywiście chodziło o to, żeby złagodzid skutki reform gospodarczych. Ci ludzie się tego tak nauczyli i 

oni tego oczekują nadal. (FGI OPS + NGO, POWIAT PIASECZYOSKI) 

 

Problemem jest też zbyt duża wysokośd zasiłków w stosunku do płacy minimalnej oraz możliwośd 

uzyskiwania różnego rodzaju dotacji. Szczególnie w Radomiu podkreślano, że to w dużym stopniu 

demoralizuje osoby bezrobotne, szczególnie młode, które przestają szanowad pracę i pomimo 

trudnej sytuacji pozwalają sobie na porzucenie jej np. po kilku dniach zatrudnienia. 

 

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 
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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 

OPS+NGO, M. RADOM) 

W Radomiu zjawisko to przyjmuje największe rozmiary, pracownicy instytucji pomocy społecznej 

szacują, że nawet połowa osób korzystająca z pomocy społecznej realnie nie szuka pracy, woli 

pozostawad pod opieką OPS. Dodatkowo sytuacja ta sprzyja rozrostowi szarej strefy, gdyż osoby 

korzystające z opieki społecznej wolą zatrudnid się okresowo na czarno, niż podjąd legalną pracę i 

stracid pomoc ze strony paostwa. 

 

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 OPS+NGO, M. RADOM) 

 

Migracje i mobilnośd 

Warszawa – dominujący kierunek 

 

Konsekwencją niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy jest między innymi zjawisko migracji. 

W przypadku badanych powiatów w województwie mazowieckim w większości przypadków 

najbardziej wyraźne jest zjawisko migracji do Warszawy. Warszawski rynek pracy cechuje dużo 

wyższe zapotrzebowanie na pracę, poszukiwane są osoby o bardzo zróżnicowanych specjalnościach, 

rynek ten oferuje również atrakcyjniejsze wynagrodzenie. Dlatego też, w przypadku wszystkich 

badanych powiatów, z wyjątkiem powiatu piaseczyoskiego, obserwujemy wyraźne zjawisko stałej 

migracji do Warszawy. Największe rozmiary zjawisko to przybiera w Radomiu. 

 

Migracje dotyczą w największym stopniu osób młodych, zarówno tych, które decydują się wyjechad z 

na studia, a następnie nie wracają, jak również tych, które uczą się lub studiują na terenie 

analizowanych powiatów, a po zakooczeniu nauki decydują się wyjechad i szukad pracy na rynku 

zewnętrznym z – najczęściej w stolicy kraju. 

Migracje zagraniczne 

 

Dodatkowo obserwowano również zjawisko migracji zagranicznych, głównie do Wielkiej Brytanii, 

Irlandii i Niemiec, chod w ostatnim okresie uległo ono wyraźnemu osłabieniu i nie wpływa już obecnie 

w istotny sposób na lokalne rynki pracy. W przypadku wyjazdów zagranicznych migracje te miały 

przede wszystkim charakter czasowy i często osoby, które wyjeżdżały w ostatnich latach, zdążyły już 

wrócid do kraju. W przypadku powiatu sokołowskiego mamy dodatkowo do czynienia z sezonowymi 

wyjazdami za granicę, popularne są bowiem wyjazdy do Niemiec na zbiór szparagów. Był to zarazem 

jedyny powiat, w którym wyrażono obawę o wyjazd większej liczby osób do pracy w związku z 

otwarciem niemieckiego rynku pracy dla Polaków. 

 

Zjawisko migracji skutkuje w większości przypadków „drenażem” lokalnych rynków pracy ze 

specjalistów i doprowadza do sytuacji, w której zaczyna brakowad wykwalifikowanej kadry wyższego 

szczebla. Prowadzi to paradoksalnie do migracji krajowej w odwrotnym od dominującego kierunku – 

pracownicy na wyższe stanowiska poszukiwani są w Warszawie lub ewentualnie w innych większych 

miastach, ze względu na brak odpowiednich kandydatów na lokalnych rynkach. Szczególnie wyraźnie 
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można to zjawisko zaobserwowad w Radomiu, które jako największe powiat spośród badanych, w 

dodatku o charakterze miejskim, generuje relatywnie duży popyt na pracowników szczebla 

kierowniczego. Z problemem tym borykają się jednak również pracodawcy np. w powiecie płockim 

ziemskim. 

 

Jak najbardziej zauważalna jest migracja, czy za granicę, czy do innego miasta. Co prawda częściej 

widad to u mężczyzn. Ludzie wyjeżdżają za większym pieniądzem. Ale również w związku z brakiem 

wykształconej kadry, tutaj musimy sprowadzad pracowników. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI 

ZIEMSKI) 

Migracje zagraniczne przyjazdowe – Ukraina, kraje azjatyckie 

 

Specyfiką powiatu piaseczyoskiego jest wysoki poziom imigracji zagranicznej z krajów azjatyckich – 

Chin, Wietnamu, Indii, itp., gdyż na terenie powiatu zlokalizowane są obiekty handlowe, w których 

prowadzą działalnośd obywatele tych paostw. Imigracja o charakterze w większym stopniu 

sezonowym występuje natomiast w powiecie płockim ziemskim, co związane jest z 

zapotrzebowaniem na pracowników do prac prostych w rolnictwie i przyjazdami pracowników z 

Ukrainy. 

Tereny podmiejskie 

 

Jak wynika ze statystyk dodatnie saldo migracji w badanych powiatach występowało w powiecie 

płockim ziemskim i w piaseczyoskim – wynika to z charakteru tych powiatów, będących swoistymi 

„sypialniami” dla większych miast, z którymi sąsiadują. Należy jednocześnie zauważyd, że dodatnie 

saldo migracji w tych powiatach kreowane jest przez gminy bezpośrednio sąsiadujące z dużym 

miastem (Płockiem czy Warszawą), podczas gdy w dalej oddalonych gminach saldo bywa ujemne. 

Dojazdy do pracy – inne powiaty 

 

W kwestii dojazdów do pracy znacząco odmienna sytuacja występuje w powiecie piaseczyoskim. W 

mniejszym stopniu występują tu migracje stałe, przede wszystkim mamy do czynienia z codziennymi 

dojazdami do pracy do Warszawy, ale dojazdy te występują również i w drugą stronę – z Warszawy 

do Piaseczna i innych miejscowości na terenie powiatu. Podobne zjawisko występuje również w 

powiecie płockim ziemskim, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem codziennych dojazdów do pracy 

z okolicznych gmin do Płocka. Warto zauważyd, że w obu tych przypadkach ludnośd napływowa w 

ogromnej większości tylko mieszka na terenie danego powiatu, natomiast utrzymuje swoje miejsce 

pracy w sąsiednim mieście – Warszawie lub Płocku. 

 

W powiecie piaseczyoskim obserwuje się również zjawisko zapewniania pracownikom transportu 

przez pracodawcę. W ten sposób pracodawcy są w stanie korzystad z taoszej siły roboczej spoza 

powiatu, z terenów w większym stopniu oddalonych od Warszawy, w tym również z Radomia. 

 

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

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

POWIAT PIASECZYOSKI)        

Z kolei w powiatach grodzkich, takich jak Radom czy Ostrołęka, mamy do czynienia w pewnym 

stopniu z dojazdami do pracy osób z powiatów sąsiadujących, gdzie często sytuacja na lokalnych 

rynkach pracy jest trudniejsza. 
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Zjawisko codziennych dojazdów do pracy do Warszawy, poza powiatem piaseczyoskim, położonym 

bezpośrednio w aglomeracji warszawskiej, występuje jednak również w większości pozostałych 

powiatów. Odległośd do 100 km od Warszawy umożliwia codzienne dojazdy do pracy, chod wymagają 

one dużych wyrzeczeo czasowych, przede wszystkim ze względu na ograniczoną przepustowośd 

infrastruktury transportowej. Zdarzają się również osoby dojeżdżające nawet z powiatu 

sokołowskiego, szczególnie gdy miejsce pracy jest zlokalizowane na dojeździe do Warszawy, w jej 

bliskim sąsiedztwie. W mniejszym stopniu dojeżdżają mieszkaocy Ostrołęki. 

 

Należy zauważyd, że w przypadku Radomia mamy do czynienia nie tylko z codziennymi dojazdami do 

Warszawy, ale również do powiatów położonych na południe od stolicy, gdzie mieszkaocy Radomia 

są w stanie uzyskad lepsze warunki  finansowe – w powiecie grójeckim czy piaseczyoskim. Z kolei w 

przypadku powiatu sokołowskiego obserwuje się również dojazdy do pracy do Siedlec. 

 

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 AGENCJA PRACY, M. RADOM) 

Jeżeli chodzi ogólnie o mobilnośd mieszkaoców w badanych powiatach Mazowsza, szczególnie w tych 

powiatach, w których występują tereny wiejskie – płockim ziemskim, ciechanowskim, sokołowskim i 

piaseczyoskim – zaobserwowano wysoki poziom tej mobilności. Chod transport publiczny stanowi 

często znaczącą barierę w przemieszczaniu się po terenach powiatów i ogranicza znacząco 

możliwości dojazdu do pracy, mieszkaocy tych powiatów często dojeżdżają do zakładów pracy 

transportem prywatnym organizując się w grupy i w ten sposób obniżając koszty dojazdów. Jest to 

zjawisko powszechne na terenie powiatów Mazowsza i wskazuje na zaradnośd pracowników. Na 

terenach wiejskich dojazdy na odległośd 20 kilometrów stają się powoli standardem, chod często 

pracownicy dojeżdżają też na większe odległości.  

 

Również osoby bezrobotne deklarowały, że byłyby zainteresowane podjęciem pracy w odległości do 

30 km od miejsca zamieszkania, jednak decyzję o podjęciu takiej pracy uzależniały m.in. od czasu 

pracy i wysokości wynagrodzenia. Jak wskazywali respondenci, koszty dojazdów wciąż stanowią 

pewną barierę mobilności mieszkaoców powiatów. Jednocześnie, barierą jest też wychowanie dzieci, 

gdyż długotrwałe dojazdy trudno pogodzid np. z oddawaniem dziecka do żłobka czy przedszkola. 

Szara strefa lokalnych rynków pracy 

 

Na analizowanych powiatowych rynkach pracy występuje również zjawisko szarej strefy. Ma ono 

różną intensywnośd i przyjmuje różne formy – od nielegalnego zatrudnienia, po zaniżanie 

wynagrodzeo, niepłacenie za nadgodziny, stosowanie umów cywilnoprawnych zamiast umów o 

pracę, itp.  

 

Jak wynika z przeprowadzonego badania najbardziej intensywna szara strefa występuje w Radomiu i 

w powiecie płockim ziemskim, a zatem w tych powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa. Przy 

wysokiej stopie bezrobocia pracownicy częściej decydują się bowiem na pracę w szarej strefie, nie 

mogąc znaleźd legalnego zatrudnienia. Ponadto równolegle korzystają z pomocy dla bezrobotnych. 

Jak szacują pracownicy PUP i instytucji pomocy społecznej ok. 25-40% zarejestrowanych 
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bezrobotnych w rzeczywistości pracuje w szarej strefie. Wskazuje się, że na nielegalne zatrudnienie 

jest w pewnym sensie przyzwolenie, gdyż respondenci nie spotkali się z sytuacjami, w których 

pracodawcy byliby ukarani za nielegalne zatrudnienie. 

 

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 OPS+NGO, 

M. RADOM) 

Zjawisko szarej strefy powiązane jest również z sezonowością zatrudnienia na rynku pracy i 

najczęściej mamy z nim do czynienia w rolnictwie oraz w budownictwie, chod np. w Radomiu w szarej 

strefie funkcjonuje również dużo małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Poprzez 

zatrudnianie pracowników w szarej strefie przedsiębiorcy starają się ograniczad koszty pracy, 

wysokośd płaconych podatków i składek na ZUS. Zjawisko to występuje jednak głównie wśród małych 

przedsiębiorstw, które nie są poddawane tak częstym kontrolom jak większe zakłady pracy. 

 

Myślę, że ta szara strefa to jest taka sezonowa, mi jest ciężko znaleźd pracownika w okresie, kiedy jest 

mi potrzebny.  Lato to jest taki sezon, kiedy rusza sezon na usługi budowlane i owoce, to wtedy chyba 

ta strefa jest najbardziej szara. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

 

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 PRACODAWCA, M. 

RADOM) 

Dodatkowo w szarej strefie na ogół działają osoby oferujące opiekę nad dziedmi czy usługi w zakresie 

pomocy domowej. Zjawisko to jest wyraźne przede wszystkim w powiecie piaseczyoskim. 

 

Dla niektórych pracodawców, szczególnie z branż usługowych, szara strefa stanowi element 

nieuczciwej konkurencji, ograniczający ich możliwości rozwoju. Zjawisko szarej strefy odbija się 

również niekorzystnie na większych firmach działających na terenie powiatów, w aspekcie 

zatrudniania pracowników. Praca na czarno jest nierzadko konkurencją dla legalnej pracy, gdyż 

oferuje wyższe wynagrodzenia. Stąd też w większych zakładach pracy obserwuje się zjawisko 

odpływu pracowników w okresie wiosennym i ponownego napływu w okresie jesiennym. Ponadto 

zjawisko szarej strefy zauważane jest przez respondentów w procesach rekrutacyjnych, kiedy 

aplikujący do pracy przyznają, że doświadczenie na danym stanowisku zdobyli w ramach nielegalnego 

zatrudnienia. 

 

Sytuacja osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

 

W ramach analizy sytuacji osób z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

przeanalizowano w ramach badania sytuację osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale 

bezrobotnych, młodych kobiet wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych.  

Dyskryminacja ze względu na wiek 
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W przypadku osób powyżej 50 roku życia sytuacja różni się pomiędzy omawianymi powiatami. 

Wychodząc od danych statystycznych należy zauważyd, że udział grupy osób powyżej 55 roku życia w 

ogóle bezrobotnych jest zdecydowanie mniejszy w powiecie płockim ziemskim, z kolei wyraźnie 

wyższy w przypadku powiatu piaseczyoskiego. W pozostałych powiatach utrzymuje się na poziomie 

średnim pomiędzy tymi dwiema skrajnymi wartościami. 

 

Chod bezrobotni we wszystkich powiatach wskazywali na pewną dyskryminację ze względu na wiek, 

zarówno dyskryminację młodych, jak i dyskryminację osób starszych, to zjawisko to wydaje się mied 

różne nasilenie w poszczególnych powiatach. W przypadku powiatu płockiego ziemskiego badani 

pracodawcy korzystnie wypowiadali się o pracownikach powyżej 50 roku życia, zwracając uwagę na 

fakt, że są to najczęściej pracownicy zaangażowani, o niższych wymaganiach finansowych, chod 

należy przyznad, że w mniejszym stopniu elastyczni (ograniczenia w zakresie dyspozycyjności, 

kondycja fizyczna, itp.). 

 

(...) to są dla mnie bardzo stabilni pracownicy, tylko że oni mają najmniejsze kwalifikacje, ale są 

najbardziej stabilni, ponieważ nie emigrują tak jak młodzież i bardziej im zależy nawet jeśli są to 

niskiego stopnia pracownicy. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Również w przypadku powiatu ciechanowskiego w ramach badania uzyskano dużo pozytywnych ocen 

w stosunku do pracowników powyżej 50 roku życia, jednak należy wziąd pod uwagę fakt, że oceny te 

na ogół odnosiły się do osób, które w danym przedsiębiorstwie przepracowały wiele lat i nie 

przechodziły przez obecny proces rekrutacji. 

 

Mamy kilka takich osób zatrudnionych, są to wieloletni pracownicy, pracują już ileś lat, sprawują się 

dobrze i nikt nie chce ich zwalniad, wręcz odwrotnie, ceni ich doświadczenie… (IDI PRACODAWCA, 

POWIAT CIECHANOWSKI) 

 

Z kolei, w przypadku powiatu piaseczyoskiego i sokołowskiego większośd opinii wskazywała raczej na 

dosyd silną dyskryminację tych osób na rynku pracy. Pracodawcy z tych powiatów postrzegają osoby 

starsze jako mniej sprawne, mniej mobilne, gorzej radzące sobie w pracy. Problemem jest też rzadsze 

występowanie u tych osób pożądanych przez pracodawców kwalifikacji np. znajomości obsługi 

komputera. Na szczególnie trudną sytuację wskazywano w przypadku osób starszych, które utraciły 

pracę po kilkudziesięciu latach pracy w jednym zakładzie. Takie osoby, ze względu na brak 

umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy, jak również często ze względu na 

brak kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych aktualnie przez pracodawców, są najczęściej 

zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. 

Długotrwale bezrobotni 

 

W Radomiu, gdzie udział osób długotrwale bezrobotnych jest najwyższy spośród badanych powiatów, 

wskazano nie tyle na fakt ich defaworyzacji przez pracodawców, a na pewien mechanizm związany z 

barierą psychiczną samych kandydatów, którzy bojąc się odrzucenia swojej kandydatury, nie potrafią 

uwierzyd we własne siły i korzystnie zaprezentowad się potencjalnemu pracodawcy. 

Uwarunkowania sytuacji kobiet na rynku pracy 

 

W przypadku kobiet wychowujących dzieci problemem jest z jednej strony nastawienie 

pracodawców, którzy oczekują pełnej, nieograniczonej dyspozycyjności, a w związku z tym kobieta 
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wychowująca dziecko czy dzieci postrzegana jest przez nich z założenia jako mniej atrakcyjny 

pracownik. Z drugiej strony koniecznośd opieki nad dziedmi przy ograniczonym dostępie do żłobków, 

przedszkoli i opieki nad dziedmi w szkołach, stanowi przeszkodę już na etapie poszukiwania pracy 

przez młode matki. 

 

Niestety, ja mogę powiedzied jako kobieta, która ma dziecko, niestety mamy taki problem, że jeżeli ja 

bym poszła do pracy i chciałabym powiedzmy pracowad w takich godzinach, jakie są i dojeżdżad 

takimi drogami i takimi środkami transportu (…) Ale to, co ja bym zarobiła, to praktycznie 

musiałabym oddad pani, która by się mi opiekowała dzieckiem, więc jaki jest sens, prawda? (FGI 

BEZROBOTNI, POWIAT PIASECZYOSKI) 

W przypadku powiatu sokołowskiego respondenci wskazywali natomiast, że na tamtejszych terenach 

wiejskich, odmiennie niż w pozostałych częściach Mazowsza, problem ze znalezieniem przez młode 

matki osoby do opieki nad dziedmi jest dużo mniejszy – często jest to ktoś z rodziny, lub też inna 

osoba, która podejmuje się pełnid rolę opiekunki nieodpłatnie lub za niewysokie wynagrodzenie.  

 

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

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

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

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

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

Dezaktualizacja kwalifikacji 

 

Zarówno w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, jak i matek powracających na rynek pracy po 

dłuższej przerwie, zwrócono uwagę na niekorzystną sytuację, w jakiej te osoby się znajdują w związku 

z tym, że często nie posiadają kwalifikacji, jakich poszukują aktualnie pracodawcy. Stąd szczególnie w 

tych przypadkach niezbędne są szkolenia i kursy ułatwiające tym grupom „aktualizację” ich 

umiejętności i dzięki temu łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy. 

Uwarunkowania sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy 

 

W analizowanych powiatach sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ogólnie 

niekorzystna, oferty pracy kierowane do tej grupy są incydentalne. Zwraca się uwagę, że np. w 

Radomiu zlikwidowano zakłady pracy chronionej, co sprawia, że osoby niepełnosprawne muszą 

konkurowad o pracę bezpośrednio z osobami pełnosprawnymi. Jak wynika z wywiadu 

przeprowadzonego w powiecie sokołowskim z przedstawicielem zakładu pracy chronionej, w grupie 

osób niepełnosprawnych liczba osób chętnych do pracy przewyższa znacząco możliwości 

zatrudnienia. 

 

Oczekujących na pracę u mnie w spółdzielni jest około 100 osób, a przyjmuję jedną w roku. W 

pierwszej kolejności, jeszcze muszę dodad, że zatrudniamy osoby niepełnosprawne, bo jesteśmy 

zakładem pracy chronionej, czyli tu w pierwszej kolejności mają osoby niepełnosprawne, renciści, 

emeryci odpadają czyli zostają tzw. osoby z grupami. (IDI PRACODAWCA, POWIAT SOKOŁOWSKI) 

Problemem jest też traktowanie przez pracodawców osób niepełnosprawnych zupełnie na równi z 

osobami pełnosprawnymi – bez zwracania uwagi na pewne ich ograniczenia w zakresie wykonywanej 

pracy, co sprawia, że osoby te szybko rezygnują z pracy u takiego pracodawcy, a w konsekwencji, 

zdemotywowane rezygnują też z dalszego poszukiwania pracy. 
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Należy jednak również zauważyd, że pojawiają się pewne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji 

osób z tej grupy. Interesującym przykładem wsparcia w tym zakresie jest inicjatywa zidentyfikowana 

w powiecie piaseczyoskim, gdzie organizacja pozarządowa prowadzi zakład pracy zatrudniający osoby 

autystyczne – jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce, co czyni sytuację osób autystycznych z 

terenu powiatu piaseczyoskiego relatywnie korzystną. 

 

Warto przy okazji zaznaczyd, że w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym 

choroba nie ogranicza w znaczący sposób możliwości pracy, perspektywy znalezienia pracy są dużo 

korzystniejsze. Z wypowiedzi bezrobotnych w powiecie piaseczyoskim wynika nawet, że osoby te są 

w pewnym stopniu preferowane przez pracodawców, ze względu na możliwośd uzyskania pewnych 

zwolnieo i ulg. Biorąc jednak pod uwagę, jak zauważają niektórzy respondenci, możliwe zmiany w 

prawie i obniżenie wielkości dofinansowania ze środków PFRON, istnieje zagrożenie, że sytuacja osób 

niepełnosprawnych może się pogarszad. 

 

3.3.3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

Ogólny wymiar oceny – negatywna. Wyjątek: Radom 

 

Ogólna ocena oferty edukacyjnej w poszczególnych analizowanych powiatach wypada stosunkowo 

niekorzystnie, z wyjątkiem Radomia gdzie jest postrzegana pozytywnie, chod zróżnicowana. W 

zasadzie we wszystkich powiatach powtarzane są te same argumenty – przede wszystkim wskazuje 

się na to, że system edukacyjny nie zapewnia możliwości zdobycia konkretnego zawodu, kształci zbyt 

teoretycznie, brakuje mu elementów nauki praktycznej. W konsekwencji, osoby kooczące naukę nie 

są przygotowane do wejścia na rynek pracy i z założenia wymagają doszkalania i uzupełnienia 

kwalifikacji. 

 

Jakośd systemu kształcenia nie odpowiada zapotrzebowaniu pracowników ze strony pracodawców na 

terenie powiatu. Ten system edukacyjny funkcjonuje niesprawnie, nie produkuje osób, które są 

przydatne dla pracodawców. (IDI PRACODAWCA) 

Świadomi tego faktu są przedstawiciele szkół np. w powiecie piaseczyoskim, sugerujący, że w 

przypadku szkolnictwa zawodowego należałoby powrócid do poprzedniego systemu nauczania jaki 

obowiązywał w minionej epoce, z przeznaczeniem istotnej części godzin na zajęcia praktyczne w 

zakładach pracy. 

 

Stosunkowo korzystnie, w przeciwieostwie do innych powiatów, oceniano, jak zostało to wyżej 

wspomniane, szkolnictwo w Radomiu, chod dobrą ocenę respondenci przyznają jedynie szkołom i 

uczelniom publicznym, jednocześnie słabo oceniając ofertę prywatnych uczelni i szkół policealnych. 

Szczególnie korzystnie postrzegane są szkoły zawodowe, średnie szkoły techniczne oraz Politechnika 

Radomska, w przypadku których absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, chod 

niekoniecznie na rynku lokalnym. Równocześnie funkcjonuje jednak prywatny segment rynku 

edukacyjnego, który jest oceniany znacznie gorzej ze względu na niski poziom nauczania. Tego typu 

szkoły wyższe są raczej traktowane często uczniów czy studentów jedynie jako forma zorganizowania 

sobie ulgowych przejazdów, czy korzystania ze statusu studenta a nie źródło zdobycia wartościowego 

wykształcenia na określonym poziomie. 
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Zła struktura kształcenia na poziomie średnim 

 

Podstawowym błędem systemu szkolnictwa jest, zdaniem respondentów, obserwowane w ciągu 

ostatniej dekady ograniczanie szkolnictwa zawodowego w powiatach, przy jednoczesnym 

zwiększeniu udziału szkolnictwa ogólnokształcącego. W połączeniu ze swoistą modą na kształcenie w 

liceach, a następnie studiowanie, doprowadzono,  zdaniem uczestników badania, do nadpodaży osób 

z wykształceniem wyższym, szczególnie w zakresie kierunków humanistycznych, a jednocześnie 

niedoboru absolwentów z wykształceniem średnim zawodowym oraz wyższym technicznym. Pod tym 

względem zgodni byli respondenci we wszystkich badanych powiatach. Trend do podejmowania 

edukacji w szkołach ogólnokształcących sprawił również, że częśd osób, które poradziłyby sobie w 

szkole zawodowej czy w technikum, nie jest w stanie spełnid wymagao związanych z programem 

nauki w liceach i ostatecznie nie kooczy tych szkół, pozostając w efekcie bez jakiegokolwiek  

wykształcenia czy zawodu, jedynie z wykształceniem gimnazjalnym, co zdecydowanie upośledza ich 

pozycję na rynku pracy. 

 

Należy wrócid do szkół 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 PRACODAWCA, M. RADOM) 

Braki w zasobach zawodowej kadry nauczycielskiej 

 

Istotnym problemem, zidentyfikowanym w powiecie sokołowskim, jest też starzejąca się kadra 

średnich i zasadniczych szkół zawodowych, która nie ma następców. Istnieje więc obawa, że w bliskiej 

perspektywie, nawet w obliczu zwiększenia popytu na naukę w tych szkołach, zabraknie pedagogów, 

którzy mieliby kształcid uczniów. 

 

Szkolnictwo zawodowe oparte jest na dziadkach, emerytach, nie ma i nie będzie napływu 

pracowników na te stanowiska, to umrze śmiercią naturalną za kilka lat. W tej chwili oparte jest na 

emerytach. Nie ma napływu nowych absolwentów. (FGI SZKOŁY, POWIAT SOKOŁOWSKI) 

Zmiany  na lepsze 

 

W kontekście różnych deficytów i bolączek trapiących system edukacji, wartym podkreślenia jest 

fakt, iż negatywna sytuacja w systemie edukacji nie ma charakteru stałego ani statycznego –w sposób 

zauważalny, chod nie diametralny zmienia się ona w ostatnim czasie. W powiecie piaseczyoskim 

stopniowo zaczynają byd obserwowane zmiany w dobrym kierunku – przywraca się i rozbudowuje 

średnie szkolnictwo zawodowe, co podkreślali to pracodawcy i przedstawiciele agencji pośrednictwa 

pracy. Również w Radomiu odczuwalne są efekty przeprowadzonej w ostatnich latach kampanii 

informacyjnej dotyczącej kształcenia technicznego. Pierwsze oznaki większego zainteresowania 

szkołami zawodowymi są widoczne także w powiecie ciechanowskim. Z kolei w przypadku Ostrołęki, 

badani wspominali, że szkoły zaczynają reagowad na nadchodzący niż demograficzny – placówki dążą 

do poprawy swojej oferty w celu przyciągnięcia jak największej liczby uczniów. 
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Zmienia się na plus, ponieważ dyrekcje szkół nie poprzestały na tym, że w szkołach będzie np. tylko 

mechanik, tylko jest mechanik, wulkanizator, elektryk, blacharz. Rozdzielają kierunki. Kształcą 

młodzież pod kątem specjalizacji. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

 

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

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

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

kształtowad w stosunku do potrzeb rynku pracy. (IDI AGENCJA PRACY, M. OSTROŁĘKA) 

W pozostałych powiatach nie widad na razie istotnych zmian w obszarze edukacji. W powiecie 

sokołowskim, dojmującą potrzebą lokalnego rynku pracy jest ponowne wprowadzenie do nauczania 

określonych deficytowych zawodów: spawacz, elektryk, mechanik, pracownik przetwórstwa 

mięsnego, krawiec i szwacz, tak, aby zapewnid potrzebnych pracowników lokalnym pracodawcom. 

Wyposażenie szkół – braki, niska jakośd, zacofanie 

 

Istotnym problemem pogłębiającym zapaśd szkolnictwa zawodowego są braki w wyposażeniu szkół. 

Brak optymalnych a czasem jakichkolwiek warunków do kształcenia praktycznego powoduje 

koncentrację na kwestiach teoretycznych, co jest strategią całkowicie błędną, jeśli chodzi kontekst 

rynku pracy. Co więcej, w powiatach często też nie ma żadnej alternatywny – miejsca poza szkołą 

zawodową, gdzie możliwe byłoby odbycie fachowego kształcenia praktycznego (np. powiat 

ciechanowski, gdzie zlikwidowano centrum ustawicznego kształcenia praktycznego). Bez dostępu do 

nowoczesnego i zaawansowanego parku maszynowego, narzędzi i sprzętu szkoły zawodowe nie będą 

w stanie kształcid uczniów na odpowiednim poziomie. Z drugiej strony zaniedbywanie rozwoju 

istniejącej infrastruktury szkolnej powoduje jej stopniowe niszczenie i dezaktualizację zaś inwestycje 

w nowe zaopatrzenie są niezwykle kosztogenne, co na ogół przewyższa możliwości finansowe 

organów prowadzących. 

 

One w miarę spełniają, tylko chodzi o poziom wykształcenia, o tym, że są braki w sprzęcie, w całym 

ekwipunku, który jest potrzebny, technicznym zapleczu. Albo jest niski, albo są braki. A poziom 

wykształcenia zależny jest od tego, szczególnie przy wykształceniu technicznym, *…+ I tutaj przydałoby 

się dla naszego systemu edukacji wsparcie związane z tym technicznym zaopatrzeniem tych szkół, 

żeby te osoby kooczące szkołę miały odpowiedni, wysoki poziom wiedzy, a nie doszkalały się albo 

uczyły się już właściwie na miejscu, u pracodawcy. (IDI PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, POWIAT 

SOKOŁOWSKI) 

 

Niski poziom nauczania. Brak możliwości uzyskania prawa do wykonywania zawodu w szkole 

 

Badani z Ostrołęki poddawali krytyce też sam poziom nauczania oraz podstawy programowe 

obowiązujące w szkolnictwie średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym. Zwrócono uwagę na 

fakt, iż programy zostały uproszczone, a w związku z tym absolwenci nie posiadają odpowiedniej 

wiedzy po zakooczeniu kształcenia. Problemem jest również brak możliwości uzyskania uprawnieo 

zawodowych w trakcie nauki w szkole, co sprawia, że absolwent po jej zakooczeniu nie może 

wykonywad samodzielnie swojego zawodu jako pełnoprawny pracownik. 
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Teraz to jest wszystko w jednym, nie ma na przykład takiego przedmiotu jak budowa silnika, a kiedyś 

był, a teraz jest to tzw. pójście na łatwiznę i ekonomię, czyli żeby było taniej. (FGI SZKOŁY, M. 

OSTROŁĘKA) 

Zróżnicowanie sytuacji w badanych powiatach 

 

Oferta edukacyjna różni się znacząco pomiędzy poszczególnymi powiatami, a co za tym idzie 

odmienne są problemy powiatów z tym związane.  

 

W przypadku powiatu płockiego ziemskiego problemem jest niewielka liczba szkół – jedynie trzy 

zespoły szkół średnich na terenie całego powiatu. Równocześnie w placówkach tych ograniczona 

została liczba miejsc oferujących naukę zawodu (technika, szkoły zawodowe). Te ograniczenia 

pogłębiają sytuację, w której powiat charakteryzuje się najniższym poziomem wykształcenia ludności 

spośród wszystkich badanych powiatów  

 

Z kolei w powiecie ciechanowskim i w Ostrołęce problem leży w większym stopniu w sposobie 

funkcjonowania znajdujących się w tych miastach szkołach wyższych, które kształcą przede wszystkim 

w kierunkach humanistycznych i administracyjnych. W kontekście niewielkich rozmiarów Ciechanowa 

i Ostrołęki jako ośrodków miejskich, zbyt duża ilośd absolwentów o takim profilu kwalifikacyjnym 

stanowi znaczący problem lokalnego rynku pracy, który nie jest w stanie wchłonąd wszystkich tych 

osób. Podobna sytuacja ma również miejsce w powiecie płockim ziemskim, gdzie występuje 

nadwyżka absolwentów kierunków humanistycznych i administracyjnych z uczelni płockich a także w 

powiecie sokołowskim i Uniwersytetu Podlaskiego zlokalizowanego w pobliskich Siedlcach. 

Równocześnie w powiatach tych odczuwalny jest brak absolwentów szkół średnich i wyższych po 

kierunkach technicznych. W tym wymiarze w przypadku Sokołowa Podlaskiego występuje zjawisko 

jakby swoistego uzależnienia od absolwentów uczelni warszawskich. Chod pracodawcy poszukują 

specjalistów, szczególnie w zakresie kierunków technicznych, problemem jest jednak fakt, że 

absolwenci pochodzący z powiatu sokołowskiego w większości po zakooczeniu studiów decydują się 

na pozostanie w Warszawie, mając tam lepsze perspektywy znalezienia pracy. 

 

W powiecie piaseczyoskim, poza wspomnianą wcześniej korzystną tendencją odbudowy kierunków 

technicznych w szkolnictwie średnim zawodowym, podkreślany był równocześnie fakt utrzymywania 

się „nadprodukcji” osób w zawodzie technika ekonomisty, które nie są w stanie zdobyd pracy po 

ukooczeniu szkoły. Specyficznym problemem szkolnictwa w powiecie piaseczyoskim jest również 

ogólnie niski poziom nauczania w szkołach, co w znacznym stopniu jest konsekwencją (tym razem 

negatywną) bliskości Warszawy i swoistego „drenażu mózgów” spowodowanego przez odpływ 

najlepszych uczniów do szkół warszawskich już na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego. Proces 

ten ma charakter mechanizmu „błędnego koła”: w obiegowej opinii mieszkaoców lokalne szkoły 

postrzegane są jako te gorszej jakości, a co za tym idzie wiele osób stara się posyład dzieci do szkół w 

Warszawie, przez co do szkół w Piasecznie chodzą gorsi uczniowie, przez co ich poziom jeszcze 

bardziej się obniża. 

Praktyki zawodowe w firmach – sceptycyzm pracodawców 

 

Jeżeli chodzi o oferowanie praktyk zawodowych uczniom przez pracodawców, to mimo pewnego 

zróżnicowania sytuacji w zależności od powiatów, obserwacją ogólną jest raczej pewien sceptycyzm 

pracodawców w tej kwestii. W przypadku tej grupy społecznej występuje swego rodzaju 
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ambiwalencja: z jednej strony pracodawcy twierdzą, że osoby, które przechodzą praktykę w 

zakładach pracy, są dużo lepiej przygotowane do przyszłej pracy, a z drugiej strony rzadko deklarują 

gotowośd organizowania praktyk w swoich firmach. Praktyki wciąż nie mają charakteru masowego -  

tylko niewielka częśd pracodawców oferuje uczniom możliwośd ich odbycia. 

 

Przyczyną takie stanu rzeczy i negatywnych postaw przedsiębiorców są w pewnej części istniejące 

bariery takie, jak: zbyt duże koszty finansowe, koniecznośd dostosowywania stanowiska pracy, 

koniecznośd kontroli szkoły nad przebiegiem praktyk, jak i brak zainteresowania oraz motywacji ze 

strony samych uczniów. Szczególnie niekorzystnym jest fakt ograniczania dofinansowania praktyk 

zawodowych na poziomie centralnym, co prowadzi jedynie do pogłębienia negatywnych zjawisk na 

lokalnych rynkach pracy. Kwestią problematyczną jest też koniecznośd przydzielenia praktykantom 

opiekuna i poświęcanie dużej ilości czasu osobom odbywającym praktyki. Przy ograniczonym 

zatrudnieniu często trudno jest pracodawcom oddelegowad osobę do opieki nad praktykantami. 

Wskazuje się również na ograniczenia lokalowe, które czasem uniemożliwiają przyjęcie dodatkowych 

osób do firmy. 

 

Nie bardzo jest się komu zająd, każdy traktuje to tak po macoszemu. To jest dodatkowy po prostu 

obowiązek. To jest związane też z wykorzystywaniem urlopów, ta osoba jeśli ma właściwie całe 

wakacje opiekowad się takimi osobami, to niestety, ale w tym okresie nie może iśd na urlop, to też 

trochę się buntuje. (IDI PRACODAWCA, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Z badania wynika, że jedynie czasem pojawiają się pozytywne przykłady w tym zakresie. Jako dobrą 

praktykę można przytoczyd w tym miejscu przypadek z powiatu płockiego, gdzie pracodawcy 

nawiązują bezpośredni kontakt ze szkołą i sami są zainteresowani organizacją praktyk dla uczniów w 

swoim zakładzie. Odbywa się to ku obopólnej korzyści pracodawcy i ucznia. 

 

Są pracodawcy tacy, którzy czują się np. związani ze szkołą bo są głównie absolwentami prawda, 

którzy np. widzą korzyści w tym żeby tam iluś uczniów, że tak powiem sprawdzid bo mają 

potencjalnych pracowników potem. (…) Obopólna korzyśd, bo uczeo się na pewno nauczy na 

nowoczesnym sprzęcie, którego szkoła na pewno nigdy nie zapewni bo po prostu nie jesteśmy w 

stanie finansowo zdążyd za postępem technicznym a druga sprawa, że majster, który pracuje na 

akord więcej zrobi, więcej zarobi bo zawsze ma tam tego pomocnika, który mu pomoże. (FGI SZKOŁY, 

POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Brak bezpośredniej współpracy między pracodawcami i szkołami 

 

Problemem, który pojawia się we wszystkich badanych powiatach, jest brak konsultacji między 

instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkół i uczelni a pracodawcami odnośnie ich 

zapotrzebowania na kierunki kształcenia. Badani pracodawcy w poszczególnych powiatach nie 

przypominali sobie, by kiedykolwiek konsultowano z nimi decyzje w zakresie systemu edukacji w 

kontekście potrzeb zatrudnieniowych.  

 

Ważne jest jednak, że sytuacja taka nie jest efektem jedynie braku działao ze strony organów 

prowadzących ale także wynika z biernej postawy samych pracodawców. Poza pojedynczymi 

przykładami wspomnianymi wyżej, pracodawcy na ogół nie wykazują inicjatywy w zakresie 

współpracy ze szkołami czy uczelniami, pomimo tego, że jak pokazują przykłady, przynosi to korzyści 

obu stronom. 
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Po prostu za mało jest chyba wywiadów, jeśli chodzi o zapotrzebowanie dla pracowników. Tak jak 

mówię, do nas nikt nie dzwoni, czy potrzebujemy takich, musimy po prostu zgłaszad się, że 

potrzebujemy dane osoby. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Brak lub nieefektywne doradztwo zawodowe 

 

Kwestią powiązaną z powyższą jest brak doradztwa zawodowego w szkołach. Jak już wspomniano 

wcześniej, uczniom często brakuje wiedzy dotyczącej tego jak powinna byd zorganizowana i 

poprowadzona ich ścieżka zawodowa. Nie kształtuje się świadomości młodych osób co do ich 

możliwości na rynku pracy, przez co w konsekwencji wybierają oni nieodpowiednie dla siebie i 

prowadzące w kierunku bezrobocia kierunki kształcenia. 

 

My po prostu musimy tak dostosowad też kształcenia, musimy mied nabory, prawda, żeby istniał 

kierunek, co z tego, że my wiemy, ze ten kierunek jest potrzebny, jak wiemy, ze uczniowie na ten 

kierunek się nie zgłoszą. Podejrzewam, że na studiach jest dokładnie to samo. (FGI SZKOŁY, POWIAT 

PŁOCKI ZIEMSKI) 

Brak doradztwa zawodowego prowadzi do sytuacji, w której nawet chęd i plany zmiany struktury 

kształcenia i wprowadzenia nowych kierunków przez władze oświatowe kooczy się fiaskiem, z 

powodu braku popytu ze strony uczniów. Promowanie podejmowania nauki w tego typu kierunkach 

powinno byd elementem systemu doradztwa zawodowego, który raczej w badanych powiatach nie 

istnieje. Zaś tam, gdzie jest on obecny to doradcom zawodowym brakuje aktualnej informacji o rynku 

pracy, nie mają też do kogo raportowad swoich uwag i spostrzeżeo. 

 

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) 

Rozwój szkoleo w firmach jako reakcja na niedobory systemu edukacji 

 

Pewną receptą na braki w systemie edukacyjnym jest doszkalanie pracowników przez pracodawców. 

Analiza przeprowadzona we wszystkich sześciu powiatach wskazuje, że pracodawcy dosyd chętnie 

korzystają ze szkoleo i starają się poprawiad kwalifikacje swoich pracowników. Dotyczy to co prawda 

przede wszystkim większych przedsiębiorstw (takie były bowiem przede wszystkim badane), ale na 

tym poziomie jest to zjawisko powszechne. W powiecie sokołowskim zauważono przy tym, że 

pracodawcy głównie decydują się na szkolenia osób nowozatrudnionych, w mniejszym stopniu szkolą 

pracowników w okresie późniejszym. Często też szkolenia realizowane są tylko wtedy, gdy zdają się 

byd absolutnie niezbędne -  gdy pracownik wymaga obowiązkowego odnowienia uprawnieo lub gdy 

chodzi o szkolenia obowiązkowe. 

 

Efektywnośd szkoleo jest oceniana pozytywnie. 

 

Widad efektywnośd, są jak najbardziej na plus. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI)   
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Na pewno pracownik odbiera to pozytywnie. Pracownik myśli, że jest zauważony, bo został 

skierowany na szkolenie. A z drugiej strony wnosi coś do całokształtu pracy. Pracownik zna produkt, 

potrafi się poruszad w pewnych obszarach. Ale nie robią z każdego mistrza, jednak systematyczne 

szkolenia są potrzebne. (IDI PRACODAWCA, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Jeżeli chodzi o dodatkowe, jakby „ponadprogramowe” zainteresowanie szkoleniami wykazywane 

przez samych pracowników, to są to na ogół pojedyncze przypadki, wydarzenie o charakterze 

incydentalnym – bardzo rzadko zdarzają się osoby, które same występują z propozycją udziału w 

konkretnym szkoleniu. Jeśli w ogóle, sytuacje takie mają miejsce wśród pracowników na średnim i 

wyższym szczeblu. Jak wynika z wypowiedzi pracodawców, często prośby te są spełniane. 

 

Może nie,  skrzywdziłbym mówiąc, że wszyscy nie. Może z 10% jest zainteresowanych, a 90% trzeba 

motywowad. *...+ Mam czterech elektromechaników z których dwóch wykazuje zaciekawienie 

tematem i chce się szkolid; dwóch szuka dobrze płatnej pracy z tego tylko, co jest na hali. Nie 

interesuje ich poziom ich kwalifikacji poszukiwania i ich… Także są to cechy indywidualne. (IDI 

PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 

 

3.3.4. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz 

wspierania osób i grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy 

 

We wszystkich badanych powiatach skupiono się przede wszystkim na analizie działao realizowanych 

przez Publiczne Służby Zatrudnienia – w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy – oraz instytucje 

opieki społecznej, agencje pośrednictwa pracy i organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką 

rynku pracy. 

 

Jeżeli chodzi o Powiatowe Urzędy Pracy we wszystkich powiatach realizują one przede wszystkim 

działania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dostosowując je do 

aktualnego zapotrzebowania lokalnego rynku pracy i do udostępnionych na dany rok środków 

finansowych. Główne działania PUP opierają się na finansowaniu staży, przydziale środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizowaniu szkoleo, zarówno grupowych, jak i 

indywidualnych, oraz pośrednictwie pracy.  

Powiatowe Urzędy Pracy i Ośrodki Pomocy Społecznej – potrzeba współpracy 

 

Instytucje pomocy społecznej zapewniają przede wszystkim wsparcie osobom w trudnej sytuacji 

życiowej i finansowej, często obsługując również osoby bezrobotne. Jak wskazują wypowiedzi 

uczestników badania, często pomoc społeczna wchodzi również w obszar doradztwa zawodowego, 

oferuje wsparcie psychologiczne, motywuje swoich podopiecznych do działania, prowadzi działania 

integracyjne. Z tego względu niezwykle istotna jest współpraca instytucji pomocy społecznej z 

Powiatowymi Urzędami Pracy. 

 

Chod występują pewne bariery prawne (np. ustawa o ochronie danych osobowych), w niektórych 

powiatach wspomniane instytucje wypracowały pewne formy współpracy, które pozwalają na 

objęcie podopiecznych kompleksową opieką. W powiecie ciechanowskim natomiast sugestia 

poprawy współpracy między instytucjami opieki społecznej i Urzędem Pracy pojawiła się w trakcie 

badania. Wskazywano, że Urzędy Pracy mogłyby zyskad na takiej współpracy i ułatwid sobie pracę, 
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gdyż pracownicy opieki społecznej są na ogół dużo bliżej klienta i są w stanie zdiagnozowad jego 

problemy. 

 

A ja myślę, że nie ma takiej współpracy tak, patrząc z punktu widzenia z zewnątrz Urząd Pracy ma 

informacje kto jest tam zarejestrowany, jak długo tak. OPSY znają tą osobę od podszewki, czego nie 

wie PUP. I na przykład jakie są organizowane wsparcia. (FGI OPS+NGO, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Działalnośd i współpraca z PUP – opinie pracodawców. Zróżnicowanie w powiatach. 

 

Jeżeli chodzi o współpracę Powiatowych Urzędów Pracy z pracodawcami to w trakcie badania 

pojawiły się bardzo różne opinie – od ocen wyraźnie pozytywnych do wyraźnie negatywnych. I tak na 

przykład, pracodawcy z powiatu płockiego ziemskiego na ogół dobrze oceniają pracę PUP, wskazując 

dobrą jakośd obsługi (poprawa w ostatnim czasie) oraz realne i skuteczne wsparcie ze strony 

Publicznych Służb Zatrudnienia przy rekrutacji pracowników. Pracodawcy w wyniku współpracy z PUP 

są w stanie znaleźd pracowników i zatrudnid ich. Przejawia się to również w wyborze PUP jako 

jednego z głównych metod rekrutacyjnych. 

 

Również w przypadku powiatu sokołowskiego pracodawcy i inne instytucje bardzo korzystnie 

oceniają współpracę z urzędem. Respondenci podkreślali szybkie realizowanie programów stażowych 

i wysoką ich efektywnośd, sprawną wymianę informacji, adekwatnośd kandydatów rekrutowanych 

przez PUP do potrzeb i wymagao. 

 

W powiecie ciechanowskim, oprócz podzielanych pozytywnych opinii co do współpracy w zakresie 

staży oraz obsługi w urzędzie, równolegle formułowali pewne zastrzeżenia co do dopasowywania 

profili bezrobotnych, którym przekazywano oferty pracy, do wymogów zgłoszonych przez 

pracodawcę. Z drugiej strony jednak wypowiedzi w tym obszarze charakteryzowały się jakby wysokim 

poziomem wyrozumiałości – uznawano, że nie zawsze pracownicy urzędu mają wpływ na to, kto 

zgłasza się w odpowiedzi na dane ogłoszenie. 

 

W Ostrołęce ocena była ogólnie korzystna, jednak wskazywano na ograniczoną komunikację między 

PUP i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, która utrudnia wymianę informacji o potrzebach 

przedsiębiorców. Pozytywnie z kolei oceniono realizowane w Ostrołęce targi pracy. 

 

Ocena współpracy na linii Powiatowy Urząd Pracy – pracodawcy o raczej negatywnym zabarwieniu 

charakteryzowała powiat piaseczyoski i Radom. Pracodawcy w tych powiatach oceniali rekrutację 

pracowników poprzez PUP jako mało efektywną, ze względu na to, że kierowani kandydaci nie 

spełniali określonych wymagao odnośnie kwalifikacji i umiejętności. Przedmiotem zarzutów było 

także to, że do pracodawców kierowane są również osoby, które realnie nie szukają pracy. Na skutek 

tego typu praktyk i doświadczeo utrwala się niekorzystny wizerunek PUP jako miejsca, w którym nie 

da się znaleźd właściwego pracownika, co powoduje stopniowo coraz mniejszą popularnośd usług 

Publicznych Służb Zatrudnienia, co globalnie szkodzi osobom bezrobotnym. W kontaktach między 

pracodawcami a urzędem występuje też bariera komunikacyjna. 

 

Natomiast mieliśmy taki przypadek, kiedyś, że pani przyszła z ogłoszenia z Urzędu Pracy, była tutaj 

skierowana i generalnie pracą nie była zainteresowana tylko była zainteresowana stemplowaniem 

jakiegoś tam dokumentu z tego Urzędu Pracy. (IDI PRACODAWCA, POWIAT PIASECZYOSKI) 
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W przypadku Radomia pracodawcy i przedstawiciele instytucji edukacyjnych zwracają również uwagę 

na niewłaściwą kulturę obsługi przez urzędników PUP oraz traktowanie ich jak petentów. Również 

radomskie agencje pośrednictwa pracy nie zauważają chęci współpracy ze strony Urzędu Pracy. 

 

Sami przedstawiciele PUP wspominają zaś, że częśd winy za ewentualne niedociągnięcia leży po 

stronie firm -  pracodawcy często zbyt późno zgłaszają plany zatrudnienia, prosząc o zrealizowanie 

szkoleo grupowych, pomimo tego, że wiedzą dużo wcześniej, że będą potrzebowali pracowników.  

 

- 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 (…) (IDI 

PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, M. RADOM) 

Działalnośd i współpraca z PUP – opinie bezrobotnych. Zróżnicowanie w powiatach. 

 

Ogólnie gorzej oceniają współpracę z Urzędami Pracy bezrobotni. Zgłaszane są przede wszystkim 

takie kwestie problemowe jak: brak odpowiedniej liczby pracowników do obsługi bezrobotnych, brak 

informacji o logistyce i organizacji pracy urzędów, zbyt mała liczba ofert pracy kierowanych ze strony 

urzędów, oraz brak ogólnych informacji, które powinny byd dostępne dla każdej osoby 

zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. W większości powiatów bezrobotni wskazują również na problem 

nieaktualnych ofert pracy, jakie są im oferowane przez PUP. W konsekwencji bezrobotni rzadko 

korzystają z usług pośrednictwa pracy poprzez urząd, uznając za bardziej efektywne inne sposoby 

poszukiwania zatrudnienia. 

 

W powiecie ciechanowskim bezrobotni pozytywnie ocenili natomiast fakt umieszczania 

wyczerpujących i na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie internetowej urzędu, dzięki 

czemu można zaoszczędzid czas i nie jest konieczne odwiedzanie urzędu osobiście. 

 

„Pozytywną stroną jest to, że można wejśd przez Internet. Że ma rozbudowaną tą stronę. Ale same 

oferty i kolejki, i ludzie, z którymi musimy mied stycznośd.” (FGI BEZROBOTNI, POWIAT 

CIECHANOWSKI) 

Działania z zakresu aktywnej polityki rynku pracy organizowane przez PUP – ocena. Staże i szkolenia. 

 

Ocena programów aktywizacji zawodowej organizowanych przez Urzędy Pracy wypada dosyd 

korzystnie w większości badanych powiatów, szczególnie jeżeli chodzi o staże i szkolenia. Staże są 

pozytywnie oceniane przez pracodawców, którzy odnoszą korzyśd w postaci darmowego pracownika, 

który doszkolony w okresie stażu może byd przez nich dalej zatrudniony na stałe. Z kolei uczestnikom 

stażu ta forma pozwala na zdobycie cennego doświadczenia, i nawet jeżeli pracodawca nie przedłuża 

z nimi umowy, stają się bardziej atrakcyjni dla kolejnego pracodawcy. 

 

Również szkolenia są oceniane na ogół pozytywnie, chod w Radomiu w tym zakresie pojawiały się 

również głosy krytyczne. Szczególnie zwracano uwagę na fakt, że często firmy przeprowadzające 

szkolenia nie znają oczekiwao pracodawców. Również brak przepływu informacji pomiędzy 
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pracodawcami a Urzędem Pracy nie pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji co do tematyki 

szkoleo. 

 

W przypadku szkoleo zwraca się uwagę właśnie na koniecznośd dobrego dostosowania tematyki 

szkoleo do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Praktycznie we wszystkich powiatach 

wskazywano, że niektóre szkolenia grupowe obejmowały zbyt duże grupy osób bezrobotnych lub też 

były powtarzane zbyt często, co sprawiało, że „produkowano” zbyt wiele osób z daną umiejętnością, 

jak na potrzeby powiatu. Jednak ogólna ocena jest pozytywna, co potwierdzały przytaczane przez 

respondentów (pracodawców, przedstawicieli PUP czy samych bezrobotnych) konkretne przykłady 

efektywnego wykorzystania szkoleo przez uczestników.  

 

W naszym urzędzie pracy były dwa szkolenia w ciągu roku to była księgowa i sprzedawca z obsługą 

kasy fiskalnej, gdzie przyjmowali po jedenaście osób ciężko było tam się dostad, chciałam iśd na kurs 

księgowości, ale się nie zakwalifikowałam, a po dwóch tygodniach poszłam na staż właśnie w 

księgowości. Dzięki temu mam czasem dorywczą pracę. (FGI BEZROBOTNI, POWIAT PŁOCKI ZIEMSKI) 

Zdecydowanie korzystniej w tym świetle wypadają szkolenia indywidualne realizowane pod 

konkretne zapotrzebowanie pracodawcy chcącego zatrudnid pracownika, któremu brakuje pewnych 

kwalifikacji. Efektywnośd tej formy była bardzo wysoko oceniana przez pracodawców i wskazywana 

np. w Ostrołęce, jako forma wsparcia, która powinna stopniowo wypierad szkolenia grupowe. 

 

Zwracano jednocześnie uwagę na koniecznośd dostosowywania szkoleo do konkretnych uczestników, 

a nie w drugą stronę – uczestników do szkoleo, jak to często ma miejsce. Na co zwracano również 

uwagę, to koniecznośd większej kontroli nad realizacją szkoleo przez osoby bezrobotne, tak by cały 

system nie prowadził do patologii, w której bezrobotni uczestniczą w szkoleniach nie po to, by zdobyd 

dodatkowe kwalifikacje, ale po to, by uzyskad dodatek szkoleniowy. Na możliwośd istnienia takich 

sytuacji wskazywał przedstawiciel agencji pracy w Radomiu. 

 

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 AGENCJA PRACY, M. RADOM) 

Działania z zakresu aktywnej polityki rynku pracy organizowane przez PUP – ocena. Zakładanie 

działalności gospodarczej 

 

Przedstawiciele PUP wskazują też na efektywnośd programów związanych ze wsparciem osób 

rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Z obserwacji pracowników Urzędów Pracy wynika, że 

osoby korzystające z tej formy wsparcia są w stanie w wielu przypadkach utrzymad się z rozpoczętej 

działalności, a nawet zaczynają same kreowad nowe miejsca pracy. W Ostrołęce natomiast opinie 

były przeciwne – zauważano, że osoby bez wcześniejszego doświadczenie w prowadzeniu firmy, mają 

trudności z utrzymaniem się na rynku i dalszym finansowaniem działalności. 
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Ja też znam osoby, które założyły działalnośd , jedna to był sklep odzieżowy, który kobieta po pół roku 

miała problem z opłaceniem ZUSu, wynajmu itd., musiała pożyczad od rodziny, znajomych, żeby 

utrzymad tą działalnośd przez rok czasu, co jest wymogiem w Urzędzie Pracy. Druga osoba założyła 

firmę budowlaną i zawiesiła działalnośd. (FGI BEZROBOTNI, M. OSTROŁĘKA) 

Działania z zakresu aktywnej polityki rynku pracy organizowane przez PUP – ocena bezrobotnych 

 

Bezrobotni ogólnie raczej korzystnie oceniali programy aktywizacji zawodowej, wskazywano że 

pozwalają uzupełnid kwalifikacje, ale też pozwalają na „wyjście do ludzi”, nawiązanie kontaktów, 

dostęp do informacji. Dodatkowo przedstawiciele instytucji opieki społecznej wskazywali, że osoby 

uczestniczące w programach zmieniają nastawienie, stają się bardziej otwarte, co następnie ułatwia 

im poszukiwanie pracy. 

 

Więc nie siedzi się w domu, coś się krąży, jest się między ludźmi, zawsze to grupa wsparcia, a tu może 

jakiś horyzont się otworzy w głowie nowy. Ja wolę robid, nowe materiały, poznad ciekawych ludzi, 

dowiedzied się coś dalej. (FGI BEZROBOTNI, POWIAT CIECHANOWSKI) 

Działalnośd trzeciego sektora w obszarze aktywizacji zawodowej 

 

Pewne działania z zakresu aktywnego przeciwdziałania bezrobociu realizują również organizacje 

pozarządowe. Ich intensywnośd jest zróżnicowana w zależności od powiatu. Najbardziej aktywne na 

rynku pracy wydają się organizacje pozarządowe w Radomiu, z kolei w bardzo ograniczonym zakresie 

działają organizacje na terenie powiatu płockiego ziemskiego. Wśród działao, jakie realizują te 

podmioty, wymieniane są np. kursy języka angielskiego. Prowadzone działania oceniane są przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych jako skuteczne, w większości przypadków spełniają one 

założone cele. 

Kwestie do zmiany, obszary poprawy 

 

Jeżeli chodzi o obszary poprawy, to wskazywano na koniecznośd zwiększenia elementów 

praktycznych w niektórych szkoleniach, które były w opinii ich uczestników zbyt teoretyczne. 

Jednocześnie zwracano uwagę, że potrzebna jest lepsza kontrola merytoryczna szkoleo, gdyż 

niekiedy szkolenia są prowadzone przez nieodpowiednie osoby, co znacznie ogranicza ich 

efektywnośd. Instytucje opieki społecznej w powiecie ciechanowskim wskazywały ponadto na brak 

szkoleo czy kursów skierowanych konkretnie do matek powracających na rynek pracy, które ich 

zdaniem byłyby potrzebne. 

 

Negatywnie natomiast należałoby ocenid wykorzystywany przez PUP-y sposób oceny efektywności 

szkoleo – na podstawie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od odbycia szkolenia. Sami przedstawiciele 

urzędów pracy wskazują, że ten sposób pomiaru efektywności szkoleo mija się z celem, gdyż wiedzę 

pozyskaną w trakcie szkolenia uczestnicy wykorzystują często w późniejszym okresie. 

 

A przy szkoleniach niestety jest tak, że efektywnośd szkoleo bada się w ciągu 3 miesięcy od 

zakooczenia szkolenia. To nie jest efektywnośd. Tego się tak nie bada. Ktoś jak kooczy szkołę, to też 

dają 3 miesiące tej szkole by zbadad, czy było efektywne kształcenie w tym kierunku? Nie, bo to jest 

efektywnośd na całe życie. To, że ktoś 3 lata temu skooczył szkolenie, to przecież może mu dad 

pożytek po roku, po dwóch. Ale przydaje się. Niektórym się nigdy nie przyda, ale niektórym się przyda. 

(IDI, PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, POWIAT PIASECZYOSKI) 
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Istotnym problemem, jaki pojawiał się w większości powiatów przy omawianiu działalności 

Powiatowych Urzędów Pracy była kwestia powiązania rejestracji osoby bezrobotnej w urzędzie pracy 

z uzyskaniem przez nią ubezpieczenia zdrowotnego. Jak szacują przedstawiciele niektórych PUP, w 

ok. 40% osoby rejestrują się w urzędzie tylko w celu jego zdobycia, realnie nie poszukując 

zatrudnienia. Skutkuje to następnie sytuacjami wspominanymi wcześniej, w których osoby te są 

kierowane do pracodawców w ramach rekrutacji, a realnie nie są zainteresowane podjęciem 

jakiejkolwiek pracy. 

 

Aktualnym problemem jest też ograniczenie środków finansowych przeznaczanych na programy 

aktywizacji zawodowej. Silne ograniczenie dostępności do tych programów sprawiło, że stały się one 

dużo mniej dostępne, co w sytuacji gdy w poprzednich latach były oferowane w bardzo szerokim 

zakresie, rodzi aktualnie napięcia po stronie bezrobotnych i pracodawców, chętnych do dalszego 

korzystania z programów, które w ich opinii dobrze spełniały swoją rolę. Dodatkowym źródłem 

finansowania programów aktywizacyjnych, również przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

jak wskazują respondenci, mogłyby byd środki unijne. 
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4. Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy 
 

Na podstawie przeprowadzonego badania sytuacji na lokalnych rynkach pracy w wybranych sześciu 

powiatach województwa mazowieckiego uprawnionym jest twierdzenie, że w poszczególnych 

powiatach sytuacja ta w istotny sposób jest uzależniona od specyfiki powiatów (uwarunkowania 

naturalne, lokalizacyjne, historyczne, demograficzne, ekonomiczne, społeczne) oraz charakterystyki i 

bieżącego stanu lokalnej gospodarki. Z racji różnorodności tych uwarunkowao w badanych powiatach 

ogólna ocena stanu i perspektyw rozwoju gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy różniła 

się istotnie: od negatywnych ocen w przypadku Radomia i powiatu płockiego ziemskiego, w pewnym 

stopniu również ciechanowskiego, przez oceny średnie w przypadku powiatu sokołowskiego, po 

stosunkowo pozytywne oceny w przypadku Ostrołęki i powiatu piaseczyoskiego. Dodatkowo 

zróżnicowanie wymienionych uwarunkowao, a więc także silne zróżnicowanie potencjału 

rozwojowego, występuje nie tylko w porównaniu między powiatami, ale także w obrębie powiatów, 

pomiędzy poszczególnymi ich częściami - np. płocki ziemski, ciechanowski, piaseczyoski. Z drugiej 

jednak strony stan lokalnych rynków pracy jest również warunkowany przez ogólnokrajowe czynniki 

o charakterze gospodarczym (np. kryzys, publiczne środki finansowe), instytucjonalnym i prawnym 

(system szkolnictwa, pomoc społeczna, Publiczne Służby Zatrudnienia), społecznym, i inne.  

 

Uwzględniając ten stan rzeczy należy stwierdzid, że podobnie jak czynniki oddziałujące na lokalne 

rynki pracy są na różnych poziomach, podobnie ewentualne szanse dla rozwoju powiatów i poprawy 

sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz możliwe do podjęcia działania zaradcze i rekomendacje 

można podzielid na te, które mogą byd zrealizowane na trzech różnych poziomach: 

a) lokalnym,  

b) wojewódzkim  

c) centralnym (krajowym) 

 

W dalszych częściach niniejszego rozdziału, w prezentacji kluczowych rekomendacji, podział ten 

zostanie uwzględniony. Materiał został też ustrukturyzowany w zakresie obszarów tematycznych, 

których dotyczą poszczególne kwestie/problemy oraz rekomendacje. 
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WNIOSEK: Ograniczony poziom napływu inwestycji do powiatów 

 

We wszystkich badanych powiatach szansy na poprawę sytuacji na rynku pracy respondenci upatrują 

w przyciąganiu nowych inwestorów, jak również zadbaniu o odpowiednie warunki dla rozwoju 

przedsiębiorstw już funkcjonujących. Pomocny mógłby byd również bardziej zrównoważony rozwój 

powiatów, uwzględniający potrzeby słabiej rozwiniętych ich części. 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie lokalnym: 

 

 Tworzenie lokalnych strategii przyciągania inwestorów przez władze samorządowe 

 

Działania na rzecz pozyskania inwestycji nie powinny mied charakteru przypadkowego i 

incydentalnego. Dużo bardziej efektywne byłoby prowadzenie działao zaplanowanych w oparciu o 

kompleksowe i całościowe strategie zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej powiatów 

przygotowywane przez władze lokalne. Ważnym jest, aby w procesie tworzenia i realizowania takich 

strategii uwzględnid koncepcje już istniejące czy nawet takie, które znajdują się na wstępnym etapie 

realizacji (np. parki maszynowe w kilku badanych powiatach). Nieodłącznym elementem dla 

powodzenia procesu zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej powiatów jest jednak nie tylko 

stworzenie strategii, ale także zadbanie o konsekwentne wdrażanie ich założeo. Wiąże się to z 

koniecznością zadbania o kwestie organizacyjne, zabezpieczenia źródeł finansowania przez władze 

samorządowe. W ramach tworzonych strategii kwestią kluczową powinno byd uwzględnienie i 

uwypuklenie zidentyfikowanych mocnych stron powiatów.  

 

 Działania promocyjne powiatów 

 

Ważnym elementem strategii podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągania inwestorów na 

teren powiatów powinna byd koncepcja wizerunku powiatu wraz z dokładnym planem działao 

promocyjnych ze szczególnym naciskiem na wyodrębnienie priorytetowych grup docelowych (np. 

przedsiębiorstw z  branży, która może byd szczególnie pożądana w danym powiecie, albo dla której 

warunki w danym powiecie są wyjątkowo korzystne).  

 

 Rozwój infrastruktury na poziomie powiatów i gmin 

 

Czynnikiem niewątpliwie przyciągającym inwestorów jest dobrze rozwinięta sied infrastruktury 

drogowej i komunalnej  oraz dobre przygotowanie konkretnych terenów pod inwestycje. W zakresie 

odpowiednim dla władz lokalnych (drogi powiatowe, drogi gminne i inne) działania prowadzące do 

rozwoju w tych obszarach powinny mied charakter priorytetowy.  

 

 Poprawa jakości życia mieszkaoców 

 

Atrakcyjnośd powiatów powinna byd podnoszona również poprzez wsparcie inwestycji mających na 

celu poprawę jakości codziennego życia mieszkaoców w poszczególnych powiatach, 

uwzględniających rozwój oferty handlowej, rozrywkowej i kulturalnej. Poza poprawą ogólnej 

atrakcyjności miasta dla inwestorów zewnętrznych i obecnie funkcjonujących na lokalnych rynkach, 
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zmiany w tych obszarach powinny również w pewnym stopniu ograniczad migracje ludności z 

badanych powiatów do Warszawy i innych większych miast w Polsce. 

 

 Wykorzystanie potencjału naturalnego powiatów dla rozwoju turystyki 

 

W przypadku niektórych powiatów (powiat sokołowski, powiat płocki ziemski, powiat piaseczyoski) 

zidentyfikowano również szanse w postaci rozwoju turystyki, bazującej na lokalnych 

uwarunkowaniach naturalnych – istnieniu terenów atrakcyjnych przyrodniczo i krajoznawczo.  

Szczególnie dla ostatnich dwóch wymienionych powiatów aktywizowanie tego działu lokalnej 

gospodarki (działania promocyjne propagujące walory powiatów, wspieranie finansowe działalności 

gospodarczej w obszarze turystyki, agroturystyki i ekologii; organizowanie przez jednostki publiczne i 

niepubliczne kursów i szkoleo związanych z branżą – np. kursy przewodnickie, kursy instruktorskie 

różnych aktywności – np. kajakarstwa, itp.) powinny stad się istotnym kierunkiem działao 

prowadzonych przez władze samorządowe i inne instytucje na poziomie lokalnym. 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie wojewódzkim i krajowym: 

 

 Rozwój infrastruktury na poziomie województwa i kraju 

 

Oprócz wymienionej powyżej infrastruktury drogowej i komunalnej na poziomie lokalnym ważnym 

czynnikiem stymulującym ewentualny rozwój badanych powiatów jest stan i ewentualna poprawa 

sieci komunikacyjnej na poziomie województwa i kraju. Lokalna sytuacja gospodarcza zależy od stanu 

dróg wojewódzkich i krajowych, istnienia dróg ekspresowych i autostrad oraz możliwości połączenia z 

nimi, jak również istnienia sieci kolejowej czy lotnisk w bezpośredniej bliskości powiatów. Ważnym 

wydaje się uwzględnienie potrzeby zrównoważonego rozwoju wszystkich części województwa, jak 

również uwzględnianie potrzeb i sugestii władz lokalnych przy planowaniu i realizowaniu inwestycji 

na wyższych poziomach. 

 

 Zmiany prawne (system podatkowy, kodeks pracy) 

 

Czynnikiem generalnie mogącym podwyższyd skłonnośd do inwestowania na terenie kraju (w tym 

również badanych powiatów), zarówno wśród rodzimych jak i zagranicznych przedsiębiorstw, są 

zmiany prawne w systemie podatkowym, systemie ubezpieczenia społecznego i kodeksie pracy 

prowadzące do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów zatrudniania 

pracownika oraz wprowadzenia systemu zachęt (np. w określonym okresie preferencyjnych stawek 

podatkowych dla nowych inwestorów). Niebagatelną rolę stymulującą rozwój inwestycyjny pełnid 

mogłoby także ograniczenie biurokracji, wymagao formalnych i administracyjnych związanych z 

zakładaniem przedsiębiorstw, ich funkcjonowaniem i lokowaniem nowych inwestycji.  
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WNIOSEK: Luka jakościowa na rynku pracy: 

- niska dostępnośd pracowników w zawodach technicznych 

- niedostosowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy 

- niedobór pracowników z umiejętnościami praktycznymi wykonywania zawodu 

 

Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju, a co za tym idzie w badanych powiatach, sprawia, że obecnie 

na wszystkich analizowanych lokalnych rynkach pracy mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, 

przynajmniej w wymiarze ilościowym – podaż pracy przewyższa znacznie popyt ze strony 

pracodawców. Główną, jak się wydaje, przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogólnoświatowy kryzys i 

spowolnienie gospodarcze oraz brak chęci przedsiębiorstw do tworzenia nowych miejsc pracy w 

sytuacji niestabilnej sytuacji ekonomicznej.  

 

Równolegle jednak na poszczególnych rynkach pracy obserwowane jest jakościowe niedopasowanie 

podaży pracy do popytu. We wszystkich badanych powiatach występuje luka jakościowa między 

wykształceniem, kwalifikacjami i kompetencjami reprezentowanymi przez osoby bezrobotne i 

poszukujące pracy, a wymaganiami dotyczącymi tych wymiarów ze strony pracodawców. Mimo 

nadwyżki osób chętnych do pracy, pracodawcy, jeśli już tworzą nowe miejsca pracy i chcą zatrudniad, 

to jednak odczuwają trudności ze znalezieniem kandydatów do pracy, którzy spełnialiby ich 

oczekiwania. Największe zidentyfikowane w badaniach braki dotyczą: 

 pracowników niskiego i średniego szczebla, którzy posiadaliby praktyczne doświadczenie i 

odpowiednie kwalifikacje (w szczególności trudności występują jeśli chodzi o pozyskanie 

pracowników w takich zawodach jak: spawacz, tokarz, ślusarz, elektryk, operator koparko-

ładowarki, mechanik, handlowiec) 

 specjalistów z wyższym wykształceniem, głównie technicznym.  

 

Czynnikami sprawczymi tych niedopasowao są: w pierwszym przypadku braki w kształceniu 

zawodowym i niedostosowanie kierunków, programów i sposobów nauczania do potrzeb 

pracodawców; w drugim przypadku – odpływ wykwalifikowanych kadr z poszczególnych powiatów 

do Warszawy i innych dużych miast. 

 

Nadpodaż na poszczególnych badanych lokalnych rynkach pracy obserwuje się w przypadku osób z 

wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i średnim ogólnokształcącym, które nie uzyskały 

żadnego zawodu, jak również w przypadku osób z wykształceniem wyższym po kierunkach 

administracyjnych, handlowych, humanistycznych, jak i absolwentów kierunku zarządzanie i 

marketing. 

 

W związku z powyższymi obserwacjami i wnioskami w ramach badania zidentyfikowano następujące 

działania mające doprowadzid do poprawy w obszarze edukacji oraz zniwelowania wspomnianego 

niedopasowania jakościowego popytu i podaży pracy. 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie lokalnym i krajowym3: 

 

                                                           
3 z racji specyfiki uwarunkowao prawnych i organizacyjnych oświaty oraz dużej mobilności edukacyjnej uczniów, większości 

proponowanych zmian nie da się przeprowadzid wyłącznie na poziomie lokalnym; częśd działao musi byd realizowana w skali całego kraju, 
czego skutki będą jednak mogły byd odczuwalne również na poziomie powiatów 
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 Zmiana struktury powiatowego szkolnictwa na poziomie średnim 

 

W celu poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy postuluje się przede wszystkim ograniczanie 

trwającej przez ostatnią dekadę likwidacji zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz stopniowe 

ich przywracanie (ze szczególnym naciskiem na rozwój kształcenia w zawodach inżynieryjno-

technicznych) wraz z równoległym ograniczaniem liczby szkół ogólnokształcących. Zmiany te powinny 

prowadzid do zmiany struktury kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym w powiatach, z 

dominacji edukacji ogólnej (stan obecny) do większego udziału edukacji zawodowej (stan docelowy, 

optymalny dla rynku pracy). Podejmowanie decyzji odnośnie konkretnych powiatów i konkretnych 

szkół leży tu w gestii władz powiatowych, jednakże powinny byd one wspomagane i stymulowane 

przez wskazania oraz pomoc finansową na poziomie krajowym. W kontekście mobilności siły roboczej 

między powiatami oraz znacznych niekiedy kosztów inwestycji edukacyjnych tworzenie określonych 

typów szkół zawodowych mogłoby byd realizowane przy współpracy kilku sąsiadujących powiatów.  

 

 Poprawa współpracy szkół z pracodawcami – konsultacje i praktyki zawodowe 

 

W celu optymalizacji relacji między systemem kształcenia a rynkiem pracy oraz wypełnieniu luki 

jakościowej rekomendowane jest również zadbanie o ściślejszą, systematyczną i bardziej 

kompleksową współpracę pomiędzy organami decyzyjnymi szkół zawodowych (władze powiatowe, 

dyrektorzy szkół) oraz lokalnymi pracodawcami. Współpraca ta powinna przebiegad dwutorowo. Z 

jednej strony chodziłoby o wypracowanie zwyczajów i procedur regularnych konsultacji z 

pracodawcami w zakresie ich potrzeb zatrudnieniowych (pod względem ilościowym i jakościowym – 

zawody, kwalifikacje) przy podejmowaniu decyzji o otwieraniu i/lub zamykaniu określonych szkół i 

kierunków nauczania. Z drugiej strony współpraca ta powinna się realizowad w sukcesywnym 

zwiększaniu dostępności dla uczniów możliwości realizowania praktycznego przygotowania do 

zawodu bezpośrednio w lokalnych zakładach pracy. W przypadku drugiej kwestii realizacja 

rekomendacji wydaje się byd niemożliwa bez odpowiedniego wsparcia ze strony właściwych instytucji 

centralnych. Wsparcie to powinno polegad na prawnym wprowadzeniu systemu zachęt i ułatwieo dla 

firm przyjmujących uczniów na praktyki (ulgi podatkowe, refundacja kosztów przystosowania 

stanowiska pracy i samego zatrudnienia młodocianego pracownika, obniżenie wymagao co do 

posiadania uprawnieo pedagogicznych przez osoby prowadzące praktyki w firmach). Przy realizacji 

pierwszej rekomendacji dużą rolę ogrywad będzie aktywnośd podmiotów lokalnych. 

 

 Zmiana wizerunku i postaw społecznych wobec kształcenia zawodowego 

 

Ważnym elementem działao prowadzących do zmiany pozycji kształcenia zawodowego powinny byd 

działania na rzecz poprawy wizerunku (wizerunek negatywny w ostatnich latach, także wśród 

uczniów i ich rodziców w badanych powiatach – co zostało zidentyfikowane na podstawie 

wypowiedzi respondentów) i zmiany postaw społecznych (niechęd podejmowania kształcenia) wobec 

szkół zawodowych, tak aby edukacja zawodowa zaczęła byd traktowana jako realna i atrakcyjna 

ścieżka edukacyjna dla uczniów szkół gimnazjalnych. Odpowiednie działania (np. kampanie 

społeczne) mogą byd realizowane zarówno przez aktorów na poziomie powiatów (samorząd, 

instytucje publiczne, organizacje pozarządowe), jak również na poziomie wojewódzkim i 

ogólnokrajowym (Ministerstwo Edukacji Narodowej). 
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 Stworzenie systemu doradztwa zawodowego 

 

W przypadku promowania szkolnictwa zawodowego i kierunków technicznych wśród młodzieży 

niezwykle istotna jest rola doradztwa zawodowego, które powinno uzyskad wsparcie ze strony władz 

samorządowych, jak i na szczeblu krajowym. W celu odpowiedniego nakierowania uczniów na 

pożądane z punktu widzenia lokalnych rynków pracy kierunki kształcenia, niezbędne jest stworzenie 

systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz rzetelnej informacji zawodowej dla uczniów i ich 

rodziców w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, tak aby podejmowane 

przez uczniów decyzje o przyszłej ścieżce edukacyjnej i zawodowej miały racjonalne podłoże i były 

oparte na analizie możliwości i perspektyw zatrudnienia, jakie daje im konkretny kierunek kształcenia 

(tak na poziomie wyższym, jak i średnim) na lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku 

pracy. Ważnym jest też, aby system ten zawierał komponent pozwalający na rzetelną i trafną 

diagnozę predyspozycji i możliwości uczniów (nie tylko w oparciu o oceny szkolne, ale także bardziej 

zaawansowane metody diagnostyczne) do nauki w określonych typach szkół i w określonych 

kierunkach. Dla pełnej skuteczności postulowanych działao konieczna byłaby zmiana systemowa – 

wprowadzenie zasad organizacji, działania i finansowania doradztwa zawodowego za pomocą 

centralnego aktu prawnego.  

 

 Doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnych 

 

Szczególnie ważną kwestią, w kontekście obserwowanego w każdym z badanych powiatów względnie 

szerokiego rozpowszechnienia zjawiska ukrytego rynku pracy, jest włączenie do zakresu doradztwa 

zawodowego informacji i poradnictwa w zakresie czynników decydujących o wyborze kandydatów 

oraz metod poszukiwania pracy w ścisłym odniesieniu do kontekstu lokalnego, jak również rozwoju 

umiejętności personalnych tak, aby ułatwid korzystanie z sieci kontaktów jako metody rekrutacyjnej. 

Doradcy zawodowi w szkołach, ale także w urzędach pracy, powinni uświadamiad i przygotowywad 

swych „klientów” do sytuacji, w której o znalezieniu pracy decydują w pewnym stopniu posiadane 

kontakty rodzinne, prywatne i zawodowe.  

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie  krajowym: 

 

 Zmiana struktury realizowanych kierunków kształcenia na poziomie wyższym 

 

W przypadku uczelni wyższych wskazane jest stopniowe ograniczanie liczby miejsc na kierunkach 

humanistycznych, administracyjnych i ogólnoekonomicznych, przy czym równolegle należałoby 

rozważyd możliwośd uzupełnienia oferty uczelni na terenie analizowanych powiatów o pewne 

kierunki techniczne. Należy jednak mied też na uwadze, by poziom oferowanych na powiatowych 

uczelniach studiów był utrzymywany na odpowiednim poziomie merytorycznym. Z racji silnej 

autonomii szkół wyższych zmiany w tym obszarze nie leżą w gestii władz powiatowych, chod przy 

ewentualnych decyzjach reorganizacyjnych co do uczelni głos aktorów lokalnych w zakresie potrzeb 

lokalnych rynków pracy powinien byd brany pod uwagę. Chod należy też pamiętad, że uczelnie wyższe 

niejako z założenia kształcą studentów dla całego ogólnokrajowego rynku pracy i sytuacja wysokiego 

poziomu migracji wewnątrzkrajowej tej grupy społeczno-zawodowej wydaje się nie do uniknięcia. 

Istotną rolę powinna tu odegrad reforma szkolnictwa wyższego na szczeblu centralnym, w 
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szczególności w zakresie uzależnienia dotacji centralnych od efektywności kształcenia, ocenianej 

również w aspekcie losów zawodowych absolwentów.  

 

 Zmiana priorytetów w programach kształcenia zawodowego i wyższego – nacisk na aspekt 

praktyczny 

 

Za  zmianą ilościową w kształceniu zawodowym (więcej odpowiednich szkół w powiatach) powinny 

podążad zmiany jakościowe w obszarze programów nauczania.  W szczególności zmiany te powinny 

dotyczyd położenia większego nacisku na elementy praktycznego kształcenia (więcej godzin 

lekcyjnych, uwzględnienie elementów praktycznych w zakresie egzaminów, różnorodne i nowatorskie 

metody), tak aby absolwenci szkół dysponowali po ukooczeniu szkoły czy uczelni pełnym 

wymaganym w danym zawodzie wachlarzem umiejętności praktycznych, kompetencji i wymaganego 

przez pracodawców praktycznego doświadczenia zawodowego, w tym uprawnieo zawodowych, co 

pozwalałoby na szybkie  podjęcie pracy w zawodzie bez konieczności doszkalania w miejscu pracy i 

efektywne wykonywanie zadao zawodowych już od początku zatrudnienia. Podobne 

przeformułowanie priorytetów programowych powinno zostad przeprowadzone jeśli chodzi o 

uczelnie wyższe.  

 

 Zmiana priorytetów w programach kształcenia zawodowego – kompetencje miękkie 

 

Elementem wspólnym rekomendowanych zmian programowych we wszystkich typach szkół średnich 

i wyższych jest wprowadzenie do programów treści związanych z kształtowaniem (np. w formie 

warsztatowej) kompetencji miękkich, których posiadanie jest również dośd powszechnie wymagane 

przez pracodawców i tym samym pozwala na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy. Do grona takich 

kompetencji można zaliczyd: zaangażowanie w wykonywane obowiązki, odpowiedzialnośd, solidnośd, 

samodzielnośd, kompetencje komunikacyjne i interakcyjne, umiejętnośd pracy w zespole, itp.  
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WNIOSEK: Silne zjawisko emigracji wykwalifikowanych kadr z powiatów do Warszawy 

 

We wszystkich badanych powiatach, z wyjątkiem powiatu piaseczyoskiego, występuje nasilone 

zjawisko migracji siły roboczej, jak i uczniów. Obecnie dominującym dla badanych powiatów 

kierunkiem ruchu migracyjnego jest Warszawa. W niedawnej przeszłości dodatkowo obserwowane 

było wysokie natężenie wyjazdów migracyjnych za granicę. W efekcie migracji lokalne rynki pracy 

poddawane były i są nadal poddawane swoistemu „drenażowi mózgów”, gdyż najczęściej emigrują 

osoby młode, z wyższym wykształceniem, często o relatywnie wysokich kwalifikacjach. Powodem 

migracji jest wyższy popyt na pracę na rynku warszawskim, lepsze możliwości uzyskania pracy i 

zatrudnienia oraz korzystniejsze warunki pracy i płacy. Efektem odpływu wykwalifikowanej kadry jest  

nieco paradoksalna sytuacja, w której często lokalni pracodawcy są zmuszeni poszukiwad 

odpowiednich kandydatów do pracy na wyższe stanowiska poza powiatem, a przede wszystkim w 

Warszawie. 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie lokalnym: 

 

Wydaje się, że wszystkie wymienione powyżej rekomendacje dotyczące ogólnej poprawy sytuacji 

gospodarczej powiatów, i podwyższania ich atrakcyjności jako miejsca inwestowania i zamieszkania, 

jeżeli zostałyby zrealizowane i wywołałyby oczekiwane skutki, mogą w pewnym stopniu zwiększad 

motywację potencjalnych emigrantów do pozostania na terenie powiatów.  

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie krajowym: 

 

 Krajowa polityka pro-powrotowa 

 

Pewien wpływ na przeciwdziałanie skutkom migracji zagranicznej dynamicznie rozwijającej się w 

badanych powiatach w okresie po akcesji Polski do UE może mied przyjęcie i realizowanie krajowej 

strategii zachęcania i ułatwiania emigrantom powrotów do kraju. 
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WNIOSEK: Bariery komunikacyjne ograniczające mobilnośd pracowników 

 

Chod z jednej strony badanie wykazało istniejący wysoki poziom mobilności mieszkaoców badanych 

powiatów, zarówno w zakresie dojazdów wewnątrzpowiatowych, poprzez dojazdy między 

sąsiadującymi powiatami, a skooczywszy na dojazdach na długie dystanse do Warszawy (odległośd 

około 100 km), to jednak z drugiej strony w powiatach zidentyfikowane zostały bariery mobilności 

powodujące, że jej poziom nie jest tak duży, jak mógłby byd. Ten nieoptymalny poziom mobilności 

ogranicza możliwości dopasowania podaży i popytu w ramach lokalnych rynków pracy. Problem ten 

dotyczy wszystkich powiatów, z wyjątkiem powiatów grodzkich, i leży zarówno w częstotliwości 

połączeo komunikacji podmiejskiej, jak i w kosztach tych dojazdów, szczególnie w relacji do poziomu 

wynagrodzeo możliwego do uzyskania w danym miejscu pracy. 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie lokalnym 

 

 Zmiany w systemie komunikacji publicznej 

 

Zmiany w systemie komunikacji publicznej powinny nastąpid na poziomie lokalnym. Przede 

wszystkim rekomendacje dotyczą dostosowania organizacji przejazdów i ich koordynacji do potrzeb 

pracodawców i pracowników (np. w zakresie godzin i kierunków kursowania dostosowanych do 

godzin zatrudnienia). W zakresie wspomnianego problemu finansowego możliwym do wprowadzenia 

rozwiązaniem, szczególnie na szczeblu lokalnym, mogłoby byd partycypowanie w ewentualnych 

kosztach utrzymania połączeo przez zainteresowanych pracodawców.  
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WNIOSEK: „Szara strefa” obecna we wszystkich powiatach 

 

Praktycznie we wszystkich badanych powiatach zidentyfikowano funkcjonowanie „szarej strefy”, 

chod w różnej skali. Z największą intensywnością szarej strefy mamy do czynienia w powiatach o 

najwyższej stopie bezrobocia, czyli w Radomiu oraz powiecie płockim ziemskim, gdzie sytuacja osób 

bezrobotnych skłania je do podejmowania nielegalnej pracy, ze względu na częsty brak możliwości 

podjęcia jakiejkolwiek innej pracy. Szara strefa najczęściej występuje w rolnictwie i budownictwie, 

czemu sprzyja sezonowośd popytu na pracę w tych sektorach. Ponadto utrzymuje się ona w sektorze 

mikro i małych przedsiębiorstw, natomiast praktycznie nie funkcjonuje w dużych zakładach pracy. 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie krajowym: 

 

 Obniżenie kosztów pracy 

 

Głównym powodem utrzymywania się szarej strefy są wysokie koszty pracy, stąd wydaje się, że w 

pewnym stopniu ograniczenie tych kosztów mogłoby pozwolid na ograniczenie zasięgu szarej strefy i 

zwiększenie liczby osób zatrudnianych w sposób legalny. Jest to kwestia zmian legislacyjnych na 

poziomie całego kraju. 

 

 Zmiany w systemie pomocy społecznej 

 

Warto jednocześnie zauważyd, że z zatrudnienia w szarej strefie korzystają również osoby uzyskujące 

zasiłki z Urzędu Pracy oraz z instytucji pomocy społecznej. Uwarunkowanie otrzymywania zasiłków i 

pomocy społecznej od aktywnego udziału w programach aktywizacyjnych i od wykazywania chęci do 

zmiany sytuacji życiowej mogłoby ograniczyd możliwości podejmowania nielegalnej pracy przez 

osoby korzystające z pomocy paostwa. 
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WNIOSEK: Bariery w aktywizacji kobiet wychowujących dzieci związane z ograniczonymi 

możliwościami opieki nad dziedmi w czasie pracy 

 

W przypadku kobiet wychowujących dzieci jedną z podstawowych barier w podejmowaniu pracy jest 

brak możliwości zapewnienia opieki dla dzieci na czas pracy. Problem ten przejawia się w aspekcie 

organizacyjnym – ograniczonej infrastrukturze żłobków i przedszkoli na terenach analizowanych 

powiatów, jak również w aspekcie finansowym – koszt zapewnienia opieki dla dzieci często jest na 

tyle wysoki, że podjęcie pracy okazuje się nieopłacalne. Efektem takiego stanu rzeczy jest 

przechodzenie młodych matek w stan bierności zawodowej. 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie lokalnym i krajowym: 

 

 Rozwój systemu żłobków i opieki przedszkolnej 

 

W celu poprawy sytuacji w tym zakresie lokalne samorządy powinny realizowad działania mające na 

celu rozwój infrastruktury przedszkolnej i żłobków oraz innych form opieki nad dziedmi. Niezbędnym 

wydaje się poszerzenie oferty w tym zakresie, a także dostosowanie jej do potrzeb pracujących matek 

(w szczególności w zakresie godzin pracy). W realizacji tych postulatów na poziomie lokalnym 

pomocna mogłaby byd współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jednakże konieczne byłoby 

również wsparcie na poziomie krajowym – wsparcie finansowe, stworzenie ogólnopaostwowego 

programu rozwoju żłobków i opieki przedszkolnej oraz zadbanie o czynniki stymulujące zakładanie 

takich placówek przez podmioty prywatne (np. obniżenie wymogów lokalowych, wprowadzenie 

alternatywnych form opieki – np. przez grupy rodziców, dofinansowania do miejsc przedszkolnych, 

tak by obniżyd koszta dla samych rodziców). 
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WNIOSEK: Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnych rynkach pracy 

 

Na badanych lokalnych rynkach pracy sytuacja osób niepełnosprawnych jest raczej niekorzystna. W 

większości przypadków bardzo ograniczona jest liczba ofert pracy kierowanych do tej grupy osób. 

Jeżeli dochodzi do zatrudnienia osób z ograniczoną sprawnością, odbywa się to przede wszystkim w 

ramach chronionego rynku pracy lub na otwartym rynku pracy, ale z wykorzystaniem dotacji i ulg 

paostwowych.  W związku z tym złym prognostykiem sytuacji niepełnosprawnych są wprowadzane 

zmiany w prawie dotyczącym aktywizacji zawodowej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych 

skutkujące ograniczeniami dofinansowania dla pracodawców przy zatrudnianiu, co z kolei może 

powodowad nierentownośd zakładów pracy chronionej i ich zamykanie lub ograniczanie zatrudnienia, 

a co za tym idzie wzrost stopy bezrobocia w tej specyficznej grupie społecznej. Już bowiem aktualnie 

zwraca się uwagę na fakt, że niepełnosprawni muszą konkurowad o miejsca pracy z osobami 

pełnosprawnymi na równych warunkach, co w ogromnej większości przypadków oznacza, że nie są w 

stanie zdobyd pracy, ze względu na własne ograniczenia. 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie lokalnym:  

 

 Wsparcie i współpraca z trzecim sektorem 

 

Rolą samorządów powinno byd wspieranie i koordynacja działao organizacji pozarządowych 

funkcjonujących na terenie powiatów, w realizacji projektów mających na celu tworzenie miejsc 

pracy dla osób niepełnosprawnych i aktywizację zawodową tej grupy. 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie krajowym: 

 

 Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.  

 

Wydaje się, ze realizowane przez ustawodawcę zmiany  w zakresie zmniejszenia ulg dla pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne powinny byd renegocjowane i ewentualnie wstrzymane. 

Ponadto rozsądnym byłoby rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowych zachęt do 

zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 
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WNIOSEK: Brak motywacji do zmiany sytuacji życiowej przez osoby długotrwale bezrobotne, 

podlegające opiece społecznej 

 

Utrzymująca się stosunkowo wysoka stopa bezrobocia w większości badanych powiatów może grozid 

stopniowym ograniczaniem aktywności zawodowej mieszkaoców powiatu i poszerzaniem kręgu osób 

biernych zawodowo, w ogóle nie zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.  

 

Jak zauważali respondenci, szczególnie ci z instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi i 

wykluczonymi z rynku pracy (pomoc społeczna, PUP, organizacje pozarządowe), u wielu osób 

bezrobotnych pojawiają się negatywne skutki psychologiczne braku pracy, takie jak: brak motywacji 

do działania, apatia, trudności z rozwiązywaniem codziennych problemów. Dodatkowo sprzyja 

takiemu zjawisku nieefektywny i źle pomyślany system wsparcia ze strony instytucji opieki 

społecznej, który oferuje pomoc materialną bez motywowania podopiecznych w jakimkolwiek 

stopniu do działao mających na celu zmianę ich sytuacji życiowej, znalezienie pracy. 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie krajowym: 

 

 Zmiana zasad funkcjonowania systemu opieki społecznej i pomocy osobom bezrobotnym 

 

Kluczową zmianą w tym obszarze powinno byd przejście od systemu bezwarunkowego udzielania 

pomocy do pomocniczości warunkowej, a tym samym sprzyjającej aktywności na rynku pracy. 

Odpowiednie skonstruowanie zasad udzielania świadczeo z pomocy społecznej (oprócz kryterium 

finansowego również kryterium realnego podejmowania działao w celu  poprawy własnej sytuacji) 

mogłoby byd skutecznym instrumentem aktywizacyjnym osób dotychczasowo lokujących się w 

obszarze bierności zawodowej. W przypadku urzędów pracy elementem tych zmian powinno byd 

również odseparowanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej, co 

pozwoliłoby na urealnienie liczby bezrobotnych i zwiększenie efektywności pomocy bezrobotnym 

rzeczywiście zainteresowanym podjęciem pracy przez Urzędy Pracy. Biorąc pod uwagę całośd sfery 

instytucjonalnej jest koordynacja działao i zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy 

społecznej a Powiatowymi Urzędami Pracy oraz organizacjami pozarządowymi i tym samym 

stworzenie bardziej kompleksowego systemu opieki nad osobami bezrobotnymi. 
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WNIOSEK: Ograniczona skutecznośd pośrednictwa pracy realizowanego przez PUP 

 

Ocena funkcjonowania samych instytucji rynku pracy nie była jednolita. Chod w niektórych powiatach 

oceny pracodawców były pozytywne, w innych powiatach zwracano uwagę na problemy występujące 

przede wszystkim w zakresie pośrednictwa pracy. W szczególności wskazywano na częste 

niedopasowanie profili osób kierowanych przez Urzędy Pracy do pracodawców z wcześniej 

zgłaszanymi tym urzędom oczekiwaniami przedsiębiorców odnośnie kwalifikacji czy wykształcenia 

kandydatów. Istotnym problemem była również utrudniona komunikacja z pracownikami urzędu, a w 

pojedynczych przypadkach również zgłaszano problemy z kulturą obsługi pracodawców przez 

pracowników urzędu. Jakośd obsługi pracodawców przez Urzędy Pracy była zaś czynnikiem 

motywującym lub demotywującym do dalszego korzystania przez firmy z publiczne pośrednictwa 

pracy, a więc pośrednio czynnikiem mającym przełożenie na efektywnośd pomocy bezrobotnym 

przez urzędy pracy. Generalnie negatywnie oceniali współpracę z urzędami bezrobotni, zwracając 

przede wszystkim uwagę na  przekazywanie nieaktualnych ofert pracy. 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie lokalnym: 

 

 Dywersyfikacja metod pośrednictwa pracy 

 

Rekomendowane jest, aby instytucje lokalnego rynku pracy zajmujące się pośrednictwem pracy i 

aktywizacją zawodową (PUP, agencje pracy, organizacje pozarządowe) korzystały z jak najszerszego 

wachlarza dostępnych metod aktywizacyjnych i rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizowania targów i giełd pracy, które powinny byd realizowane nie tylko w stolicach powiatów, 

ale także w mniejszych miejscowościach, tak, aby  umożliwid kontakt z bezrobotnymi niemobilnymi. 

 

 Zmiana sposobów działao i obowiązujących procedur w Publicznych Służbach Zatrudnienia 

 

W pracach samych Urzędów Pracy rekomendowana jest standaryzacja procesów obsługi klientów 

urzędów i podniesienie jakości tej obsługi, tak w przypadku pracodawców, jak i bezrobotnych. 

Ulepszenie procedur powinno koncentrowad się przede wszystkim na zapewnieniu sprawnego 

przepływu i udostępniania kompleksowej i aktualnej informacji. Poprawy wymaga również proces 

aktualizowania ofert pracy oraz dopasowywania do nich kandydatów. W przypadku bezrobotnych 

proponujemy wprowadzenie bardziej zindywidualizowanej pomocy w zakresie planowania ścieżki 

zawodowej i  doradztwa zawodowego.  
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REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie krajowym: 

 

 Odseparowanie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej 

 

W przypadku urzędów pracy elementem zmian powinno byd również odseparowanie prawa do 

ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej, co pozwoliłoby na urealnienie liczby 

bezrobotnych i zwiększenie efektywności pomocy bezrobotnym rzeczywiście zainteresowanym 

podjęciem pracy przez Urzędy Pracy. Biorąc pod uwagę całośd sfery instytucjonalnej jest koordynacja 

działao i zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a Powiatowymi 

Urzędami Pracy oraz organizacjami pozarządowymi i tym samym stworzenie bardziej kompleksowego 

systemu opieki nad osobami bezrobotnymi. 
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WNIOSEK: Występujące problemy związane z realizacją szkoleo grupowych przez PUP 

 

Ocena szkoleo organizowanych przez Urzędy Pracy jest niejednorodna. Zidentyfikowane w badaniu 

zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim dopasowania tematyki szkoleo do realnego zapotrzebowania 

ze strony rynku pracy. Zauważano, że w niektórych przypadkach szkolenia realizowane są bardziej 

pod potrzeby bezrobotnych (niekoniecznie oparte na realnym rozeznaniu przydatności danego 

kierunku zatrudnienia na lokalnym rynku pracy), a nie pod potrzeby pracodawców (którzy chcieli by 

realizacja szkoleo w obszarach, w których poszukiwani są pracownicy). Zwraca się jednocześnie 

uwagę na takie problemy związane z realizacją szkoleo grupowych jak: zbyt niski udział praktycznych 

elementów w programach szkoleo, niekiedy niski poziom merytoryczny szkoleo i brak konsultacji 

programu szkoleo z pracodawcami, jak również brak uwzględniania w szkoleniach możliwości 

zdobycia uprawnieo zawodowych. Zwracano również uwagę na fakt, że częśd osób biorących udział w 

szkoleniach nie jest realnie zainteresowana poprawą swoich kwalifikacji, a szkolenia traktuje bardziej 

jako spotkania towarzyskie, a nawet jako sposób na uzyskanie dodatkowych środków finansowych (w 

postaci dodatku szkoleniowego). Dodatkowym problemem, zgłaszanym przez przedstawicieli PUP 

jest niemiarodajny system oceny efektywności szkoleo, nakazujący pomiar efektywności (w postaci 

zatrudnienia uczestnika szkolenia) w okresie do 3 miesięcy po jego zakooczeniu. 

 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na poziomie lokalnym: 

 

 Dostosowywanie tematyki szkoleo do zapotrzebowania ze strony pracodawców 

 

W celu podniesienia efektywności szkoleo niezbędne jest dokonywanie analizy zapotrzebowania na 

lokalnym rynku pracy pod kątem zawodów, kwalifikacji i umiejętności, jakich poszukują lokalni 

pracodawcy. 

 

 Uwzględnianie komponentów praktycznych i umożliwianie zdobycia uprawnieo 

zawodowych w ramach szkoleo 

 

W celu większego dopasowania szkoleo do potrzeb pracodawców wskazane jest zwiększanie 

komponentów praktycznych realizowanych w ramach szkoleo, jak również umożliwienie zdobycia 

uprawnieo zawodowych w formule szkoleo organizowanych przez PUP. 

 

 

REKOMENDACJE do wdrożenia na  poziomie krajowym: 

 

 Zmiana obowiązującej metodologii oceniania skuteczności metod aktywizacyjnych 

 

Wyraźnym postulatem ze strony samych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia jest zmiana 

systemu oceny efektywności szkoleo, tak aby miał on w większym stopniu charakter jakościowy i 

uwzględniał w większym stopniu skutki długofalowe, a nie tylko efekty uzyskane w ciągu 3 miesięcy 

od odbycia szkolenia. Obecna metodologia oceny skuteczności aktywnych polityk rynku pracy może 

powodowad błędny obraz sytuacji.  
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 Zmiana systemu finansowania aktywnej polityki rynku pracy 

 

Koniecznym jest wprowadzenie zmian na szczeblu krajowym, których priorytetem powinno byd 

zapewnienie większej niż obecnie stabilności i przewidywalności finansowania działao urzędów pracy, 

tak by zmiany w budżecie nie dezorganizowały całkowicie programu działao i nie podważały zaufania 

bezrobotnych i pracodawców do działalności urzędów. Jednocześnie, w związku z ograniczeniami 

finansowymi, należałoby wprowadzid bardziej merytoryczne kryteria wyboru przedsiębiorców do 

realizacji staży na koszt urzędów, ograniczad zasadę pierwszeostwa zgłoszeo a wprowadzając np. 

kryterium przyszłego zatrudnienia, zaś w przypadku szkoleo zintensyfikowad konsultacje z 

pracodawcami odnośnie ich zapotrzebowania, tak by ograniczone środki były jak najbardziej 

efektywnie wykorzystywane. 

 

Syntetyczne zestawienie przedstawionych wniosków i rekomendacji w formie tabelarycznej znajduje 

się poniżej. 
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Tabela 16. Wnioski i rekomendacje dla skutecznej polityki rynku pracy 

 Wnioski Rekomendacje (poziom 

lokalny/wojewódzki/krajowy) 

1 

Ograniczony poziom napływu 

 inwestycji do powiatów 

 

 LOKALNA: Opracowanie i wdrożenie strategii 

przyciągania inwestorów o zrównoważonym 

charakterze, realizacja istniejących koncepcji 

parków inwestycyjnych 

 

 LOKALNA: Dobrze zaprojektowane działania na 

rzecz promocji powiatów. 

 LOKALNA, WOJEWÓDZKA, KRAJOWA: 

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

poprzez poprawę dostępności transportowej 

powiatów poprzez inwestycje infrastrukturalne 

na szczeblu gminnym, powiatowym i 

centralnym (autostrady, drogi ekspresowe, 

linie kolejowe). 

 

 LOKALNA: Wsparcie działao na rzecz rozwoju 

bazy gastronomicznej, rozrywkowej oraz 

infrastruktury kulturalnej, dostosowanie bazy 

edukacyjne – tak, aby podwyższyd jakośd życia 

dla mieszkaoców. 

 LOKALNA: Wykorzystanie warunków 

naturalnych i rozwój branży turystycznej. 

 KRAJOWA: Wprowadzenie ułatwieo dla 

przedsiębiorców, odbiurokratyzowanie 

gospodarki, obniżenie kosztów pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka jakościowa na powiatowych rynkach 

pracy (niska dostępnośd pracowników w 

zawodach technicznych, niedostosowanie 

szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku 

pracy, niedobór pracowników z 

umiejętnościami praktycznymi 

wykonywania zawodu) 

 LOKALNA, KRAJOWA: Zmiana struktury 

powiatowego szkolnictwa na poziomie 

średnim. Więcej szkół zawodowych 

(technicznych, inżynieryjnych), a mniej szkół 

ogólnokształcących. Tworzenie szkół dla kilku 

powiatów. 

 LOKALNA: Wprowadzenie systemu konsultacji 

decyzji oświatowych na poziomie powiatów z 

pracodawcami. Kompleksowe i cykliczne 

rozeznawanie potrzeb pracodawców.  

 KRAJOWA: Wprowadzenie systemu ułatwieo, 

uproszczeo i zachęt dla firm umożliwiających 

uczniom odbywanie praktyk.  

 LOKALNA, KRAJOWA: Zmiana wizerunku szkół 

zawodowych, zmiana postaw społecznych 

wobec kształcenia zawodowego. 
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 LOKALNA, KRAJOWA: Zorganizowanie 

doradztwa i poradnictwa zawodowego w 

szkołach. Zadbanie o dobrze działający system 

informacji zawodowej i o rynku pracy. Praca z 

uczniami i rodzicami. Mocne nakierowanie na 

doradztwo dostosowane do specyfiki lokalnej. 

 KRAJOWA: Zmiana struktury kierunków w 

szkołach wyższych. Zmniejszenie liczby 

kierunków administracyjnych, 

humanistycznych, ogólnoekonomicznych. 

Otwieranie kierunków technicznych. 

 KRAJOWA: Zmiana priorytetów w programach 

kształcenia zawodowego i wyższego – nacisk 

na aspekt praktyczny. Walka z 

przeteoretyzowaniem programów.  

 KRAJOWA: Wprowadzenie kształtowania 

kompetencji miękkich jako celu nauczania do  

programów kształcenia w szkołach średnich i 

wyższych. 

 

3 
Znaczna skala emigracji wewnątrzkrajowej 

i zagranicznej (w przeszłości) z powiatów. 

 LOKALNA: Wykorzystanie pozostałych 

rekomendacji w celu polepszenia sytuacji 

gospodarczej i jakości życia.  

 KRAJOWA: System informacji, wsparcia i 

zachęt dla emigrantów do powrotu do kraju.  

4 

Bariery ograniczające mobilnośd 

pracowników w ramach powiatów, 

związane z częstotliwością połączeo i 

kosztami biletów 

 LOKALNA: Rozwój komunikacji publicznej i jej 

koordynacja na różnych poziomach. 

Dostosowanie do potrzeb pracowników i 

przedsiębiorstw (godziny pracy). Partnerstwo 

publiczno-prywatne w zakresie kosztów.  

5 
Istniejące zjawisko szarej strefy 

zatrudnienia 

 KRAJOWA: Obniżenie kosztów pracy i 

zatrudniania pracowników. 

 KRAJOWA: Aktywizacyjne podejście w pomocy 

społecznej. 

6 

Wykluczenie kobiet wychowujących dzieci z 

rynku pracy na skutek braku dostępu do 

żłobków i opieki przedszkolnej 

 

 LOKALNA: Rozbudowa sieci przedszkolnej, 

także we współpracy z partnerami prywatnymi 

i pozarządowymi. Dostosowanie godzin pracy 

do potrzeb pracujących. 

 KRAJOWA: Wsparcie finansowe rozbudowy 

sieci przedszkolnej, dotowanie miejsc w 

placówkach, obniżenie progu wymagao wobec 

zakładania placówek. 

7 

Niekorzystna pozycja osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Dominacja zatrudnienia chronionego, które 

 LOKALNA: Wspieranie i stymulowanie działao 

organizacji pozarządowych w obszarze 

aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.   
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może byd zagrożone przez zmiany w 

prawie. 

 KRAJOWA: Odejście od realizowanych zmian 

legislacyjnych. 

8 

 

Brak motywacji do zmiany sytuacji życiowej 

przez osoby długotrwale bezrobotne, 

podlegające opiece społecznej 

 

 KRAJOWA: Zmiana zasad udzielania pomocy 

społecznej – warunkowośd i podejście 

aktywizacyjne. Odseparowanie statusu 

bezrobotnego zarejestrowanego i prawa do 

ubezpieczenia zdrowotnego. Koordynacja 

działao i współpraca różnych instytucji. 

9 
Ograniczona skutecznośd pośrednictwa 

pracy realizowanego przez PUP 

 LOKALNA: Dywersyfikacja metod pośrednictwa 

pracy. Ustalenie bardziej wymagających 

standardów obsługi klientów PUP oraz metod 

ich egzekwowania. Bardziej powszechne 

organizowanie targów pracy i giełd w małych 

miejscowościach powiatów.  

 KRAJOWA: Odseparowanie ubezpieczenia 

zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej. 

10 
Występujące problemy związane z 

realizacją szkoleo grupowych przez PUP 

 LOKALNA: Dostosowywanie tematyki szkoleo 

do zapotrzebowania ze strony pracodawców. 

Uwzględnianie komponentów praktycznych i 

umożliwianie zdobycia uprawnieo 

zawodowych w ramach szkoleo 

 KRAJOWA: Zmiana metodologii oceniania 

skuteczności polityk rynku pracy.  

 KRAJOWA: Zapewnienie większej stabilności i 

przewidywalności finansowania działao 

Urzędów Pracy. 

Źródło: opracowanie własne 



 

Aneks I. Wzory narzędzi badawczych wykorzystanych w badaniu 

 

Scenariusz IDI - Pracodawcy 

 

Witam, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków 

dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem zróżnicowania powiatów objętych badaniem. 

Badaniem objęto 6 powiatów województwa mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, 

piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji oraz 

sformułowaniu propozycji dla polityki rynku pracy na poziomie Pana/-i powiatu. 

 

Planowany czas naszej rozmowy to 45-60 minut. Zwracamy się do Paostwa z prośbą o aktywny 

udział w rozmowie, co pozwoli na zebranie szerokiego materiału i tym samym wpłynie na jakośd 

opracowywanych wyników. 

 

Pan/i poruszy tutaj z pewnością wiele istotnych kwestii i nie chciałbym/chciałabym, aby coś 

ważnego mi umknęło. Dlatego, jeżeli Pan/i pozwoli, rozmowa będzie rejestrowana. Rejestracja 

posłuży wyłącznie zbiorczej analizie wyników badania. Przy opracowaniu wyników zachowana 

zostanie zasada anonimowości uczestników rozmów.  

 

Czy możemy zaczynad? 
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Dane respondenta 

A. Imię i Nazwisko: 

 

 

B. Stanowisko: 

 

 

C. Nazwa organizacji/firmy/instytucji: 

 

 

 

D. Zasięg geograficzny organizacji/firmy/instytucji: 

 

  lokalny 

  regionalny 

  ogólnokrajowy 

 

E. Branża (wg sekcji PKD lub słownie): 

 

 

 

F. Liczba pracowników 
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1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku pracy  

 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

1. Jak postrzega Pan/Pani ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

2. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 3-5 lat 

miesięcy?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

3. A jak Pan/Pani zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu najbliższych 3-5 lat 

miesięcy? 

Pogorszy się, poprawi się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

5. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co, według Pana/Pani, jest szansą na rozwój powiatu? 

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

6. A jakie są, Pana/Pani zdaniem, zagrożenia, z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat będzie się 

zmagał powiat?  

 

W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy na temat kierunków rozwoju branż na terenie powiatu. 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani wpływ firmy i branży, którą reprezentuje firma, na sytuację gospodarczą 

powiatu? 

 

Jak ocenia Pan/Pani perspektywy rozwoju swojej firmy/branży na terenie powiatu? 

 

8. Proszę wskazad branże, które, Pana/Pani zdaniem, obecnie dominują na terenie powiatu. 

 

a) Jak zmieniała się sytuacja w ostatnich 3-5 latach? 

 

9. W których branżach obserwuje Pan/Pani pogorszenie sytuacji?  

 

a) Jakie są przyczyny pogarszania sytuacji w  tych branżach?  

 

b) Czy ocenia Pan/Pani to zjawisko jako przejściowe (wynikające np. z kryzysu światowego) czy też 

długotrwałe (wynikające z naturalnych procesów zmian gospodarczych)?  
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c) Czy pogarszanie się sytuacji w tych branżach wpływa na powstawanie nowych kierunków rozwoju 

branż w powiecie? 

 

10. Które branże gospodarki powiatu Pana/Pani zdaniem będą się najszybciej rozwijad w najbliższych 3-

5 latach? 

 

a) Które branże rozwijają się obecnie najszybciej?  

 

b) Czy pojawiają się nowe branże, które do tej pory nie występowały w gospodarce? Jakie są tego 

przyczyny? Jakie to może wywoład skutki dla gospodarki regionu? Czy pojawiają się firmy o charakterze 

innowacyjnym (np. firmy oferujące innowacyjne produkty, sposoby produkcji lub świadczenia usług 

itp.)? 

 

c) W których branżach przewiduje Pan/Pani w najbliższym okresie największe inwestycje na terenie 

powiatu i jaki to może mied wpływ na sytuację powiatu? 
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2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie. 

Porozmawiajmy najpierw ogólnie o sytuacji na powiatowym rynku pracy, a następnie przejdziemy 

do oceny sytuacji na rynku pracy w sektorze działalności Paostwa firmy. 

 

11. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

12. Jak Pan/Pani zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w ciągu 

najbliższych 3-5 lat?  

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę 

uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

13. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

14. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub czasowej 

zmiany miejsca zamieszkania)?  

a) Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza lub 

kraju? Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 

 

b) Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z 

innych regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

15. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

a) Jak ocenia Pan/Pani zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża 

mobilnośd pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

b) Jak ocenia Pan/Pani mobilnośd zewnętrzną? Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych 

powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy może obserwuje się dojazdów do pracy spoza 

powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

16. Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe?  

a) Jaka jest ich pozycja?  

 

b) Czy działalnośd związków zawodowych ma wpływ na Paostwa firmę? 

 

 

Skoncentrujmy się teraz na sytuacji na rynku pracy w sektorze działalności Pana/Pani firmy. 

 

17. Jak określiłby Pan/Pani ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w sektorze? 

a) Czy obecny stan zatrudnienia w Paostwa sektorze odpowiada zapotrzebowaniu ze strony 

pracodawców? Czy sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych 

czy też w niektórych grupach obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? 

Dlaczego? 
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b) Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w sektorze będzie rosło, 

malało czy nie zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu 

zmiany zapotrzebowania (<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

18. A jak określiłby Pan/Pani ogólnie dostępnośd pracowników w zawodach związanych z Pana/Pani 

branżą? 

a) Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w sektorze? <zapytad o zróżnicowanie pod 

względem grup zawodów> 

 

b) Czy zauważają Paostwo trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak 

zmieniała się ta sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat? 

 

c) Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? 

<zapytad o zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

19. Jakie kwalifikacje (potwierdzone formalnie) i kompetencje (twarde i miękkie) powinny posiadad 

osoby pracujące w Pana/Pani firmie? Proszę wskazad kompetencje najbardziej pożądane w 

największych grupach pracowników Paostwa branży.  

a) Czy osoby zgłaszające się do pracy spełniają te oczekiwania? W jakich obszarach widzą 

Paostwo największe braki i z czego to wynika? 

 

b) Czy obserwują Paostwo zmiany w tym zakresie, tj. czy wzrasta lub spada poziom 

kompetencji pracowników zgłaszających się do pracy i co jest tego przyczyną? 

 

c) Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na 

pracowników o specyficznych kompetencjach w Paostwa branży? 
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3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

Wródmy zatem do rozmowy o sytuacji na rynku pracy w powiecie, nie tylko w Paostwa sektorze, i 

porozmawiajmy o rynku pracy pod kątem oferty edukacyjnej powiatu.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (zasadniczych 

zawodowych, średnich zawodowych (techników) i policealnych) na terenie powiatu zapewnia 

możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

 

a) Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakie 

absolwentów jest za dużo? 

 

b) Czy Pana/Pani zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze 

strony pracodawców na terenie powiatu?  

 

c) Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

 

21. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowujących do zawodu pod kątem pracy w Paostwa sektorze?  

 

a) Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

Pana/Pani firmie.  

 

22. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

a) Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? A jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 

 

b) Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

23. Czy Paostwa firma oferuje praktyki zawodowe uczniom i studentom?  

 

a) Jakie są podstawowe problemy w tym zakresie? 

 

b) Czy w Pana/Pani opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych 

pracowników? Dlaczego? 

 

24. Czy w Pana/Pani opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia w powiecie kierują się 

zapotrzebowaniem ze strony pracodawców?  

 

a) Czy np. kiedykolwiek instytucje publiczne prosiły Paostwa o opinię na temat zapotrzebowania na 

pracowników na najbliższe kilka lat? Czy mają Paostwo poczucie, że głos pracodawców jest brany pod 

uwagę przy kształtowaniu planów edukacyjnych powiatu? 

 

b) Czy Paostwa firma usiłowała wpływad na instytucje publiczne w tym zakresie? 

 

25. Czy Paostwa firma korzysta ze szkoleo i kursów podnoszących kwalifikacje pracowników?  

 

a) Jeśli tak, to jakiego rodzaju szkolenia są najczęściej wybierane? 
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b) Jak  ocenia Pan/Pani efektywnośd oferowanych aktualnie na rynku poszczególnych form doszkalania 

pracowników? 

 

c) Czy pracownicy chętnie biorą udział w oferowanych szkoleniach? 

 

d) Jeśli nie, to proszę wskazad przyczyny niekorzystania ze szkoleo i kursów podnoszących kwalifikacje 

pracowników firmy. 

 

26. Czy pracownicy sami z siebie wyrażają zainteresowanie samodzielnym podwyższaniem swoich 

kwalifikacji?  

 

a) Z czego to może wynikad? 

 

b) W jakich obszarach pracownicy najczęściej się doszkalają? 

 

 



122 
 

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

tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  

 

27. W jaki sposób firma najczęściej poszukuje pracowników?  

 

a) Gdzie poszukują Paostwo pracowników? Dlaczego tak a nie inaczej? 

 

b) Czy korzystają Paostwo z usług pośrednictwa pracy - agencji zatrudnienia lub urzędów pracy? 

Dlaczego przyjmują Paostwo taki sposób pozyskiwania pracowników? 

 

c) Jakie zauważają Paostwo podstawowe problemy przy rekrutacji odpowiednich pracowników? 

 

28. Czy firma współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w innym obszarze niż pośrednictwo pracy 

(np. staże u pracodawcy, szkolenia)? 

 

a) Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak ocenia Pan/Pani tę współpracę? 

 

b) Jakie dostrzega Pan/Pani podstawowe problemy w zakresie współpracy z PUP? 

 

c) Jeśli nie, to dlaczego firma nie współpracuje z PUP?  

 

29. Jak ocenia Pan/Pani programy aktywizacji zawodowej kierowane do osób bezrobotnych?  

 

a) Czy bezrobotni biorący udział np. w szkoleniach aktywizujących mają w Pana/Pani opinii większe 

szanse na znalezienie zatrudnienia? Czy te programy aktywizacji rzeczywiście podnoszą kwalifikacje, 

które są niezbędne pracodawcy? 

 

b) Czy instytucje ofertujące programy aktywizacji konsultują program np. szkoleo z zapotrzebowaniem 

ze strony pracodawców?  

 

30. Jakie są Paostwa doświadczenia w rekrutacji osób bezrobotnych? Jakie są podstawowe czynniki, 

które mogą zwiększyd atrakcyjnośd osoby bezrobotnej w oczach pracodawcy? 

 

31. Czy Pana/Pani zdaniem na terenie powiatu występuje zjawisko szarej strefy?  

 

a) Jeśli tak, to jak duża jest skala tego zjawiska? Z czego to wynika? 

 

 

Dziękujemy za rozmowę! 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego badania, które będą dostępne na stronach 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przełomie czerwca/lipca 2011. 

 



123 
 

Scenariusz IDI - Agencje doradztwa personalnego 

 

Witam, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków 

dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem zróżnicowania powiatów objętych badaniem. 

Badaniem objęto 6 powiatów województwa mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, 

piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji oraz 

sformułowaniu propozycji dla polityki rynku pracy na poziomie Pana/-i powiatu. 

 

Planowany czas naszej rozmowy to 45-60 minut. Zwracamy się do Paostwa z prośbą o aktywny 

udział w rozmowie, co pozwoli na zebranie szerokiego materiału i tym samym wpłynie na jakośd 

opracowywanych wyników. 

 

Pan/i poruszy tutaj z pewnością wiele istotnych kwestii i nie chciałbym/chciałabym, aby coś 

ważnego mi umknęło. Dlatego, jeżeli Pan/i pozwoli, rozmowa będzie rejestrowana. Rejestracja 

posłuży wyłącznie zbiorczej analizie wyników badania. Przy opracowaniu wyników zachowana 

zostanie zasada anonimowości uczestników rozmów.  

 

Czy możemy zaczynad? 
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Dane respondenta 

A. Imię i Nazwisko: 

 

 

B. Stanowisko: 

 

 

C. Nazwa organizacji/firmy/instytucji: 

 

 

 

D. Zasięg geograficzny organizacji/firmy/instytucji: 

 

  lokalny 

  regionalny 

  ogólnokrajowy 
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1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku pracy  

 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

1. Jak postrzega Pan/Pani ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

2. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

3. A jak Pan/Pani zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu najbliższych 3-5 

lat? 

Pogorszy się, poprawi się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

5. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co według Pana/Pani jest szansą na rozwój powiatu? 

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura)> 

 

6. A jakie są, Pana/Pani zdaniem, zagrożenia, z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat będzie się 

zmagał powiat?  

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura)> 

Przejdźmy teraz do rozmowy na temat kierunków rozwoju branż na terenie powiatu. 

 

7. Proszę wskazad branże, które, Pana/Pani zdaniem, obecnie dominują na terenie powiatu. 

 

a) Jak zmieniała się sytuacja w ostatnich 3-5 latach? W których branżach można obserwowad 

największe zmiany zapotrzebowania na usługi agencji?  

 

8. W których branżach obserwuje Pan/Pani pogorszenie sytuacji?  

 

a) Jakie są przyczyny pogarszania sytuacji w  tych branżach?  

 

b) Czy ocenia Pan/Pani to zjawisko jako przejściowe (wynikające np. z kryzysu światowego) czy też 

długotrwałe (wynikające z naturalnych procesów zmian gospodarczych)?  

 

c) Czy pogarszanie się sytuacji w tych branżach wpływa na powstawanie nowych kierunków rozwoju 

branż w powiecie? 

 

9. Które branże gospodarki powiatu Pana/Pani zdaniem będą się najszybciej rozwijad w najbliższych 3-

5 latach? 
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a) Które branże rozwijają się obecnie najszybciej?  

 

b) Czy pojawiają się nowe branże, które do tej pory nie występowały w gospodarce? Jakie są tego 

przyczyny? Jakie to może wywoład skutki dla gospodarki regionu? Czy pojawiają się firmy o charakterze 

innowacyjnym (np. firmy oferujące innowacyjne produkty, sposoby produkcji lub świadczenia usług 

itp.)? 

 

c) W których branżach przewiduje Pan/Pani w najbliższym okresie największe inwestycje na terenie 

powiatu i jaki to może mied wpływ na sytuację powiatu? 
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2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie. 

 

10. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

11. Jak Pan/Pani zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w ciągu 

najbliższych 3-5 lat?  

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę 

uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

12. Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

13. Jak określiłby Pan/Pani ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w powiecie? 

a) Czy obecny stan zatrudnienia w powiecie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony 

pracodawców? Czy sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych 

czy też w niektórych grupach obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? 

Dlaczego? 

 

b) Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w powiecie będzie rosło, 

malało czy nie zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu 

zmiany zapotrzebowania (<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

14. A jak określiłby Pan/Pani ogólnie dostępnośd pracowników na powiatowym rynku pracy? 

a) Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w powiecie? <zapytad o zróżnicowanie pod 

względem grup zawodów> 

 

b) Czy firmy zauważają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak 

zmieniała się ta sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat? 

 

c) Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? 

<zapytad o zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

15. Jakie kwalifikacje (potwierdzone formalnie) i kompetencje (twarde i miękkie) powinny posiadad 

osoby, których najczęściej poszukują pracodawcy? Proszę wskazad kompetencje najbardziej 

pożądane w największych grupach pracowników o największym udziale w strukturze zatrudnienia w 

powiecie.  

a) Czy osoby zgłaszające się do pracy spełniają te oczekiwania? W jakich obszarach widzą 

Paostwo największe braki i z czego to wynika? 

 

b) Czy obserwują Paostwo zmiany w tym zakresie, tj. czy wzrasta lub spada poziom 

kompetencji pracowników zgłaszających się do pracy i co jest tego przyczyną? 

 



128 
 

c) Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na 

pracowników o specyficznych kompetencjach? 

 

16. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia w powiecie?  

a) Jaki jest charakter bezrobocia w powiecie? W jakim stopniu jest to bezrobocie 

strukturalne? 

 

b) Jak zmieniały się przyczyny bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat? 

  

17. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub czasowej 

zmiany miejsca zamieszkania)?  

a) Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza lub 

kraju? Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 

 

b) Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z 

innych regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

18. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

a) Jak ocenia Pan/Pani zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża 

mobilnośd pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

b) Jak ocenia Pan/Pani mobilnośd zewnętrzną? Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych 

powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy może obserwuje się dojazdów do pracy spoza 

powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

19. Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe?  

a) Jaka jest ich pozycja?  

 

b) Czy działalnośd związków zawodowych ma wpływ na Paostwa firmę? 
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3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 

Porozmawiajmy teraz o rynku pracy pod kątem sytuacji edukacyjnej.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (zasadniczych 

zawodowych, średnich zawodowych (techników) i policealnych) na terenie powiatu zapewnia 

możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

 

a) Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakie 

absolwentów jest za dużo? 

 

b) Czy Pana/Pani zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze 

strony pracodawców na terenie powiatu?  

 

c) Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

 

21. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowujących do zawodu pod kątem pracy na terenie powiatu?  

 

a) Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

dominujących branżach.  

 

22. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

a) Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? A jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 

 

b) Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

23. Czy firmy działające na ternie powiatu oferują praktyki zawodowe uczniom i studentom?  

 

a) Jakie są podstawowe problemy w tym zakresie? 

 

b) Czy w Pana/Pani opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych 

pracowników? Dlaczego? 

 

24. Czy w Pana/Pani opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia w powiecie kierują się 

opiniami instytucji rynku pracy, publicznych i niepublicznych?  

 

a) Czy np. kiedykolwiek zasięgano Paostwa opinii na temat zapotrzebowania na pracowników na 

najbliższe kilka lat? Czy mają Paostwo poczucie, że Paostwa głos jest brany pod uwagę przy 

kształtowaniu planów edukacyjnych powiatu? 

 

b) Czy Paostwo usiłowali wpływad na instytucje publiczne w tym zakresie? 

 

25. Czy osoby zgłaszające się do Paostwa same z siebie wyrażają zainteresowanie samodzielnym 

podwyższaniem swoich kompetencji?  

 

a) Z czego to może wynikad? 
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b) W jakich obszarach pracownicy najczęściej się doszkalają? 
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4. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, w 

tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  

 

26. Jakie oferujecie Paostwo usługi na lokalnym rynku pracy? 

  

a) Jak zmieniała się Paostwa oferta na przestrzeni ostatnich 3-5 lat ? Co jest przyczyną tych zmian? W 

jakim kierunku zmienia się oferta i od czego zależą te zmiany? 

 

b) Które działania podejmują Paostwo najczęściej i z czego to wynika?  

 

c) Z jakimi problemami pracodawcy zgłaszają się do Paostwa?  

 

27. W jaki sposób firmy działające na terenie powiatu najczęściej poszukują pracowników?  

 

a) W jaki sposób pracodawcy poszukują pracowników? Dlaczego w taki sposób, a nie inaczej? 

 

b) Czy pracodawcy chętnie korzystają z usług pośrednictwa pracy - agencji zatrudnienia lub urzędów 

pracy? Dlaczego? 

 

28. Czy pracodawcy chętnie współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy?  

 

a) Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak ocenia Pan/Pani tę współpracę? Jeśli nie, to dlaczego firmy nie 

chcą współpracowad z PUP? 

 

29. Czy realizują Paostwo programy związane z aktywizacją zawodową lub poprawą kwalifikacji 

uczestników rynku pracy, np. z wykorzystaniem środków unijnych?  

 

a) Jeśli tak, to jakie są to najczęściej programy i co decyduje o ich wyborze? Do kogo są one kierowane? 

Jakie jest zainteresowanie tymi programami? 

 

b) Jeżeli nie, dlaczego? 

 

30. Jak oceniłby Pan/Pani relacje Paostwa agencji z innymi instytucjami rynku pracy (np. PUP) oraz 

pracodawcami? 

 

a) Czy Paostwa głos jest brany pod uwagę np. przy realizacji szkoleo dla osób poszukujących pracy 

przez instytucje publiczne? 

 

31. Jak ocenia Pan/Pani sytuację osób bezrobotnych w powiecie? Czy na poziomie powiatu występują 

jakieś specyficzne uwarunkowania sytuacji osób bezrobotnych?   

 

32. Jak oceniają Paostwo skutecznośd prowadzonych programów rynku pracy, zarówno tych 

prowadzonych przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne?   

 

a) Czy pozycja na rynku pracy osób uczestniczących w tych programach wzrasta? 

 

33. Jakie zauważa Pan/Pani podstawowe problemy wśród osób, które tracą pracę?  
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a) Z jakimi problemami zgłaszają się do Paostwa osoby bezrobotne? 

 

b) Jakie są oczekiwania bezrobotnych odnośnie Paostwa usług? 

 

34. Jak ocenia Pan/Pani działalnośd organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji 

na rynku pracy na terenie powiatu? 

 

a) Czy znaja paostwo organizacje i jakie podejmują działania? 

 

b) Jak ocenia Pan/i tę działalnośd?  
 

35. Jakie dostrzegają Pan/Pani zagrożenia zewnętrzne, które mogą wpłynąd na sytuację osób 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy? Co natomiast mogłoby byd szansą dla tych osób? 

 

 

 

Dziękujemy za rozmowę! 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego badania, które będą dostępne na stronach 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przełomie czerwca/lipca 2011. 
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Scenariusz IDI - Publiczne Służby Zatrudnienia 

 

Witam, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków 

dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem zróżnicowania powiatów objętych badaniem. 

Badaniem objęto 6 powiatów województwa mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, 

piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji oraz 

sformułowaniu propozycji dla polityki rynku pracy na poziomie Pana/-i powiatu. 

 

Planowany czas naszej rozmowy to 45-60 minut. Zwracamy się do Paostwa z prośbą o aktywny 

udział w rozmowie, co pozwoli na zebranie szerokiego materiału i tym samym wpłynie na jakośd 

opracowywanych wyników. 

 

Pan/i poruszy tutaj z pewnością wiele istotnych kwestii i nie chciałbym/chciałabym, aby coś 

ważnego mi umknęło. Dlatego, jeżeli Pan/i pozwoli, rozmowa będzie rejestrowana. Rejestracja 

posłuży wyłącznie zbiorczej analizie wyników badania. Przy opracowaniu wyników zachowana 

zostanie zasada anonimowości uczestników rozmów.  

 

Czy możemy zaczynad? 
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Dane respondenta 

A. Imię i Nazwisko: 

 

 

B. Stanowisko: 

 

 

C. Nazwa organizacji/firmy/instytucji: 
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1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku pracy  

 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

1. Jak postrzega Pan/Pani ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

2. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

3. A jak Pan/Pani zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu najbliższych 3-5 

lat? 

Pogorszy się, poprawia się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

5. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co według Pana/Pani jest szansą na rozwój powiatu? 

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

6. A jakie są Pana/Pani zdaniem zagrożenia z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat będzie się 

zmagał powiat?  

 

W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy na temat kierunków rozwoju branż na terenie powiatu. 

 

7. Proszę wskazad branże, które, Pana/Pani zdaniem, obecnie dominują na terenie powiatu. 

 

a) Jak zmieniała się sytuacja w ostatnich 3-5 latach? 

 

8. W których branżach obserwuje Pan/Pani pogorszenie sytuacji?  

 

a) Jakie są przyczyny pogarszania sytuacji w  tych branżach?  

 

b) Czy ocenia Pan/Pani to zjawisko jako przejściowe (wynikające np. z kryzysu światowego) czy też 

długotrwałe (wynikające z naturalnych procesów zmian gospodarczych)?  

 

c) Czy pogarszanie się sytuacji w tych branżach wpływa na powstawanie nowych kierunków rozwoju 

branż w powiecie? 

 

9. Które branże gospodarki powiatu Pana/Pani zdaniem będą się najszybciej rozwijad w najbliższych 3-

5 latach? 
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a) Które branże rozwijają się obecnie najszybciej?  

 

b) Czy pojawiają się nowe branże, które do tej pory nie występowały w gospodarce? Jakie są tego 

przyczyny? Jakie to może wywoład skutki dla gospodarki regionu? Czy pojawiają się firmy o charakterze 

innowacyjnym (np. firmy oferujące innowacyjne produkty, sposoby produkcji lub świadczenia usług 

itp.)? 

 

d) W których branżach przewiduje Pan/Pani w najbliższym okresie największe inwestycje na terenie 

powiatu i jaki to może mied wpływ na sytuację powiatu? 
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2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  

 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie.  

 

10. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

11. Jak Pan/Pani zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w ciągu 

najbliższych 3-5 lat?  

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę 

uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

12. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

13. Jak określiłby Pan/Pani ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w powiecie? 

a) Czy obecny stan zatrudnienia w powiecie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony 

pracodawców? Czy sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych 

czy też w niektórych grupach obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? 

Dlaczego? 

 

b) Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w powiecie będzie rosło, 

malało czy nie zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu 

zmiany zapotrzebowania (<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

14. A jak określiłby Pan/Pani ogólnie dostępnośd pracowników na powiatowym rynku pracy? 

a) Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w powiecie? <zapytad o zróżnicowanie pod 

względem grup zawodów> 

 

b) Czy firmy zauważają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak 

zmieniała się ta sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat? 

 

c) Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? 

<zapytad o zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

15. Jakie kwalifikacje (potwierdzone formalnie) i kompetencje (twarde i miękkie) powinny posiadad 

osoby, których najczęściej poszukują pracodawcy? Proszę wskazad kompetencje najbardziej 

pożądane w największych grupach pracowników o największym udziale w strukturze zatrudnienia w 

powiecie.  

a) Czy osoby zgłaszające się do pracy spełniają te oczekiwania? W jakich obszarach widzą 

Paostwo największe braki i z czego to wynika? 

 

b) Czy obserwują Paostwo zmiany w tym zakresie, tj. czy wzrasta lub spada poziom 

kompetencji pracowników zgłaszających się do pracy i co jest tego przyczyną? 
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c) Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na 

pracowników o specyficznych kompetencjach? 

 

16. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia w powiecie?  

a) Jaki jest charakter bezrobocia w powiecie? W jakim stopniu jest to bezrobocie 

strukturalne? 

 

b) Jak zmieniały się przyczyny bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat? 

  
17. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub czasowej 

zmiany miejsca zamieszkania)?  

a) Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza lub 

kraju? Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 

 

b) Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z 

innych regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

18. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

a) Jak ocenia Pan/Pani zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża 

mobilnośd pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

b) Jak ocenia Pan/Pani mobilnośd zewnętrzną? Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych 

powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy może obserwuje się dojazdów do pracy spoza 

powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

19. Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe?  

a) Jaka jest ich pozycja?  

 

b) Czy działalnośd związków zawodowych ma wpływ na Paostwa firmę? 
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3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 

Porozmawiajmy teraz o rynku pracy pod kątem sytuacji edukacyjnej.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (zasadniczych 

zawodowych, średnich zawodowych (techników) i policealnych) na terenie powiatu zapewnia 

możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

 

a) Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakie 

absolwentów jest za dużo? 

 

b) Czy Pana/Pani zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze 

strony pracodawców na terenie powiatu?  

 

c) Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

 

21. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowujących do zawodu pod kątem pracy na terenie powiatu?  

 

a) Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

dominujących branżach.  

 

22. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

a) Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? A jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 

 

b) Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

23. Czy firmy działające na ternie powiatu oferują praktyki zawodowe uczniom i studentom?  

 

a) Jakie są podstawowe problemy w tym zakresie? 

 

b) Czy w Pana/Pani opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych 

pracowników? Dlaczego? 

 

24. Czy w Pana/Pani opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia w powiecie kierują się 

opiniami instytucji rynku pracy, publicznych i niepublicznych?  

 

a) Czy np. kiedykolwiek zasięgano Paostwa opinii na temat zapotrzebowania na pracowników na 

najbliższe kilka lat? Czy mają Paostwo poczucie, że Paostwa głos jest brany pod uwagę przy 

kształtowaniu planów edukacyjnych powiatu? 

 

b) Czy Paostwo usiłowali wpływad na instytucje publiczne w tym zakresie? 

 

25. Czy osoby zgłaszające się do Urzędu Pracy same z siebie wyrażają zainteresowanie samodzielnym 

podwyższaniem swoich kompetencji?  

 

a) Z czego to może wynikad? 
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b) W jakich obszarach pracownicy najczęściej się doszkalają? 
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4. Ocena aktywności publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, w 

tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  

 

26. Jakie oferują Paostwo aktywne programy rynku pracy? 

  

a) Jak zmieniała się oferta PUP na przestrzeni ostatnich 3-5 lat ? Co jest przyczyną tych zmian? W jakim 

kierunku zmienia się oferta PUP i od czego zależą te zmiany? 

 

b) Które działania podejmują Paostwo najczęściej i z czego to wynika?  

 

27. W jaki sposób firmy działające na terenie powiatu najczęściej poszukują pracowników?  

 

a) W jaki sposób pracodawcy poszukują pracowników? Dlaczego w taki sposób, a nie inaczej? 

 

b) Czy pracodawcy chętnie korzystają z usług pośrednictwa pracy - agencji zatrudnienia lub urzędów 

pracy? Dlaczego? 

 

28. Czy pracodawcy chętnie współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy?  

 

a) Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak ocenia Pan/Pani tę współpracę? Jeśli nie, to dlaczego firmy nie 

chcą współpracowad z PUP? 

 

b) Z jakimi problemami pracodawcy zgłaszają się do Urzędów Pracy? 

 

c) Jakie dostrzega Pan/Pani podstawowe problemy w zakresie współpracy z pracodawcami? 

 

29. Czy zasięgają Paostwo opinii pracodawców w zakresie formy i zakresu oferowanych programów 

aktywizacji zawodowej, zarówno osób bezrobotnych jak i biernych zawodowo?  

 

a) Jeśli tak, to w jaki sposób konsultują Paostwo programy z pracodawcami?  

 

30. Jakie jest zainteresowanie aktywnymi programami rynku pracy oferowanymi przez Urząd?   

 

Z czego wynika taki a nie inny poziom zainteresowania. 

 

31. Jak oceniają Paostwo skutecznośd prowadzonych programów rynku pracy?   

 

a) Czy pozycja na rynku pracy osób uczestniczących w tych programach wzrasta? 

 

32. Jak ocenia Pan/Pani sytuację osób bezrobotnych w powiecie? Czy na poziomie powiatu występują 

jakieś specyficzne uwarunkowania sytuacji osób bezrobotnych?   

 

33. Jakie zauważa Pan/Pani podstawowe problemy wśród osób, które tracą pracę?  

 

a) Z jakimi problemami zgłaszają się do Urzędów Pracy osoby bezrobotne? 
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b) Jakie są oczekiwania bezrobotnych odnośnie aktywnych programów pomocy oferowanych przez 

Urzędy Pracy? 

 

34. Jakie są konsekwencje bezrobocia długotrwałego? Jakie instrumenty wsparcia powinny byd 

kierowane do osób długotrwale bezrobotnych? 

 

35. Jakie są podstawowe przyczyny bierności zawodowej? Wśród których grup społecznych obserwuje 

się największe natężenie zjawiska? 

 

36. Jak ocenia Pan/Pani działalnośd organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji 

na rynku pracy i aktywizacji zawodowej na terenie powiatu? 

 

a) Czy znają paostwo organizacje i jakie podejmują działania? 

 

b) Jak ocenia Pan/i tę działalnośd?  
 

37. Jakie dostrzegają Pan/Pani zagrożenia zewnętrzne, które mogą wpłynąd na sytuację osób 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy? Co natomiast mogłoby byd szansą dla tych osób? 

 

 

Dziękujemy za rozmowę! 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego badania, które będą dostępne na stronach 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przełomie czerwca/lipca 2011. 

 



 

Scenariusz badania FGI wśród szkół 

Szanowni Paostwo, 

 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje 

badanie lokalnych rynków pracy w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Zaprosiliśmy dziś Paostwa, a więc przedstawicieli sektora edukacyjnego, do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie [NAZWA POWIATU], 

ponieważ chcemy poznad Paostwa doświadczenia opinie na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie,  oceny sytuacji edukacyjnej w powiecie, a także 

Paostwa oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chciałbym Paostwa w tym miejscu poprosid o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie 

dla nas bardzo cenna. Jak zostali Paostwo poinformowani, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy 

Paostwa odpowiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie nie 

będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczynad? 

 

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O REJESTRACJI WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJĘ] 

 

 

Plan spotkania dla Moderatora: 

Częśd Temat 
Czas trwania 

(min.) 

1 Wprowadzenie 5 

2 Sytuacja gospodarcza powiatu 15 

3 Sytuacja na lokalnym rynku pracy 20 

4 Sytuacja edukacyjna 35 

5 Aktywnośd instytucji rynku pracy 10 

6 Zakooczenie 5 

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA 90 
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Temat 

 

Pytania Cele 
Czas 

trwania 

1 
WPROWADZENIE 

 

1. Proszę teraz każdego z Paostwa o przedstawienie się i przedstawienie reprezentowanej przez Paostwa 

instytucji. 

Imię, miejsce zamieszkania, reprezentowana instytucja  

 Uzyskanie 

informacji o 

uczestnikach 

 

 Zapoznanie się 

 

 Nawiązanie do 

tematyki rynku 

pracy  

 

5 min. 

2 
SYTUACJA 

GOSPODARCZA 

POWIATU 

 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

2. Jak postrzegają Paostwo ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

b)  Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

3. Jak Paostwa zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. A jak Paostwa zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu najbliższych 3-5 lat? 

Pogorszy się, poprawia się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 Uzyskanie 

wiedzy o 

postrzeganiu 

sytuacji w 

powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - 

zmiany w 

powiecie 

 

15 min. 
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2 
SYTUACJA 

GOSPODARCZA 

POWIATU 

 

 

5. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

6. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co, według Paostwa, jest szansą na rozwój powiatu? 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

7. A jakie są, Paostwa zdaniem, zagrożenia, z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat będzie się zmagał 

powiat?  

W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 Wskazanie 

przyczyn zmian 

w powiecie 

 

 Ocena powiatu 

na tle 

województwa 

 

 Wskazanie 

szans i zagrożeo 

 

 

 

3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie.  

 

8. Jak Paostwa zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

9. Jak Paostwa zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w ciągu 

najbliższych 3-5 lat?  

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę uzasadnid 

swoją odpowiedź. 

 

 Ocena ogólnej 

sytuacji na 

rynku pracy w 

powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - 

zmiany na 

lokalnym rynku 

pracy 

 

20 min. 
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3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

10. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

11. Jak określiliby Paostwo ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w powiecie? 

a) Czy Pana/Pani zdaniem, obecny stan zatrudnienia w powiecie odpowiada zapotrzebowaniu ze 

strony pracodawców? Czy sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych 

czy też w niektórych grupach obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? 

Dlaczego? 

 

b) Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w powiecie będzie rosło, malało 

czy nie zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu zmiany 

zapotrzebowania (<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

12. A jak określiliby Paostwo ogólnie dostępnośd pracowników na powiatowym rynku pracy? 

a) Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w powiecie? <zapytad o zróżnicowanie pod 

względem grup zawodów> 

 

b) Czy firmy zauważają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak 

zmieniała się ta sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat 

 

c) Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? 

<zapytad o zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

13. Co decyduje o znalezieniu pracy przez absolwentów szkół? Na co, w Paostwa opinii, pracodawcy 

zwracają największą uwagę przy rekrutacji absolwentów szkół? 

Proszę spojrzed na tablicę, na której zostało umieszczonych dziesięd różnych atrybutów, które 

mogą decydowad o znalezieniu pracy przez absolwentów. Jak Paostwo myślicie, które z nich są 

najważniejsze w procesie poszukiwania pracy? Chcielibyśmy, żebyście wskazali Paostwo 

najważniejsze, w Paostwa opinii, atrybuty i uporządkowali je od najbardziej istotnych do najmniej 

 Ocena 

lokalnego rynku 

pracy  na tle 

województwa 

 

 Ocena popytu 

na pracę 

 

 Ocena podaży 

pracy 
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istotnych. Jeżeli brakuje jakiegoś atrybutu, który w Paostwa opinii jest istotny, dodamy go na 

tablicy, i wskażemy jego miejsce w hierarchii. 

 

Lista atrybutów: 

1. Doświadczenie w zawodzie 

2. Wykształcenie kierunkowe dla zawodu 

3. Umiejętności praktyczne 

4. Znajomośd obsługi komputera 

5. Znajomośd języków obcych 

6. Prawo jazdy 

7. Wiek 

8. Płed 

9. Cechy osobowościowe  

10. Znajomości 

14. Proszę teraz spojrzed na stworzoną przez Paostwa listę i powiedzied, które z wymienionych przez 

Paostwa atrybutów szkoły mogą zapewnid swoim absolwentom? 

<Moderator rozpoczyna dyskusję na temat różnic pomiędzy oczekiwanymi przez pracodawców 

atrybutami a możliwościami oferowanymi przez szkoły. Moderator dąży do wypracowania 

wspólnego stanowiska odnośnie potrzeb zmian w systemie edukacji niezbędnych dla jego 

dostosowania do potrzeb rynku pracy> 

 

 

 

4 
SYTUACJA 

EDUKACYJNA 

Przeszliśmy płynnie do rozmowy o sytuacji edukacyjnej w powiecie. Podczas naszej dyskusji 

prosimy, tam gdzie to będzie możliwe, o wskazywanie różnic w ocenie sytuacji szkół 

PONADGIMNAZJALNYCH przygotowujących do zawodu oraz WYŻSZYCH.  

 

15. Czy oferta edukacyjna szkół przygotowujących do zawodu (zasadniczych zawodowych, średnich 

zawodowych (techników) i policealnych) i wyższych na terenie powiatu zapewnia możliwośd znalezienia 

pracy przez ich absolwentów? 

a) Jak Paostwo oceniają sytuację absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy? 

b) Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakich absolwentów 

jest za dużo? 

c) Czy Paostwa zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze strony 

 Ocena oferty 

szkół na terenie 

powiatu 

 

 Wskazanie 

obszarów 

poprawy 

wykształcenia 

absolwentów 

 

 Bariery w 

35 min. 
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pracodawców na terenie powiatu?  

d) Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

16. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół pod kątem pracy na terenie 

powiatu?  

a) Proszę wskazad kluczowe, Paostwa zdaniem, obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem 

zapotrzebowania pracodawców.  

17. Czy w Paostwa opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia na poziomie PONADGIMNAZJALNYM 

i  WYŻSZYM w powiecie kierują się zapotrzebowaniem ze strony pracodawców?  

18. Jakie są podstawowe bariery ograniczające możliwości dostosowywania oferty edukacyjnej szkół i 

struktury szkół w powiecie pod kątem liczby miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia? 

19. A jakie są podstawowe bariery ograniczające możliwości wprowadzenia zmian w programach nauczania 

dostosowujących je do potrzeb pracodawców? 

 

20. Czy reprezentowane przez Paostwa szkoły współpracują z lokalnymi pracodawcami w zakresie 

przygotowania zawodowego uczniów/studentów?  

a) Jeżeli tak, to jak oceniają Paostwo tę współpracę? Jeżeli nie, to jakie są tego przyczyny? 

b) Czy wiedzą Paostwo o istniejących na terenie powiatu tego rodzaju formach współpracy? 

21. Jak oceniają Paostwo współpracę z pracodawcami w zakresie oferowanych praktyk i staży dla uczniów 

szkół PONADGIMNAZJALNYCH przygotowujących do zawodu i WYŻSZYCH?  

a) Jakie są podstawowe problemy w tym zakresie? 

b) Czy w Paostwa opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych pracowników? 

Dlaczego? 

22. W jakim stopniu braki w wyposażeniu szkoły wpływają na poziom kształcenia praktycznego?  

a) Czy pracodawcy partycypują w kosztach wyposażenia szkół lub udostępniają własne zaplecze do nauki 

umiejętności praktycznych?  

b) Jakie widzą Paostwo możliwości poprawy współpracy w tym zakresie? 

23. Czy uczniowie/studenci sami z siebie wyrażają zainteresowanie samodzielnym podwyższaniem swoich 

kwalifikacji?  

a) Z czego to może wynikad? 

b) W jakich obszarach uczniowie/studenci najczęściej się doszkalają? 

c) Czy szkoły wspierają uczniów/studentów w tym zakresie? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

24. Jakie kwalifikacje (potwierdzone formalnie) i kompetencje (twarde i miękkie) powinny posiadad osoby, 

dostosowaniu 

programów 

nauczania do 

potrzeb 

 

 Współpraca 

szkół z 

pracodawcami 

 

 Podwyższanie 

kwalifikacji 

uczniów i 

absolwentów 
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4 
SYTUACJA 

EDUKACYJNA 

których najczęściej poszukują pracodawcy na lokalnym rynku pracy?  

a) Jakich kompetencji brakuje absolwentom szkół w pierwszym okresie aktywności na rynku 

pracy? Z czego to wynika i jak można poprawid sytuację w tym zakresie? 

 

b) Czy szkoły pozyskują informacje o zapotrzebowaniu pracodawców na absolwentów o 

określonych kompetencjach? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

 

c) Czy Paostwa zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników 

o specyficznych kompetencjach? 

 

5 
AKTYWNOŚD 

INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Jak oceniają Paostwo sytuację osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie? Czy na poziomie 

powiatu występują jakieś specyficzne uwarunkowania sytuacji tych osób?   

a) Jak oceniają Paostwo sytuację bezrobotnych absolwentów szkół? Jakie problemy społeczne rodzi 

zjawisko bezrobocia wśród młodych absolwentów w powiecie? 

26. Jak ocenia Pan/Pani programy aktywizacji zawodowej kierowane do osób bezrobotnych, w szczególności 

bezrobotnych absolwentów szkół?  

a) Czy bezrobotni biorący udział np. w szkoleniach aktywizujących mają w Paostwa opinii większe szanse na 

znalezienie zatrudnienia? Czy te programy aktywizacji rzeczywiście podnoszą kwalifikacje, które są 

niezbędne pracodawcy? 

b) Czy instytucje oferujące programy aktywizacji konsultują program np. szkoleo z zapotrzebowaniem ze 

strony pracodawców?  

27. Czy reprezentowane przez Paostwa szkoły realizują działania w zakresie poradnictwa zawodowego?  

a) Jakie bariery występują w zakresie rozwoju tego typu usług? Czy dysponują Paostwo odpowiednim 

personelem oraz zasobem informacji do prowadzenia tego typu działao? 

c) Czy uczniowie/studenci chętnie korzystają z usług poradnictwa zawodowego?  

28. Czy szkoły monitorują losy zawodowe absolwentów? Czy szkoły wspierają swoich absolwentów w 

poszukiwaniu pracy i w procesie wejścia na rynek pracy? 

a) Jakie działania w tym zakresie są realizowane? 

b) Jak oceniacie Paostwo skutecznośd tych działao? 

 Ocena sytuacji 

bezrobotnych 

absolwentów 

szkół 

 

 Ocena 

programów 

aktywizacji 

zawodowej 

absolwentów 

 

 Otrzymanie 

obrazu 

poradnictwa 

zawodowego na 

poziomie 

szkolnym 

 

 Monitoring 

15 min.  
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5 
AKTYWNOŚD 

INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY 

c) Jak oceniacie Paostwo współpracę w tym zakresie z pracodawcami? Czy pracodawcy sami przysyłają 

oferty pracy do szkoły? 

29. Jak oceniają Paostwo działalnośd organizacji pozarządowych podejmujących problematykę integracji na 

rynku pracy i aktywizacji zawodowej na terenie powiatu? 

a) Czy znają paostwo organizacje i jakie podejmują działania? 

b) Jak ocenia Pan/i tę działalnośd? 

losów 

zawodowych 

absolwentów 

 

 Ocena 

działalności 

organizacji 

pozarządowych 

działających w 

obszarze rynku 

pracy 

 

6 
ZAKOOCZENIE 

Moderator powinien: 

 zakooczyd i podsumowad wywiad 

 przedstawid najważniejsze wnioski z rozmowy 

 podziękowad za uczestnictwo w spotkaniu 

 poinformowad o przeznaczeniu wyników badania i dostępności wyników projektu na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 Zakooczenie i 

podsumowanie 

wywiadu 

 

 Podziękowanie 

za udział w 

badaniu 

5 min. 
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Scenariusz badania FGI wśród instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych 

Szanowni Paostwo, 

 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje 

badanie lokalnych rynków pracy w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Zaprosiliśmy dziś Paostwa, a więc przedstawicieli sektora edukacyjnego, do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie [NAZWA POWIATU], 

ponieważ chcemy poznad Paostwa doświadczenia opinie na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie,  ocenę sytuacji edukacyjnej w powiecie, a także 

Paostwa oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chciałbym Paostwa w tym miejscu poprosid o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie 

dla nas bardzo cenna. Jak zostali Paostwo poinformowani, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy 

Paostwa odpowiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie nie 

będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczynad? 

 

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O REJESTRACJI WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJĘ] 

 

 

Plan spotkania dla Moderatora: 

Częśd Temat 
Czas trwania 

(min.) 

1 Wprowadzenie 5 

2 Sytuacja gospodarcza powiatu 15 

3 Sytuacja na lokalnym rynku pracy 20 

4 Sytuacja edukacyjna 10 

5 Aktywnośd instytucji rynku pracy 35 

6 Zakooczenie 5 

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA 90 
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Temat 

 

Pytania Cele 
Czas 

trwania 

1 
WPROWADZENIE 

 

1. Proszę teraz każdego z Paostwa o przedstawienie się i przedstawienie reprezentowanej przez Paostwa 

instytucji. 

Imię, miejsce zamieszkania, reprezentowana instytucja  

 Uzyskanie 

informacji o 

uczestnikach 

 

 Zapoznanie się 

 

 Nawiązanie do 

tematyki rynku 

pracy  

 

5 min. 

2 
SYTUACJA 

GOSPODARCZA 

POWIATU 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

2. Jak postrzegają Paostwo ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

b)  Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

3. Jak Paostwa zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. A jak, Paostwa zdaniem, zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu najbliższych 3-5 lat? 

Pogorszy się, poprawia się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

 Uzyskanie 

wiedzy o 

postrzeganiu 

sytuacji w 

powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - 

zmiany w 

powiecie 

 

 Wskazanie 

15 min. 
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5. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

6. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co, według Paostwa, jest szansą na rozwój powiatu? 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

7. A jakie są, Paostwa zdaniem, zagrożenia, z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat będzie się zmagał 

powiat?  

W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

przyczyn zmian 

w powiecie 

 

 Ocena powiatu 

na tle 

województwa 

 

 Wskazanie 

szans i zagrożeo 

 

3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie. W tym miejscu 

chcielibyśmy poznad Paostwa opinie w zakresie ogólnej sytuacji na rynku pracy, a w dalszej części 

rozmowy przejdziemy do rozmowy o sytuacji osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z 

rynku pracy. 

 

Podczas tej dyskusji, chcemy na tablicy wypisad najważniejsze, Paostwa zdaniem, przyczyny dla których 

osoby defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem z rynku pracy nie mogą znaleźd pracy / odnaleźd się 

na rynku pracy. 

 

8. Jak Paostwa zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

9. Jak Paostwa zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w ciągu 

najbliższych 3-5 lat?  

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę uzasadnid 

swoją odpowiedź. 

 

10. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

11. Jak określiliby Paostwo ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w powiecie? 

 Ocena ogólnej 

sytuacji na 

rynku pracy w 

powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - 

zmiany na 

lokalnym rynku 

pracy 

 

 Ocena 

lokalnego rynku 

pracy na tle 

województwa 

 

 Ocena popytu 

na pracę 

 

 Ocena podaży 

pracy 

 

20 min. 
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3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Czy obecny stan zatrudnienia w powiecie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony 

pracodawców? Czy sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych czy 

też w niektórych grupach obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? 

Dlaczego? 

 

b) Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w powiecie będzie rosło, malało 

czy nie zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu zmiany 

zapotrzebowania (<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

12. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia w powiecie?  

a) Jaki jest charakter bezrobocia w powiecie? W jakim stopniu jest to bezrobocie strukturalne? 

 

b) Jak zmieniały się przyczyny bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat? 

  

13. Jak oceniają Paostwo sytuację osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy w powiecie? 

a) Jakie grupy społeczne mają obecnie największe problemy na znalezienie pracy? Dlaczego? Jak 

się zmieniała sytuacja tych osób na przestrzeni ostatnich 3-5 lat? 

 

b) Czy zauważa Paostwo grupy społeczne, które mogą zostad dotknięte wykluczeniem w 

przyszłości? 

 

14. Jakie zauważają Paostwo podstawowe problemy wśród osób defaworyzowanych lub wykluczonych z 

rynku pracy? 

a) Z jakimi grupami społecznymi Paostwa instytucja/organizacja spotyka się na co dzieo? 

b) Z jakimi problemami zgłaszają się do Paostwa osoby defaworyzowane? 

c) Jakie są oczekiwania tych osób odnośnie Paostwa organizacji?  

15. Jak oceniają Paostwo sytuację osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie? Czy w powiecie 

występuje zjawisko dyskryminacji pewnych grup społecznych?  

a) Z jakimi barierami na rynku pracy spotykają się grupy defaworyzowane? 

 Długotrwale bezrobotni 

 Wskazanie 

przyczyn i 

skutków 

bezrobocia 

 

 Wskazanie grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 

 Ocena stopnia 

mobilności 

aktywnych 

zawodowo 

 

 Identyfikacja 

problemów 

społecznych na 

tle migracji 

zawodowej i 

dojazdów do 

pracy 
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3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

 Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych 

 Kobiety, matki samotnie wychowujące dzieci  

 Osoby powyżej 50 roku życia 

 Osoby niepełnosprawne 

 

16. Czy osoby te podejmują próbę zdobycia pracy?  

a) Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, jakie są powody braku prób zdobycia pracy? 

b) Z jakimi trudnościami spotykają się te osoby podczas poszukiwania pracy? 

c) Jak te osoby oceniają swoje szanse na zdobycie pracy? 

d) Jaki jest stosunek pracodawców do osób z grup defaworyzowanych? 

17. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub czasowej 

zmiany miejsca zamieszkania)?  

a) Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza lub 

kraju? Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 

 

b) Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z innych 

regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

18. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

a) Jak oceniają Paostwo zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża mobilnośd 

pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

b) Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy 

może obserwuje się dojazdów do pracy spoza powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza 

możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

d) Jak oceniają Paostwo mobilnośd osób bezrobotnych? Czy są w stanie podjąd pracę poza miejscem 

zamieszkania? Jeśli tak, jak daleko są skłonni dojeżdżad? 

 

19. Czy wspomniane zjawiska migracji i dojazdów do pracy rodzą problemy społeczne na terenie powiatu? 
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Jakie? 

 

4 
SYTUACJA 

EDUKACYJNA 

Porozmawiajmy teraz przez chwilę o rynku pracy pod kątem sytuacji edukacyjnej.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu (zasadniczych 

zawodowych, średnich zawodowych (techników) i policealnych) na terenie powiatu zapewnia możliwośd 

znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

a) Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakie absolwentów 

jest za dużo? 

b) Czy Paostwa zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze strony 

pracodawców na terenie powiatu?  

c) Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

21. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

a) Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? A jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 

b) Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

22. Z jakimi problemami w obszarze edukacji, w Paostwa opinii, spotykają się osoby zagrożone 

wykluczeniem z rynku pracy? 

a) Czy środowiska związane z edukacją kontaktują się z organizacjami pozarządowymi w celu identyfikacji 

tych grup społecznych i obszarów problemowych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocena oferty 

szkół na terenie 

powiatu 

 

 Wskazanie 

obszarów 

poprawy 

wykształcenia 

absolwentów 

 

 Wskazanie 

problemów, z 

jakimi spotykają 

się osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 

10 min. 

 W tej części rozmowy chcielibyśmy skoncentrowad się na Paostwa działalności w zakresie wsparcia 

osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. 

 Wskazanie 

obszarów 

działao na rzecz 

35 min. 
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5 
AKTYWNOŚD 

INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
AKTYWNOŚD 

INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY 

 

23. W jakich obszarach podejmujecie Paostwo działania na lokalnym rynku pracy w zakresie integracji i 

reintegracji zawodowej oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz wsparcia dla osób 

bezrobotnych oraz grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy? 

 a) Jak zmieniała się Paostwa działalnośd na przestrzeni ostatnich 3-5 lat ? Co jest przyczyną tych zmian? W 

jakim kierunku zmienia się działalnośd organizacji i od czego zależą te zmiany? 

b) Które działania podejmują Paostwo najczęściej i z czego to wynika? Do jakich grup społecznych kierujecie 

Paostwo pomoc i na czym polega ta pomoc? 

c) Z jakimi problemami mieszkaocy powiatu zgłaszają się do Paostwa? 

24. Jak oceniają Paostwo skutecznośd prowadzonych programów rynku pracy, zarówno tych prowadzonych 

przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne?   

a) Czy pozycja na rynku pracy osób uczestniczących w tych programach wzrasta? Czy te programy wsparcia 

są dopasowane do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy? 

b) Jakie formy pomocy oferowane osobom wykluczonym z rynku pracy są w Paostwa opinii 

najskuteczniejsze?  

c) A jakie formy pomocy są najmniej skuteczne?  

d) Jakie działania powinny zostad objęte zwiększonym wsparciem finansowym ze strony władz 

samorządowych? 

Wracamy do tablicy, na której zapisaliśmy w trakcie dyskusji przyczyny, dla których osoby 

defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem z rynku pracy nie mogą znaleźd pracy / odnaleźd się na rynku 

pracy. Czy kłopoty te rozwiązują programy, o których powiedzieliśmy przed chwilą? Czy teraz uważają 

Paostwo, że są one wystarczające, należało by je zostawid w obecnej formie, czy na nowo przystosowad 

programy rynku pracy do potrzeb omawianych grup. 

 

25. Jak oceniliby Paostwo relacje Paostwa organizacji/instytucji z publicznymi (np. PUP) i niepublicznymi 

instytucjami rynku pracy? 

a) Czy Paostwa głos jest brany pod uwagę np. przy opracowywaniu programów wsparcia dla osób de 

faworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem? 

 

osób 

wykluczonych 

 

 Jak zmieniała 

się działalnośd 

instytucji / 

organizacji? 

 

 Ocena sytuacji 

osób 

bezrobotnych i 

biernych 

zawodowo 

 

 Ocena 

programów 

aktywizacji 

zawodowej 

bezrobotnych 

 

 Wskazanie 

szans i zagrożeo 

dla osób 

wykluczonych z 

rynku pracy 

6 Moderator powinien 

 zakooczyd i podsumowad wywiad 

 Zakooczenie i 

podsumowanie 

wywiadu 

5 min. 
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ZAKOOCZENIE  przedstawid najważniejsze wnioski z rozmowy 

 podziękowad za uczestnictwo w spotkaniu 

 poinformowad o przeznaczeniu wyników badania i dostępności wyników projektu na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

 Podziękowanie 

za udział w 

badaniu 

 



 

Scenariusz badania FGI wśród osób bezrobotnych 

 

Witam, 

 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje 

badanie lokalnych rynków pracy w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Zaprosiliśmy dziś Paostwa do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie *NAZWA POWIATU+, ponieważ chcemy poznad Paostwa 

doświadczenia w poszukiwaniu pracy, opinie na temat możliwości zdobycia pracy,  a także Paostwa oczekiwania odnośnie wsparcia ze strony instytucji 

działających w powiecie.  

 

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chciałbym Paostwa w tym miejscu poprosid o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie 

dla nas bardzo cenna. Jak zostali Paostwo poinformowani, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy 

Paostwa odpowiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie nie 

będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczynad? 

 

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O REJESTRACJI WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJĘ] 

 

 

 

Plan spotkania dla Moderatora: 

Częśd Temat 
Czas trwania 

(min.) 

1 WPROWADZENIE 10 

2 OGÓLNA SYTUACJA POWIATU 15 

3 POSZUKIWANIE PRACY 30 

4 OCZEKIWANIA WOBEC PRACY 10 

5 PORADNICTWO ZAWODOWE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE 20 
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6 ZAKOOCZENIE 5 

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA 90 

 

 

 

 

 

 

Temat 

 

Pytania Cele 

Czas 

trwani

a 

1 
WPROWADZENI

E 

 

1. Proszę teraz każdego z Paostwa o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie. 

Imię, miejsce zamieszkania, ostatnie doświadczenia zawodowe 

 

Proszę powiedzied nam o swoim ostatnim miejscu pracy, jakiego rodzaju była to praca, jakie były 

główne obowiązki, jaki był okres zatrudnienia, kiedy skooczyliście Paostwo pracowad i z jakich 

powodów. 

 

2. Jakiej pracy Paostwo poszukują? Jakie są Paostwa plany dotyczące najbliższej przyszłości zawodowej? 

Jak Pana/Pani zdaniem powinna wyglądad idealna praca? Na jakim stanowisku chcieliby Paostwo pracowad? 

Czego oczekują Paostwo od przyszłej pracy? 

3. Z jakimi problemami spotykacie się Paostwo najczęściej przy poszukiwaniu pracy? Co, tak naprawdę, jest 

największą przyczyną trudności w znalezieniu pracy? 

Proszę zapisad podstawowe problemy z jakimi Paostwo się spotykacie na kartce papieru. 

Chodzi nam o to, żeby wskazali Paostwo podstawową przyczynę bezrobocia. Dlaczego ciężko znaleźd 

pracę? 

 

<Jeżeli uczestnicy nie będą w stanie nic napisad, moderator powinien naprowadzid uczestników, np. z 

czego wynika niska skutecznośd na rozmowach, małe zainteresowanie CV, itd.." 

 

 Uzyskanie informacji o 

uczestnikach 

 

 Zapoznanie się 

 

 Stworzenie atmosfery 

zaufania 

 

 Rozluźnienie 

atmosfery 

 

 Nawiązanie do 

tematyki rynku pracy  

 

 Poznanie doświadczeo 

respondentów 

10 

min. 
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<Moderator zbiera notatki od uczestników i zachowuje je na dalszą częśd dyskusji> 

 

 

2 
OGÓLNA 

SYTUACJA 

POWIATU 

 

 

 

 

2 
OGÓLNA 

SYTUACJA 

POWIATU 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy o ogólnej sytuacji w powiecie. 

4. Jak dokooczyliby Paostwo poniższe zdanie?  

Powiat XXX, to miejsce, w którym można… 

Powiat XXX, to miejsce, w którym ciężko… 

 

<Moderator wypisuje propozycje dokooczenia zdao na tablicy> 

 

5. Jak, w Paostwa opinii, zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ostatnich kilku latach?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? 

Jakie firmy upadły? Czy powstały nowe? 

Co wpłynęło na te zmiany? 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

6. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację powiatu pod kątem możliwości znalezienia pracy na tle całego 

województwa mazowieckiego? 

Z jakimi powiatami respondenci porównują swój powiat? Jak postrzegają swój powiat na tle 

województwa? 

 

7. A gdyby mieli Paostwo ocenid ogólnie sytuację na rynku pracy w powiecie w skali od 1 do 10, gdzie  1 - 

bardzo zła sytuacja 10 - bardzo dobra sytuacja, to jak wyglądałaby ta ocena? 

Moderator prosi każdego uczestnika o podanie konkretnej liczby i zapisuje je na tablicy. Następnie 

wylicza średnią i prosi respondentów o skomentowanie wyniku. 

 

<zadanie polegające na zachęceniu respondentów do wskazania konkretnej liczby ma na celu 

pobudzenie do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie, wymiany zdao i poglądów> 

 

 Uzyskanie wiedzy o 

postrzeganiu sytuacji 

w powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - zmiany w 

powiecie 

 

 Wskazanie przyczyn 

zmian w powiecie 

 

 Ocena ogólnej sytuacji 

na rynku pracy w 

powiecie 

 

 Ocena powiatu na tle 

województwa 

 

15 

min. 
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Komentarz do wyliczonej średniej: "Skoro średnia jest taka, to dlaczego tak się dzieje?" 

 Czy jest przerost pracowników? 

 Czy pracodawcy mają zbyt duże wymagania wobec pracowników? 

 Czy pracownicy mają zbyt duże oczekiwania wobec pracodawców? 

 Czy pracownicy mają zbyt małe kwalifikacje zawodowe? 

 

<Po uzyskaniu odpowiedzi dotyczących przyczyn, moderator przechodzi płynnie do kwestii związanych z 

poszukiwaniem pracy.> 

 

 

3 
POSZUKIWANIE 

PRACY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcielibyśmy teraz poznad Paostwa doświadczenia w zakresie poszukiwania pracy. 

8. Co decyduje o znalezieniu pracy? Na co, w Paostwa opinii, pracodawcy zwracają największą uwagę przy 

rekrutacji pracowników? 

Proszę spojrzed na tablicę, na której zostało umieszczonych osiem różnych atrybutów, które mogą 

decydowad o znalezieniu pracy . Jak Paostwo myślicie, które z nich są najważniejsze dla pracodawcy? 

Chcielibyśmy, żebyście wskazali Paostwo najważniejsze, w Paostwa opinii, atrybuty i uporządkowali 

je w porządku od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Zależy nam, żeby bazowali Paostwo na 

swoich doświadczeniach. Jeżeli brakuje jakiegoś atrybutu, który w Paostwa opinii jest istotny, 

prosimy dopisad go na czystej kartce papieru i wskazad jego miejsce w hierarchii. 

 

Lista atrybutów: 

1. Doświadczenie w zawodzie 

2. Wykształcenie kierunkowe dla zawodu 

3. Umiejętności praktyczne 

4. Znajomośd obsługi komputera 

5. Znajomośd języków obcych 

6. Prawo jazdy 

7. Wiek 

8. Płed 

 

9. Poprosiliśmy Paostwa na początku, żeby napisali Paostwo na kartkach podstawowe problemy w znalezieniu 

 Wskazanie 

kompetencji, które 

według bezrobotnych, 

są ważne przy 

szukaniu pracy 

 

 Przedstawienie 

sposobów 

poszukiwania pracy  

 

 Ocena współpracy z 

PUP oraz z agencjami 

zatrudnienia w 

obszarze poszukiwania 

pracy 

 

 Wskazanie problemów 

przy poszukiwaniu 

pracy 

 

 Poznanie doświadczeo 

30 

min. 
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3 
POSZUKIWANIE 

PRACY  

 

 

 

 

 

 

 

 

pracy?  

<W tym miejscu moderator przepisuje na tablicę wszystkie odpowiedzi zebrane na kartkach na 

początku spotkania, z pyt. 3> 

 

Jak skomentujemy te wyniki w zestawieniu z wynikami z poprzedniego pytania? 

 

10. Skoro wiecie Paostwo jakie są podstawowe problemy w poszukiwaniu pracy, to jak w Paostwa przypadku 

wygląda proces poszukiwania pracy? 

<podpowiedzi dla Moderatora: korzystanie z pośrednictwa PUP, agencji zatrudnienia, sprawdzanie 

ogłoszeo w prasie, radio, telewizji, (w jakich?); bezpośrednie kontakty z zakładem pracy; pomoc 

rodziców, znajomych, przyjaciół; agencje pośrednictwa pracy> 

 

Z jakich źródeł korzystacie Paostwo szukając ofert pracy? 

Jakie metody poszukiwania pracy są najbardziej skuteczne? A jakie metody są najmniej skuteczne?  

 

11. Wszyscy Paostwo korzystacie lub korzystaliście z usług Powiatowego Urzędu Pracy. Proszę opowiedzied nam 

o Paostwa doświadczeniach związanych z poszukiwaniem pracy przez Urząd.  

W tym miejscu skupimy się tylko na Paostwa współpracy z PUP w zakresie pośrednictwa pracy. W 

dalszej części rozmowy porozmawiamy o innych usługach PUP. 

 

Jak oceniają Paostwo skutecznośd PUP w zakresie pośrednictwa pracy? 

Czy oferty pracy trafiające do PUP odpowiadają Paostwa profilowi? 

 

12. Czy korzystaliście Paostwo z usług agencji zatrudnienia (np. agencji pośrednictwa pracy, agencji pracy 

tymczasowej)?  

Jak oceniają Paostwo skutecznośd tych agencji w zakresie pośrednictwa pracy? 

Czy oferty pracy trafiające do agencji odpowiadają Paostwa profilowi? 

 

13. Jak bardzo jesteście Paostwo w stanie poświęcid się dla pracy? 

a) Czy są Paostwo skłonni dojeżdżad do pracy poza miejscem zamieszkania? Jeśli tak, to jak daleko? 

związanych z 

pośrednictwem pracy 

 

 Określenie mobilności 

zawodowej 

bezrobotnych 

 

 Własna firma - czy jest 

receptą na 

bezrobocie? 
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3 
POSZUKIWANIE 

PRACY  

 

Jeśli nie, to dlaczego? Jakie są bariery w podejmowaniu pracy w sąsiednich powiatach/innych 

regionach Polski? 

Czy Paostwa zdaniem zjawisko codziennych dojazdów do pracy dotyczy mieszkaoców powiatu? 

Czy może mieszkaocy z sąsiednich gmin/powiatów dojeżdżają do pracy w powiecie? 

 

b) Czy kiedykolwiek zmienili Paostwo bądź rozważali zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę? 

Jeśli tak, to proszę nam opowiedzied o swoich doświadczeniach. 

Jeśli nie, jakie są podstawowe bariery utrudniające podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania? 

Jak Paostwo uważają, czy wiele mieszkaoców powiatu decyduje się na wyjazd do pracy w innym 

regionie kraju lub za granicę? Jeśli tak, to dlaczego? Kto najczęściej migruje? Jakie są kierunki tych 

migracji? 

 

14. Czy rozważali Paostwo kiedykolwiek założenie własnej działalności gospodarczej? 

Jak tak, to co stanęło na przeszkodzie? Jakie są Paostwa doświadczenia w tym zakresie? Czego się 

Paostwo obawiają? 

Czy znają Paostwo formy pomocy skierowane do osób planujących rozpocząd działalnośd 

gospodarczą? 

Czy rzeczywiście działalnośd gospodarcza jest szansą na znalezienie pracy?  
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4 
OCZEKIWANIA 

WOBEC PRACY 

 

Chciałbym teraz poznad Paostwa oczekiwania finansowe odnośnie pracy.  

15. Proszę wyobrazid sobie taką sytuację: 

Załóżmy, że Jan Kowalski idzie na rozmowę o pracę z przeświadczeniem że chciałby zarabiad np. 

1400 zł na rękę? Co by mu Paostwo doradzili, gdyby okazało się, że przez pierwsze pół roku pracy 

dostanie 1100 zł na rękę?  

 

Jakie są Paostwa oczekiwania płacowe? A za jakie pieniądze nie warto pracowad? 

Czy są Paostwo w stanie przyjąd pracę poniżej swoich oczekiwao finansowych? 

 

 Poznanie oczekiwao 

płacowych 

 

 Ustalenie minimalnej 

stawki wynagrodzenia, 

za jaką bezrobotni 

podejmą pracę 

10 

min. 

5 
PORADNICTWO 

ZAWODOWE, 

PODNOSZENIE 

KWALIFIKACJI I 

PROGRAMY 

AKTYWIZUJĄCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
PORADNICTWO 

Porozmawiajmy teraz o usługach oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, innych niż pośrednictwo pracy. 

Chcielibyśmy skoncentrowad się na działalności PUP w obszarze poradnictwa zawodowego, podnoszenia 

kwalifikacji oraz programów aktywizacji zawodowej. 

16. Czy korzystacie Paostwo z usług poradnictwa zawodowego? Np. w Urzędzie Pracy, w agencji poradnictwa 

zawodowego, w biurze karier? 

Jeśli tak, to w jakiej formie? <kluby pracy, rozmowy doradcze, rozmowy indywidualne, spotkania 

grupowe> Jeśli nie, dlaczego? Jak oceniacie Paostwo te formy pomocy? Czy działania te przynoszą 

Paostwu realne korzyści? 

 

17. Czy podnosicie Paostwo swoje kwalifikacje zawodowe?  

Jakie kwalifikacje podnoszą atrakcyjnośd na rynku pracy? Jak oceniają Paostwo realne możliwości 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych?  

Co jest przeszkodą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? 

 

 

18. Czy korzystaliście Paostwo ze szkoleo oferowanych przez Urzędy Pracy bądź inne instytucje, np. organizacje 

pozarządowe, centra informacji, agencje zatrudnienia? 

Jakie instytucje na terenie powiatu, oprócz wspomnianych Urzędów Pracy i agencji zatrudnienia, 

oferują pomoc w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? 

Czy informacje o planowanych szkoleniach są ogólnodostępne? 

Jakie szkolenia są dostępne? A jakie są Paostwa zdaniem najbardziej użyteczne? Jakich szkoleo 

 Ocena stopnia 

korzystania z usług 

poradnictwa 

zawodowego  

 

 Poznanie 

zainteresowania 

bezrobotnych 

podnoszeniem 

kwalifikacji 

 

 Jakie kwalifikacje 

podnoszą atrakcyjnośd 

na rynku pracy 

 

 Ocena dostępności 

form podnoszenia 

kwalifikacji  

 

 Stopieo korzystania ze 

szkoleo 

 

20 

min. 
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ZAWODOWE, 

PODNOSZENIE 

KWALIFIKACJI I 

PROGRAMY 

AKTYWIZUJĄCE 

 

 

brakuje? 

 

19. A czy brali Paostwo udział w programach praktycznej nauki zawodu, jak np. w staże u pracodawcy, 

przygotowanie zawodowe dorosłych? Jeśli nie, to czy słyszeli Paostwo coś na ten temat? 

Jeśli tak, to jak oceniacie Paostwo te formy pomocy? Jeśli nie, dlaczego? Czy działania te przynoszą 

Paostwu realne korzyści? 

Czy staże u pracodawcy zwiększają szanse na zatrudnienie? Jeśli nie, dlaczego? 

 

20. Jak oceniają Paostwo te wszystkie formy doszkalania?  

Co jest istotne dla pracodawcy - szkolenie czy doświadczenie? Czy pracodawcy wykazują 

zainteresowanie tymi szkoleniami? 

A czy Paostwo sami z siebie widzicie potrzebę takich szkoleo? Czy tak naprawdę warto brad w nich 

udział? 

 

21. Na koniec chcielibyśmy podsumowad Paostwa opinie o działalności urzędów pracy, agencji zatrudnienia i 

innych instytucji działających w obszarze aktywizacji zawodowej. 

Czy widzą Paostwo realną chęd pomocy ze strony tych instytucji? 

Czy widzą Paostwo gotowośd tych instytucji i zaangażowanie do dostosowania się do zmian sytuacji 

na rynku pracy?  

 

22. Podsumowując, proszę powiedzied jakie są Paostwa oczekiwania wobec tych instytucji?  

Co powinno się zmienid? 

 

 

 

 

 

 Zainteresowanie 

bezrobotnych 

programami 

praktycznej nauki 

zawodu 

 

 Ogólna ocena 

działalności PUP 

 

 Oczekiwania wobec 

PUP 

 

6 
Moderator powinien 

 zakooczyd i podsumowad wywiad 

 przedstawid najważniejsze wnioski z rozmowy 

 Zakooczenie i 

podsumowanie 

wywiadu 

5 min 
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ZAKOOCZENIE 

 

 podziękowad za uczestnictwo w spotkaniu 

 poinformowad o przeznaczeniu wyników badania oraz przypomnied uczestnikom o odbiorze 

wynagrodzenia za udział w spotkaniu. 

 

 Podziękowanie za 

udział w badaniu 

 

 Przypomnienie o 

odbiorze 

wynagrodzenia 



 

Ankieta rekrutacyjna FGI - osoby bezrobotne 

 

Ankieta rekrutacyjna  
FGI - Bezrobotni 

 

 

Witam serdecznie, nazywam się XXX i reprezentuję firmę Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

Obecnie prowadzimy rekrutację osób bezrobotnych do badania fokusowego, które ma na celu 

poznanie Paostwa doświadczeo z zakresu poszukiwania pracy i oczekiwao wobec różnych instytucji 

rynku pracy. W celu przeprowadzenia rekrutacji do wywiadu chcielibyśmy zadad kilka pytao. 

 

 

P1. Nazwisko respondenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

P2.  Płed 

 

Mężczyzna x 

Kobieta  x 

 

Rekrutuj dalej w zależności od zapotrzebowania. 

 

 

P3. Wiek: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Rekrutuj dalej w zależności od zapotrzebowania. 

 

 

P4. Miejsce zamieszkania: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

P5. Powiat: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

P6.  Czy jest Pan/Pani zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy? 

 

Tak  x 

Nie   x  Zakoocz wywiad 
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P7.  Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczył/a Pan/i w jakimkolwiek z 

następujących programów: 

 - 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? 

 

Tak  x 

Nie   x  Zakoocz wywiad 

 

 

P8.  Na koniec proszę podad dane kontaktowe do Pana/i tak, żebyśmy mogli potwierdzid Pani 

udział w badaniu. 

 

Adres mailowy: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Telefon kontaktowy: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Dziękujemy za Pana/i zainteresowanie udziałem w spotkaniu. W najbliższych dniach potwierdzimy 

Pana/i udział w spotkaniu.  
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Wzory pism przewodnich kierowanych do respondentów 

 

Pracodawcy - ZAPROSZENIE DO IDI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa poprosid o możliwośd spotkania w 

terminie … w siedzibie Paostwa firmy, mającego na celu przeprowadzenie wywiadu badawczego w 

ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na rynku pracy powiatu 

piaseczyoskiego/płockiego/ciechanowskiego/sokołowskiego/Radomia/Ostrołęki. Chcemy poznad 

opinie różnych uczestników rynku pracy w badanym powiecie, w tym znaczących pracodawców 

powiatu, takich jak Paostwa firma. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat sytuacji 

przedsiębiorstw, zmian sytuacji na rynku pracy w powiecie, problemów w pozyskaniu odpowiednich 

pracowników, a także Paostwa doświadczenia i opinie na temat działalności urzędów pracy i 

współpracy z agencjami pośrednictwa pracy. Nasze spotkanie potrwa ok. 45-60 minut. 

 

Badanie jest w pełni anonimowe. 

 

Ponieważ bardzo zależy nam na opinii Paostwa firmy w kwestii dokładnego terminu rozmowy 

dostosujemy się do Paostwa możliwości.  

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

projekcie.  

 

W razie jakichkolwiek pytao, uprzejmie proszę o kontakt. 

 

Z poważaniem, 
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Szkoły - ZAPROSZENIE DO FGI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa zaprosid do udziału w dyskusji na 

temat sytuacji na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w 

Radomiu/w Ostrołęce, która odbędzie się w poniedziałek dnia … o godz. …  w MIEJSCE SPOTKANIA I 

ADRES. 

 

W spotkaniu będą uczestniczyd przedstawiciele szkół i uczelni zlokalizowanych na terenie powiatu 

piaseczyoskiego/płockiego/ciechanowskiego/sokołowskiego/Radomia/Ostrołęki. Spotkanie odbędzie 

się w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Nasze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji edukacyjnej w powiecie, sytuacji absolwentów, a także 

Paostwa oczekiwania odnośnie programów rynku pracy. W trakcie rozmowy będziecie mieli Paostwo 

okazję do swobodnego wyrażania swoich opinii na temat poruszanych przez nas kwestii. 

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Paostwa uczestnictwu w dyskusji dojdziemy wspólnie do konkretnych 

wniosków, które w przyszłości zaowocują poprawą sytuacji rynku pracy w powiecie 

piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w Radomiu/w Ostrołęce. 

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

przedsięwzięciu.  

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie Paostwa udziału w spotkaniu, drogą mailową bądź telefoniczną, w 

możliwie najszybszym terminie.  

 

Z poważaniem, 
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Publiczne Służby Zatrudnienia - ZAPROSZENIE DO IDI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa poprosid o możliwośd spotkania w 

terminie …, mającego na celu przeprowadzenie wywiadu badawczego w ramach projektu 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków dla 

skutecznej polityki rynku pracy. Badaniem zostanie objętych 6 powiatów województwa 

mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. 

Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji na rynku pracy oraz sformułowaniu propozycji dla polityki 

rynku pracy na poziomie powiatu. 

 

Nasze spotkanie potrwa ok. 45-60 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji edukacyjnej, pozycji osób bezrobotnych, a także Paostwa 

doświadczenia i oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

projekcie.  

 

W razie jakichkolwiek pytao, uprzejmie proszę o kontakt.  

 

Z poważaniem,  

 



 

Instytucje pomocy społecznej + organizacje pozarządowe - ZAPROSZENIE DO FGI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa zaprosid do udziału w dyskusji na 

temat sytuacji na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w 

Radomiu/w Ostrołęce, która odbędzie się w poniedziałek dnia … o godz. …  w MIEJSCE SPOTKANIA I 

ADRES. 

 

W spotkaniu będą uczestniczyd przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i organizacji 

pozarządowych działających na terenie powiatu 

piaseczyoskiego/płockiego/ciechanowskiego/sokołowskiego/Radomia/Ostrołęki. Spotkanie odbędzie 

się w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Nasze poniedziałkowe potrwa ok. 90 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji osób bezrobotnych, a także Paostwa oczekiwania 

odnośnie programów rynku pracy. W trakcie rozmowy będziecie mieli Paostwo okazję do 

swobodnego wyrażania swoich opinii na temat poruszanych przez nas kwestii. 

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Paostwa uczestnictwu w dyskusji dojdziemy wspólnie do konkretnych 

wniosków, które w przyszłości zaowocują poprawą sytuacji rynku pracy w powiecie 

piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w Radomiu/w Ostrołęce. 

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

przedsięwzięciu.  

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie Paostwa udziału w spotkaniu, drogą mailową bądź telefoniczną, w 

możliwie najszybszym terminie.  

 

Z poważaniem, 
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Osoby bezrobotne - OGŁOSZENIE O SPOTKANIU FGI 

 

Temat: Spotkanie dla osób bezrobotnych 

 

Firma AGERON Polska zaprasza na wywiady grupowe osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie 

pracy i mieszkające w powiecie piaseczyoskim/płockim ziemskim/ciechanowskim/sokołowskim/w 

Radomiu/w Ostrołęce. 

 

Spotkanie odbędzie się dnia … w Piasecznie/Płocku/Ciechanowie/Sokołowie 

Podlaskim/Radomiu/Ostrołęce. 

 

Badanie polega na udziale w małej (do 10 osób) grupie dyskusyjnej. Podczas 2-godzinnego spotkania, 

chcemy poznad Paostwa opinię dotyczącą: 

- sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

- ofert pracy, 

- oczekiwao pracodawców, 

- pomocy oferowanej przez urząd pracy. 

 

Uczestnicy badania otrzymają prezent w postaci bonów towarowych. 

 

Zainteresowanych prosimy o ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU pod adresem mailowym 

zgloszenie@ageron.pl lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 

pod numerem 22-6464203 
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Aneks II. Wzory narzędzi badawczych rekomendowanych do wykorzystania w 

przyszłych badaniach 

Scenariusz IDI - Pracodawcy 

Witam, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków 

dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem zróżnicowania powiatów objętych badaniem. 

Badaniem objęto 6 powiatów województwa mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, 

piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji oraz 

sformułowaniu propozycji dla polityki rynku pracy na poziomie Pana/-i powiatu. 

 

Planowany czas naszej rozmowy to 45-60 minut. Zwracamy się do Paostwa z prośbą o aktywny 

udział w rozmowie, co pozwoli na zebranie szerokiego materiału i tym samym wpłynie na jakośd 

opracowywanych wyników. 

 

Pan/i poruszy tutaj z pewnością wiele istotnych kwestii i nie chciałbym/chciałabym, aby coś 

ważnego mi umknęło. Dlatego, jeżeli Pan/i pozwoli, rozmowa będzie rejestrowana. Rejestracja 

posłuży wyłącznie zbiorczej analizie wyników badania. Przy opracowaniu wyników zachowana 

zostanie zasada anonimowości uczestników rozmów.  

 

Czy możemy zaczynad? 
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Dane respondenta 

 

A. Imię i Nazwisko: 

 

 

B. Stanowisko: 

 

 

 

C. Nazwa firmy: 

 

 

 

D. Zasięg geograficzny firmy: 

 

  lokalny 

  regionalny 

  ogólnokrajowy 

 

E. Branża (wg sekcji PKD lub słownie): 

 

 

 

F. Liczba pracowników 
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1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku pracy  
 

 

Na początku porozmawiajmy krótko o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

1. Jak postrzega Pan/Pani ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

2. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 

3-5 lat?  

 

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

3. A jak Pan/Pani zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu 

najbliższych 3-5 lat? 

 

Pogorszy się, poprawi się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

5. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co, według Pana/Pani, jest szansą na rozwój powiatu? 

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne 

i technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

6. A jakie są, Pana/Pani zdaniem, zagrożenia, z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat 

będzie się zmagał powiat?  

 

W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy na temat kierunków rozwoju branż na terenie powiatu. 

 

7. Jak Pana/i firma/branża wpływa na sytuację gospodarczą powiatu? 

 

Czy firma/branża ma szanse na dalszy rozwój i podnoszenie poziomu gospodarczego powiatu? 

 

8. Proszę wskazad branże, które, Pana/Pani zdaniem, obecnie dominują na terenie powiatu. 
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Jak zmieniała się sytuacja w ostatnich 3-5 latach? Czy zaobserwował/a Pan/i przekształcenia 

gospodarki, np. zanikanie pewnych branż, rozwój nowych? 

 

9. W których branżach obserwuje Pan/Pani pogorszenie sytuacji?  

 

Jakie są przyczyny pogarszania sytuacji w tych branżach?  

 

Czy ocenia Pan/Pani to zjawisko jako przejściowe (wynikające np. z kryzysu światowego) czy też 

długotrwałe (wynikające z naturalnych procesów zmian gospodarczych)?  

 

Czy pogarszanie się sytuacji w tych branżach wpływa na powstawanie nowych kierunków rozwoju 

branż w powiecie? 

 

10. Które branże gospodarki powiatu Pana/Pani zdaniem będą się najszybciej rozwijad w 

najbliższych 3-5 latach? 

 

Które branże rozwijają się obecnie najszybciej?  

 

Czy pojawiają się nowe branże, które do tej pory nie występowały w gospodarce? Jakie są tego 

przyczyny? Jakie to może wywoład skutki dla gospodarki regionu? Czy pojawiają się firmy o 

charakterze innowacyjnym (np. firmy oferujące innowacyjne produkty, sposoby produkcji lub 

świadczenia usług itp.)? 

 

 W których branżach przewiduje Pan/Pani w najbliższym okresie największe inwestycje na terenie 

powiatu i jaki to może mied wpływ na sytuację powiatu? 

 

 

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  
 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie. 

Porozmawiajmy najpierw ogólnie o sytuacji na powiatowym rynku pracy, a następnie przejdziemy 

do oceny sytuacji na rynku pracy w sektorze działalności Paostwa firmy. 

 

11. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-

5 lat?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

12. Jak Pan/Pani zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w 

ciągu najbliższych 3-5 lat?  

<zwrócid uwagę na odpowiedź z pytania 5. - branże rozwojowe, czy będą generowad zwiększone 

zapotrzebowanie na pracę?> 

 

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę uzasadnid swoją 

odpowiedź. 
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13. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

14. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub 

czasowej zmiany miejsca zamieszkania)?  

 

Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? 

Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 

 

Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z innych 

regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

15. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

 

 Jak ocenia Pan/Pani zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża mobilnośd 

pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

Jak ocenia Pan/Pani mobilnośd zewnętrzną? Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych 

powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy może obserwuje się dojazdów do pracy spoza 

powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

16. Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe?  

 

Jaka jest ich pozycja?  

 

Czy działalnośd związków zawodowych ma wpływ na Paostwa firmę? 

 

 

 

 

Skoncentrujmy się teraz na sytuacji na rynku pracy w sektorze działalności Pana/Pani firmy. 

 

17. Jak określiłby Pan/Pani ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w sektorze? 

 

Czy obecny stan zatrudnienia w Paostwa sektorze odpowiada zapotrzebowaniu ze strony 

pracodawców? Czy sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych czy też w 

niektórych grupach obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? Dlaczego? 

 

Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w sektorze będzie rosło, malało czy nie 

zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu zmiany zapotrzebowania 

(<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

18. A jak określiłby Pan/Pani ogólnie dostępnośd pracowników w zawodach związanych z 

Pana/Pani branżą? 
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Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w sektorze? 

 <zapytad o zróżnicowanie pod względem grup zawodów, np. kadra kierownicza, specjaliści, technicy i 

średni personel, operatorzy, robotnicy, pracownicy przy pracach prostych> 

 

Czy zauważają Paostwo trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak 

zmieniała się ta sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat? 

 

Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

19. Jakie kwalifikacje i kompetencje powinny posiadad osoby pracujące w Pana/Pani firmie? 

Proszę wskazad kompetencje najbardziej pożądane w największych grupach pracowników 

Paostwa branży.  

 

Kwalifikacje  formalnie potwierdzone np. dyplomy szkół 

Kompetencje:  twarde - np. znajomośd komputera, języków obcych 

  miękkie - cechy charakteru  

 

 Czy osoby zgłaszające się do pracy spełniają te oczekiwania? W jakich obszarach widzą Paostwo 

największe braki i z czego to wynika? 

 

Czy obserwują Paostwo zmiany w tym zakresie, tj. czy wzrasta lub spada poziom kompetencji 

pracowników zgłaszających się do pracy i co jest tego przyczyną? 

 

Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników o 

specyficznych kompetencjach w Paostwa branży? 

 

 

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 

 
Wródmy zatem do rozmowy o sytuacji na rynku pracy w powiecie, nie tylko w Paostwa sektorze, i 

porozmawiajmy o rynku pracy pod kątem oferty edukacyjnej powiatu.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu 

(zasadniczych zawodowych, średnich zawodowych <techników> i policealnych na terenie 

powiatu zapewnia możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

 

Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? 

 

A jakich absolwentów jest za dużo? 

 

Czy Pana/Pani zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze 

strony pracodawców na terenie powiatu?  
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Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

 

21. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu pod kątem pracy w Paostwa sektorze?  

 

Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

Pana/Pani firmie.  

 

22. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? Jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 

 

Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

23. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół wyższych 

przygotowujących do pracy w Paostwa sektorze?  

 

Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

Pana/Pani firmie.  

 

24. Czy Paostwa firma oferuje praktyki zawodowe uczniom i studentom?  

 

Jakie są podstawowe problemy w tym zakresie? 

 

Czy w Pana/Pani opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych pracowników? 

Dlaczego? 

 

25. Czy w Pana/Pani opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia w powiecie kierują 

się zapotrzebowaniem ze strony pracodawców?  

 

Czy np. kiedykolwiek instytucje publiczne prosiły Paostwa o opinię na temat zapotrzebowania na 

pracowników na najbliższe kilka lat? Czy mają Paostwo poczucie, że głos pracodawców jest brany pod 

uwagę przy kształtowaniu planów edukacyjnych powiatu? 

 

Czy Paostwa firma usiłowała wpływad na instytucje publiczne w tym zakresie? 

 

26. Czy Paostwa firma sama podnosi kwalifikacje pracowników i inwestuje w kapitał ludzki w 

firmie? Czy firma korzysta ze szkoleo i kursów podnoszących kwalifikacje pracowników?  

 

Jeśli tak, to jakiego rodzaju szkolenia są najczęściej wybierane? 

 

Jak  ocenia Pan/Pani efektywnośd oferowanych aktualnie na rynku poszczególnych form doszkalania 

pracowników? 
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Czy pracownicy chętnie biorą udział w oferowanych szkoleniach? 

 

Jeśli nie, to proszę wskazad przyczyny niekorzystania ze szkoleo i kursów podnoszących kwalifikacje 

pracowników firmy. 

 

27. Czy pracownicy sami z siebie wyrażają zainteresowanie samodzielnym podwyższaniem 

swoich kwalifikacji?  

 

Z czego to może wynikad? 

 

W jakich obszarach pracownicy najczęściej się doszkalają? 

 

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

tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  
 

28. W jaki sposób firma najczęściej poszukuje pracowników?  

 

Gdzie poszukują Paostwo pracowników? Dlaczego tak a nie inaczej? 

 

Czy korzystają Paostwo z usług pośrednictwa pracy - agencji zatrudnienia lub urzędów pracy? 

Dlaczego przyjmują Paostwo taki sposób pozyskiwania pracowników? 

 

Jakie zauważają Paostwo podstawowe problemy przy rekrutacji odpowiednich pracowników? 

 

29. Czy firma współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w innym obszarze niż pośrednictwo 

pracy (np. staże u pracodawcy, szkolenia)? 

 

Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak ocenia Pan/Pani tę współpracę? 

 

Jakie dostrzega Pan/Pani podstawowe problemy w zakresie współpracy z PUP? 

 

Jeśli nie, to dlaczego firma nie współpracuje z PUP?  

 

30. Jak ocenia Pan/Pani programy aktywizacji zawodowej kierowane do osób bezrobotnych?  

 

Czy bezrobotni biorący udział np. w szkoleniach aktywizujących mają w Pana/Pani opinii większe 

szanse na znalezienie zatrudnienia? Czy te programy aktywizacji rzeczywiście podnoszą kwalifikacje, 

które są niezbędne pracodawcy? 

 

Czy instytucje ofertujące programy aktywizacji konsultują program np. szkoleo z zapotrzebowaniem 

ze strony pracodawców?  
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31. Jakie są Paostwa doświadczenia w rekrutacji osób bezrobotnych? Jakie są podstawowe 

czynniki, które mogą zwiększyd atrakcyjnośd osoby bezrobotnej w oczach pracodawcy? 

 

A jak wygląda sytuacja osób w wieku powyżej 50 lat? 

 

32. Czy Pana/Pani zdaniem na terenie powiatu występuje zjawisko szarej strefy?  

 

Jeśli tak, to jak duża jest skala tego zjawiska? Z czego to wynika? 

 

Dziękujemy za rozmowę! Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego badania, które będą 

dostępne na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przełomie czerwca/lipca 2011. 

 

 

 

  



185 
 

Scenariusz IDI - Publiczne Służby Zatrudnienia 

Witam, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków 

dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem zróżnicowania powiatów objętych badaniem. 

Badaniem objęto 6 powiatów województwa mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, 

piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji oraz 

sformułowaniu propozycji dla polityki rynku pracy na poziomie Pana/-i powiatu. 

 

Planowany czas naszej rozmowy to 45-60 minut. Zwracamy się do Paostwa z prośbą o aktywny 

udział w rozmowie, co pozwoli na zebranie szerokiego materiału i tym samym wpłynie na jakośd 

opracowywanych wyników. 

 

Pan/i poruszy tutaj z pewnością wiele istotnych kwestii i nie chciałbym/chciałabym, aby coś 

ważnego mi umknęło. Dlatego, jeżeli Pan/i pozwoli, rozmowa będzie rejestrowana. Rejestracja 

posłuży wyłącznie zbiorczej analizie wyników badania. Przy opracowaniu wyników zachowana 

zostanie zasada anonimowości uczestników rozmów.  

 

Czy możemy zaczynad? 

 

 

 

 

 

 

 

Dane respondenta 

 

A. Imię i Nazwisko: 

 

 

 

B. Stanowisko: 

 

 

 

C. Nazwa instytucji: 
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1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku pracy  
 

 

Na początku porozmawiajmy krótko o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

1. Jak postrzega Pan/Pani ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

2. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 

3-5 lat?  

 

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

3. A jak Pan/Pani zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu 

najbliższych 3-5 lat? 

 

Pogorszy się, poprawia się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

5. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co według Pana/Pani jest szansą na rozwój powiatu? 

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne 

i technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

6. A jakie są Pana/Pani zdaniem zagrożenia z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat 

będzie się zmagał powiat?  

 

W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne i 

technologiczne (w tym infrastruktura). 

 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy na temat kierunków rozwoju branż na terenie powiatu. 

 

7. Proszę wskazad branże, które, Pana/Pani zdaniem, obecnie dominują na terenie powiatu. 

 

Jak zmieniała się sytuacja w ostatnich 3-5 latach? 

 

8. W których branżach obserwuje Pan/Pani pogorszenie sytuacji?  

 

Jakie są przyczyny pogarszania sytuacji w  tych branżach?  
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Czy ocenia Pan/Pani to zjawisko jako przejściowe (wynikające np. z kryzysu światowego) czy też 

długotrwałe (wynikające z naturalnych procesów zmian gospodarczych)?  

 

Czy pogarszanie się sytuacji w tych branżach wpływa na powstawanie nowych kierunków rozwoju 

branż w powiecie? 

 

9. Które branże gospodarki powiatu Pana/Pani zdaniem będą się najszybciej rozwijad w 

najbliższych 3-5 latach? 

 

Które branże rozwijają się obecnie najszybciej?  

 

Czy pojawiają się nowe branże, które do tej pory nie występowały w gospodarce? Jakie są tego 

przyczyny? Jakie to może wywoład skutki dla gospodarki regionu? Czy pojawiają się firmy o 

charakterze innowacyjnym (np. firmy oferujące innowacyjne produkty, sposoby produkcji lub 

świadczenia usług itp.)? 

 

W których branżach przewiduje Pan/Pani w najbliższym okresie największe inwestycje na terenie 

powiatu i jaki to może mied wpływ na sytuację powiatu? 

 

 

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  
 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie.  

 

10. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-

5 lat?  

 

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

11. Jak Pan/Pani zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w 

ciągu najbliższych 3-5 lat?  

 

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę uzasadnid swoją 

odpowiedź. 

 

12. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

13. Jak określiłby Pan/Pani ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w powiecie? 

 

Czy obecny stan zatrudnienia w powiecie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony pracodawców? Czy 

sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych czy też w niektórych grupach 

obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? Dlaczego? 
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Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w powiecie będzie rosło, malało czy nie 

zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu zmiany zapotrzebowania 

(<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

14. A jak określiłby Pan/Pani ogólnie dostępnośd pracowników na powiatowym rynku pracy? 

 

Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w powiecie?  

<zapytad o zróżnicowanie pod względem grup zawodów, np. kadra kierownicza, specjaliści, technicy i 

średni personel, operatorzy, robotnicy, pracownicy przy pracach prostych i WIEKU> 

 

Czy firmy zauważają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o zróżnicowanie 

pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak zmieniała się ta 

sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat? 

 

Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

15. Jakie kwalifikacje i kompetencje powinny posiadad osoby, których najczęściej poszukują 

pracodawcy? Proszę wskazad kompetencje najbardziej pożądane w największych grupach 

pracowników o największym udziale w strukturze zatrudnienia w powiecie.  

 

Kwalifikacje  formalnie potwierdzone np. dyplomy szkół 

Kompetencje:  twarde - np. znajomośd komputera, języków obcych 

  miękkie - cechy charakteru  

 

Czy osoby zgłaszające się do pracy spełniają te oczekiwania? W jakich obszarach widzą Paostwo 

największe braki i z czego to wynika? 

 

 

Czy obserwują Paostwo zmiany w tym zakresie, tj. czy wzrasta lub spada poziom kompetencji 

pracowników zgłaszających się do pracy i co jest tego przyczyną? 

 

Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników o 

specyficznych kompetencjach? 

 

16. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia w powiecie?  

 

Jaki jest charakter bezrobocia w powiecie? W jakim stopniu jest to bezrobocie strukturalne? 

 

Jak zmieniały się przyczyny bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat? 

  

17. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub 

czasowej zmiany miejsca zamieszkania)?  
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Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza, kraju, za 

granicę? Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 

 

Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z innych 

regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

18. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

 

Jak ocenia Pan/Pani zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża mobilnośd 

pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

Jak ocenia Pan/Pani mobilnośd zewnętrzną? Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych 

powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy może obserwuje się dojazdów do pracy spoza 

powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

19. Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe?  

 

Jaka jest ich pozycja?  

 

Czy działalnośd związków zawodowych ma wpływ na Paostwa firmę? 

 

 

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 
 

Porozmawiajmy teraz o rynku pracy pod kątem sytuacji edukacyjnej.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu 

(zasadniczych zawodowych, średnich zawodowych <techników> i policealnych) na terenie 

powiatu zapewnia możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

 

Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? 

 

A jakich absolwentów jest za dużo? 

 

Czy Pana/Pani zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze 

strony pracodawców na terenie powiatu?  

 

Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

 

21. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu pod kątem pracy na terenie powiatu?  

 

Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

dominujących branżach.  
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22. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? Jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 

 

Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

23. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół wyższych?  

 

Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów.  

 

24. Czy firmy działające na ternie powiatu oferują praktyki zawodowe uczniom i studentom?  

 

Czy w Pana/Pani opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych pracowników? 

Dlaczego? 

Czy fakt odbycia praktyki w firmie daje gwarancję znalezienia pracy w firmie lub w branży? 

 

25. Czy w Pana/Pani opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia w powiecie kierują 

się opiniami instytucji rynku pracy, publicznych i niepublicznych?  

 

Czy np. kiedykolwiek zasięgano Paostwa opinii na temat zapotrzebowania na pracowników na 

najbliższe kilka lat? Czy mają Paostwo poczucie, że Paostwa głos jest brany pod uwagę przy 

kształtowaniu planów edukacyjnych powiatu? 

 

Czy Paostwo usiłowali wpływad na instytucje publiczne w tym zakresie? 

 

26. Czy osoby zgłaszające się do Urzędu Pracy same z siebie wyrażają zainteresowanie 

samodzielnym podwyższaniem swoich kompetencji?  

 

Z czego to może wynikad? 

 

W jakich obszarach pracownicy najczęściej się doszkalają? 

 

 

 

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

tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  
 

27. Jakie oferują Paostwo aktywne programy rynku pracy? 

  

<Programy rynku pracy: szkolenia; stypendia w okresie stażu; stypendia w okresie przygotowania do 

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

interwencyjne; doradztwo zawodowe (ew. wraz ze szkoleniami); pośrednictwo pracy> 
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Jak zmieniała się oferta PUP na przestrzeni ostatnich 3-5 lat ? Co jest przyczyną tych zmian? W jakim 

kierunku zmienia się oferta PUP i od czego zależą te zmiany? 

 

Które działania podejmują Paostwo najczęściej i z czego to wynika?  

 

28. W jaki sposób firmy działające na terenie powiatu najczęściej poszukują pracowników?  

 

W jaki sposób pracodawcy poszukują pracowników? Dlaczego w taki sposób, a nie inaczej? 

 

Czy pracodawcy chętnie korzystają z usług pośrednictwa pracy - agencji zatrudnienia lub urzędów 

pracy? Dlaczego? 

 

29. Czy pracodawcy chętnie współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy?  

 

Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak ocenia Pan/Pani tę współpracę? Jeśli nie, to dlaczego firmy nie chcą 

współpracowad z PUP? 

 

Z jakimi problemami pracodawcy zgłaszają się do Urzędów Pracy? 

 

 Jakie dostrzega Pan/Pani podstawowe problemy w zakresie współpracy z pracodawcami? 

 

30. Czy zasięgają Paostwo opinii pracodawców w zakresie formy i zakresu oferowanych 

programów aktywizacji zawodowej, zarówno osób bezrobotnych jak i biernych zawodowo?  

 

Jeśli tak, to w jaki sposób konsultują Paostwo programy z pracodawcami?  

 

31. Jakie jest zainteresowanie osób bezrobotnych aktywnymi programami rynku pracy 

oferowanymi przez Urząd?   

 

Z czego wynika taki a nie inny poziom zainteresowania. 

 

32. Jak oceniają Paostwo skutecznośd prowadzonych programów rynku pracy?   

 

Czy pozycja na rynku pracy osób uczestniczących w tych programach wzrasta? 

 

33. Jak ocenia Pan/Pani sytuację osób bezrobotnych w powiecie? Czy na poziomie powiatu 

występują jakieś specyficzne uwarunkowania sytuacji osób bezrobotnych?   

 

34. Jakie zauważa Pan/Pani podstawowe problemy wśród osób, które tracą pracę?  

 

Z jakimi problemami zgłaszają się do Urzędów Pracy osoby bezrobotne? 

 

Jakie są oczekiwania bezrobotnych odnośnie aktywnych programów pomocy oferowanych przez 

Urzędy Pracy? 
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35. Jakie są konsekwencje bezrobocia długotrwałego? Jakie instrumenty wsparcia powinny byd 

kierowane do osób długotrwale bezrobotnych? 

 

36. Jakie są podstawowe przyczyny bierności zawodowej? Wśród których grup społecznych 

obserwuje się największe natężenie zjawiska? 

 

37. Jak ocenia Pan/Pani działalnośd organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

integracji na rynku pracy i aktywizacji zawodowej na terenie powiatu? 

 

Czy znają paostwo organizacje i jakie podejmują działania? 

 

Jak ocenia Pan/i tę działalnośd?  

 

38. Jakie dostrzegają Pan/Pani zagrożenia zewnętrzne, które mogą wpłynąd na sytuację osób 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy? Co natomiast mogłoby byd szansą dla 

tych osób? 

 

Dziękujemy za rozmowę! Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego badania, które będą 

dostępne na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przełomie czerwca/lipca 2011. 
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Scenariusz IDI - Agencje doradztwa personalnego 

 

Witam, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach 

projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków 

dla skutecznej polityki rynku pracy z uwzględnieniem zróżnicowania powiatów objętych badaniem. 

Badaniem objęto 6 powiatów województwa mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, 

piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji oraz 

sformułowaniu propozycji dla polityki rynku pracy na poziomie Pana/-i powiatu. 

 

Planowany czas naszej rozmowy to 45-60 minut. Zwracamy się do Paostwa z prośbą o aktywny 

udział w rozmowie, co pozwoli na zebranie szerokiego materiału i tym samym wpłynie na jakośd 

opracowywanych wyników. 

 

Pan/i poruszy tutaj z pewnością wiele istotnych kwestii i nie chciałbym/chciałabym, aby coś 

ważnego mi umknęło. Dlatego, jeżeli Pan/i pozwoli, rozmowa będzie rejestrowana. Rejestracja 

posłuży wyłącznie zbiorczej analizie wyników badania. Przy opracowaniu wyników zachowana 

zostanie zasada anonimowości uczestników rozmów.  

 

Czy możemy zaczynad? 

 

  

 

 

 

 

Dane respondenta  

 

A. Imię i Nazwisko: 

 

 

 

B. Stanowisko: 

 

 

 

C. Nazwa agencji: 

 

 

 

D. Zasięg geograficzny agencji: 
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  lokalny 

  regionalny 

  ogólnokrajowy 
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1. Ocena społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowao sytuacji na 

rynku pracy  

 
 

Na początku porozmawiajmy krótko o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.  

 

1. Jak postrzega Pan/Pani ogólną sytuację gospodarczą powiatu? 

 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

2. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu ostatnich 

3-5 lat?  

 

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

3. A jak Pan/Pani zdaniem zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza powiatu w ciągu 

najbliższych 3-5 lat? 

 

Pogorszy się, poprawi się czy nie ulegnie zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

4. Jak ocenia Pan(i) aktualną sytuację gospodarczą powiatu na tle całego województwa 

mazowieckiego? 

 

5. W perspektywie najbliższych 3-5 lat co według Pana/Pani jest szansą na rozwój powiatu? 

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne 

i technologiczne (w tym infrastruktura)> 

 

6. A jakie są, Pana/Pani zdaniem, zagrożenia, z jakimi w perspektywie najbliższych 3-5 lat 

będzie się zmagał powiat?  

 

<W miarę potrzeby poruszad w rozmowie aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne 

i technologiczne (w tym infrastruktura)> 

 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy na temat kierunków rozwoju branż na terenie powiatu. 

 

7. Proszę wskazad branże, które, Pana/Pani zdaniem, obecnie dominują na terenie powiatu. 

 

Jak zmieniała się sytuacja w ostatnich 3-5 latach? W których branżach można obserwowad 

największe zmiany zapotrzebowania na usługi agencji?  

 

8. W których branżach obserwuje Pan/Pani pogorszenie sytuacji?  

 



197 
 

Jakie są przyczyny pogarszania sytuacji w  tych branżach?  

 

Czy ocenia Pan/Pani to zjawisko jako przejściowe (wynikające np. z kryzysu światowego) czy też 

długotrwałe (wynikające z naturalnych procesów zmian gospodarczych)?  

 

Czy pogarszanie się sytuacji w tych branżach wpływa na powstawanie nowych kierunków rozwoju 

branż w powiecie? 

 

9. Które branże gospodarki powiatu Pana/Pani zdaniem będą się najszybciej rozwijad w 

najbliższych 3-5 latach? 

 

Które branże rozwijają się obecnie najszybciej?  

 

Czy pojawiają się nowe branże, które do tej pory nie występowały w gospodarce? Jakie są tego 

przyczyny? Jakie to może wywoład skutki dla gospodarki regionu? Czy pojawiają się firmy o 

charakterze innowacyjnym (np. firmy oferujące innowacyjne produkty, sposoby produkcji lub 

świadczenia usług itp.)? 

 

W których branżach przewiduje Pan/Pani w najbliższym okresie największe inwestycje na terenie 

powiatu i jaki to może mied wpływ na sytuację powiatu? 

 

 

2. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy  
 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie. 

 

10. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ciągu ostatnich 3-

5 lat?  

 

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

11. Jak Pan/Pani zdaniem będzie zmieniad się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie w 

ciągu najbliższych 3-5 lat?  

 

Czy zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Proszę uzasadnid swoją 

odpowiedź. 

 

12. Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego 

województwa mazowieckiego? 

 

13. Jak określiłby Pan/Pani ogólnie zapotrzebowanie na pracowników w powiecie? 

 

Czy obecny stan zatrudnienia w powiecie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony pracodawców? Czy 

sytuacja ta odnosi się w równym stopniu do różnych grup zawodowych czy też w niektórych grupach 

obserwuje się przerost, a w niektórych niedobór zatrudnienia? Dlaczego? 
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Czy w perspektywie 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników w powiecie będzie rosło, malało czy nie 

zmieni się? Jakich grup zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu zmiany zapotrzebowania 

(<zapytad o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

14. A jak określiłby Pan/Pani ogólnie dostępnośd pracowników na powiatowym rynku pracy? 

 

Czy obecnie jest duża liczba chętnych do pracy w powiecie? <zapytad o zróżnicowanie pod względem 

grup zawodów> 

 

Czy firmy zauważają trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników? <zapytad o zróżnicowanie 

pod względem grup zawodów> Jakie są podstawowe przyczyny trudności? Jak zmieniała się ta 

sytuacja w perspektywie ostatnich 3-5 lat? 

 

Czy dostępnośd pracowników będzie w perspektywie 3-5 lat poprawiad się czy pogarszad? <zapytad o 

zróżnicowanie pod względem grup zawodów> Z czego to będzie wynikad? 

 

15. Jakie kwalifikacje i kompetencje powinny posiadad osoby, których najczęściej poszukują 

pracodawcy? Proszę wskazad kompetencje najbardziej pożądane w największych grupach 

pracowników o największym udziale w strukturze zatrudnienia w powiecie.  

 

Kwalifikacje  formalnie potwierdzone np. dyplomy szkół 

Kompetencje:  twarde - np. znajomośd komputera, języków obcych 

  miękkie - cechy charakteru  

 

Czy osoby zgłaszające się do pracy spełniają te oczekiwania? W jakich obszarach widzą Paostwo 

największe braki i z czego to wynika? 

 

Czy obserwują Paostwo zmiany w tym zakresie, tj. czy wzrasta lub spada poziom kompetencji 

pracowników zgłaszających się do pracy i co jest tego przyczyną? 

 

Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższych 3-5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników o 

specyficznych kompetencjach? 

 

16. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia w powiecie?  

 

Jaki jest charakter bezrobocia w powiecie? W jakim stopniu jest to bezrobocie strukturalne? 

 

Jak zmieniały się przyczyny bezrobocia na przestrzeni ostatnich 10 lat? 

  

17. Czy na terenie powiatu występuje zjawisko migracji pracowników (w rozumieniu stałej lub 

czasowej zmiany miejsca zamieszkania)?  

 

Czy mieszkaocy powiatu wyjeżdżają do pracy w innych powiatach/regionach Mazowsza, kraju, za 

granicę? Jeśli tak, to w jakich grupach zawodów to zjawisko jest najbardziej zauważalne? 
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Czy występuje zjawisko odwrotne, tj. czy pracownicy przyjeżdżają do pracy w powiecie z innych 

regionów Mazowsza/kraju/ lub z innych krajów? 

 

18. Czy w powiecie występuje zjawisko dojazdów do pracy?  

 

Jak ocenia Pan/Pani zjawisko codziennych dojazdów do pracy? Czy występuje duża mobilnośd 

pracowników wewnątrz powiatu? Co ogranicza mobilnośd pracowników? 

 

Jak ocenia Pan/Pani mobilnośd zewnętrzną? Czy mieszkaocy dojeżdżają do pracy w innych 

powiatach/regionach Mazowsza lub kraju? Czy może obserwuje się dojazdów do pracy spoza 

powiatu? Co ich do tego skłania, a co ogranicza możliwośd podjęcia pracy poza powiatem?  

 

19. Czy na lokalnym rynku pracy działają związki zawodowe?  

 

Jaka jest ich pozycja?  

 

Czy działalnośd związków zawodowych ma wpływ na Paostwa firmę? 

 

3. Ocena sytuacji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy 
 

Porozmawiajmy teraz o rynku pracy pod kątem sytuacji edukacyjnej.  

 

20. Czy oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu 

(zasadniczych zawodowych, średnich zawodowych (techników) i policealnych) na terenie 

powiatu zapewnia możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakie 

absolwentów jest za dużo? 

 

Czy Pana/Pani zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników ze 

strony pracodawców na terenie powiatu?  

 

Jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?  

 

21. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych przygotowujących do zawodu pod kątem pracy na terenie powiatu?  

 

Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów pod katem pracy w 

dominujących branżach.  

 

22. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? A jakich 

absolwentów szczególnie brakuje? 
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Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

23. W jakim zakresie należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół wyższych?  

 

Proszę wskazad kluczowe obszary poprawy wykształcenia absolwentów.  

 

24. Czy firmy działające na ternie powiatu oferują praktyki zawodowe uczniom i studentom?  

 

Czy w Pana/Pani opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych pracowników? 

Dlaczego? 

 

Czy fakt odbycia praktyki w firmie daje gwarancję znalezienia pracy w firmie lub w branży? 

 

25. Czy w Pana/Pani opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia w powiecie kierują 

się opiniami instytucji rynku pracy, publicznych i niepublicznych?  

 

Czy np. kiedykolwiek zasięgano Paostwa opinii na temat zapotrzebowania na pracowników na 

najbliższe kilka lat? Czy mają Paostwo poczucie, że Paostwa głos jest brany pod uwagę przy 

kształtowaniu planów edukacyjnych powiatu? 

 

Czy Paostwo usiłowali wpływad na instytucje publiczne w tym zakresie? 

 

26. Czy osoby zgłaszające się do Paostwa same z siebie wyrażają zainteresowanie 

samodzielnym podwyższaniem swoich kompetencji?  

 

Z czego to może wynikad? 

 

W jakich obszarach pracownicy najczęściej się doszkalają? 

 

 

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

tym organizacji pozarządowych, na rzecz wspierania osób i grup 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy  
 

27. Jakie oferujecie Paostwo usługi na lokalnym rynku pracy? 

  

Jak zmieniała się Paostwa oferta na przestrzeni ostatnich 3-5 lat ? Co jest przyczyną tych zmian? W 

jakim kierunku zmienia się oferta i od czego zależą te zmiany? 

 

Które działania podejmują Paostwo najczęściej i z czego to wynika?  

 

Z jakimi problemami pracodawcy zgłaszają się do Paostwa?  

 

28. W jaki sposób firmy działające na terenie powiatu najczęściej poszukują pracowników?  
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W jaki sposób pracodawcy poszukują pracowników? Dlaczego w taki sposób, a nie inaczej? 

 

Czy pracodawcy chętnie korzystają z usług pośrednictwa pracy - agencji zatrudnienia lub urzędów 

pracy? Dlaczego? 

 

29. Z jakimi instytucjami pośrednictwa pracy firmy chętniej współpracują - publicznymi czy 

niepublicznymi? 

 

Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak ocenia Pan/Pani tę współpracę? Jeśli nie, to dlaczego firmy nie chcą 

współpracowad z PUP? 

 

30. Czy realizują Paostwo programy związane z aktywizacją zawodową lub poprawą 

kwalifikacji uczestników rynku pracy, np. z wykorzystaniem środków unijnych?  

 

Jeśli tak, to jakie są to najczęściej programy i co decyduje o ich wyborze? Do kogo są one kierowane? 

Jakie jest zainteresowanie tymi programami? 

Jeżeli nie, dlaczego? 

 

31. Jak oceniłby Pan/Pani relacje Paostwa agencji z innymi instytucjami rynku pracy (np. PUP) 

oraz pracodawcami? 

 

Czy Paostwa głos jest brany pod uwagę np. przy realizacji szkoleo dla osób poszukujących pracy przez 

instytucje publiczne? 

 

32. Jak ocenia Pan/Pani sytuację osób bezrobotnych w powiecie? Czy na poziomie powiatu 

występują jakieś specyficzne uwarunkowania sytuacji osób bezrobotnych?   

 

33. Jak oceniają Paostwo skutecznośd prowadzonych programów rynku pracy, zarówno tych 

prowadzonych przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne?   

 

Czy pozycja na rynku pracy osób uczestniczących w tych programach wzrasta? 

 

34. Jakie zauważa Pan/Pani podstawowe problemy wśród osób, które tracą pracę?  

 

Z jakimi problemami zgłaszają się do Paostwa osoby bezrobotne? 

 

Jakie są oczekiwania bezrobotnych odnośnie Paostwa usług? 

 

35. Jak ocenia Pan/Pani działalnośd organizacji pozarządowych podejmujących problematykę 

integracji na rynku pracy na terenie powiatu? 

 

Czy znają paostwo organizacje i jakie podejmują działania? 

 

Jak ocenia Pan/i tę działalnośd?  
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36. Jakie dostrzegają Pan/Pani zagrożenia zewnętrzne, które mogą wpłynąd na sytuację osób 

defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy? Co natomiast mogłoby byd szansą dla 

tych osób? 

 

Dziękujemy za rozmowę! Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego badania, które będą 

dostępne na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przełomie czerwca/lipca 2011. 



 

 

Scenariusz FGI - Instytucje edukacyjne 

 

Szanowni Paostwo, 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie [NAZWA FIRMY], która na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje 

badanie lokalnych rynków pracy w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Zaprosiliśmy dziś Paostwa, a więc przedstawicieli sektora edukacyjnego, do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie [NAZWA POWIATU], 

ponieważ chcemy poznad Paostwa doświadczenia opinie na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie, oceny sytuacji edukacyjnej w powiecie, a także 

Paostwa oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chciałbym Paostwa w tym miejscu poprosid o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie 

dla nas bardzo cenna. Jak zostali Paostwo poinformowani, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy 

Paostwa odpowiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie nie 

będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczynad? 

 

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O REJESTRACJI WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJĘ] 

 

Plan spotkania dla Moderatora: 

 

Częśd Temat 
Czas trwania 

(min.) 

1 Wprowadzenie 5 

2 Sytuacja gospodarcza powiatu 10 

3 Sytuacja na lokalnym rynku pracy 25 

4 Sytuacja edukacyjna 35 

5 Aktywnośd instytucji rynku pracy 10 

6 Zakooczenie 5 
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CAŁKOWITY CZAS TRWANIA 90 

 

 

Temat 

 

Pytania Cele 
Czas 

trwania 

1 
WPROWADZENIE 

 

32. Proszę teraz każdego z Paostwa o przedstawienie się i przedstawienie 

reprezentowanej przez Paostwa instytucji. 

 

Imię, reprezentowana instytucja  

 Uzyskanie informacji o 

uczestnikach 

 

 Zapoznanie się 

  

 Nawiązanie do tematyki 

rynku pracy  

  

5 min. 

2 
SYTUACJA 

GOSPODARCZA 

POWIATU 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu. 

 

33. Proszę powiedzied, jak, z Paostwa punktu widzenia, wygląda sytuacja gospodarcza 

powiatu? 

 

Jak Paostwo oceniają sytuację gospodarczą? Jakie czynniki decydują o takiej ocenie? 

 

A jak ta sytuacja zmieniała się w ostatnich 3-5 latach? Pogorszyła się, poprawiła się czy 

nie uległa zmianie? 

 

Co może byd szansą dla rozwoju powiatu, a co zagrożeniem? 

 Uzyskanie wiedzy o 

postrzeganiu sytuacji w 

powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - zmiany w 

powiecie 

 

 Wskazanie szans i 

zagrożeo 

10 min. 

3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie. Paostwo 

zapewne macie kontakt ze swoimi absolwentami. 

 

34. Czy patrząc na absolwentów Paostwa szkół, proszę powiedzied, czy absolwentom 

łatwo znaleźd pracę w powiecie? 

 Ocena ogólnej sytuacji 

na rynku pracy w 

powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - zmiany na 

25 min. 
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Proszę sobie przypomnied historię jednego z Paostwa uczniów i powiedzied, czy znalazł 

pracę, jeśli tak, to w jakim zawodzie, w jaki sposób szukał, z jakimi się zmagał 

trudnościami. 

 

35. A jak to było 3-5 lat temu? Czy absolwenci mieli większe trudności w znalezieniu 

pracy? 

 

Proszę w miarę możliwości przypomnied sobie najciekawsze historie absolwentów 

Paostwa szkół. 

 

 Z czego wynikały potencjale różnice? Dlaczego kiedyś było łatwiej/trudniej znaleźd 

pracę? 

 

36. A jak Paostwa zdaniem będzie w przyszłości? Czy obecni uczniowie będą mieli 

łatwiejszą czy trudniejszą sytuację na rynku pracy?  

 

Proszę uzasadnid swoją odpowiedź. 

 

37. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie na tle całego 

województwa mazowieckiego? 

 

38. Jak określiliby Paostwo zapotrzebowanie na pracowników w powiecie?  

 

Proszę powiedzied: 

-  kto najłatwiej znajduje pracę 

-  w których grupach zawodowych obserwuje się niedobór pracowników 

-  a w których grupach zawodowych jest przerost pracowników 

 

lokalnym rynku pracy 

 

 Ocena lokalnego rynku 

pracy  na tle 

województwa 

 

 Ocena popytu na pracę 

 

 Ocena podaży pracy 
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A jak to się będzie zmieniad w perspektywie 3-5 lat? Czy zapotrzebowanie na 

pracowników w powiecie będzie rosło, malało czy nie zmieni się? Jakich grup 

zawodowych będą dotyczyd w największym stopniu zmiany zapotrzebowania (<zapytad 

o wzrost i spadek>)? Co będzie o tym decydowało? 

 

39. A jak określiliby Paostwo ogólnie dostępnośd pracowników na powiatowym rynku 

pracy?  

 

Czy słyszeli Paostwo o tym, że mimo liczby bezrobotnych pracodawcy mają kłopot ze 

znalezieniem odpowiedniego pracownika? Jeśli tak, to jakich grup zawodów to 

najbardziej dotyczy? Z czego to wynika?  

40. Co decyduje o wartości absolwenta na rynku pracy? Na co, w Paostwa opinii, 

pracodawcy zwracają największą uwagę przy rekrutacji absolwentów szkół? 

 

<Najpierw moderator prosi uczestników o wskazanie najważniejszych czynników 

decydujących o wartości absolwenta na rynku pracy> 

Proszę teraz spojrzed na tablicę, na której zostało umieszczonych 10 różnych atrybutów, 

które mogą decydowad o atrakcyjności absolwentów Paostwa szkoły. Częśd z nich już 

Paostwo wskazali. Chcielibyśmy teraz, żebyście uporządkowali je Paostwo w porządku 

od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Jeżeli brakuje jakiegoś atrybutu, który w 

Paostwa opinii jest istotny, prosimy dopisad go na czystej kartce papieru i wskazad jego 

miejsce w hierarchii. 

 

Lista atrybutów: 

11. Doświadczenie w zawodzie 

12. Wykształcenie kierunkowe dla zawodu 

13. Umiejętności praktyczne 

14. Znajomośd obsługi komputera 

15. Znajomośd języków obcych 
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16. Prawo jazdy 

17. Wiek 

18. Płed 

19. Cechy osobowościowe  

20. Znajomości 

 

41. Proszę teraz spojrzed na stworzoną przez Paostwa listę i powiedzied, które z 

wymienionych przez Paostwa na pierwszych miejscach cech szkoły mogą zapewnid 

swoim absolwentom?  

 

<Moderator rozpoczyna dyskusję na temat różnic pomiędzy oczekiwanymi przez 

pracodawców atrybutami a możliwościami oferowanymi przez szkoły. Moderator dąży 

do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie potrzeb zmian w systemie edukacji 

niezbędnych dla jego dostosowania do potrzeb rynku pracy> 

 

4 
SYTUACJA 

EDUKACYJNA 

Przeszliśmy płynnie do rozmowy o sytuacji edukacyjnej w powiecie. Podczas naszej dyskusji 

prosimy, tam gdzie to będzie możliwe, o wskazywanie różnic w ocenie sytuacji szkół 

PONADGIMNAZJALNYCH przygotowujących do zawodu oraz WYŻSZYCH.  

 

Po raz kolejny prosimy Paostwa o przypomnienie sobie historii Paostwa uczniów i 

absolwentów. 

 

42. Czy oferta edukacyjna szkół przygotowujących do zawodu (zasadniczych zawodowych, 

średnich zawodowych <techników> i policealnych) na terenie powiatu zapewnia 

możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów?  

 

Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku pracy? A jakie 

absolwentów jest za dużo?  

 

 Ocena oferty szkół na 

terenie powiatu 

 

 Wskazanie obszarów 

poprawy wykształcenia 

absolwentów 

 

 Bariery w dostosowaniu 

programów nauczania 

do potrzeb 

 

 Współpraca szkół z 

pracodawcami 

 

 Podwyższanie 

35 min. 
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Wródmy teraz do absolwentów, którzy mają największe trudności w znalezieniu pracy. Z 

jakimi problemami przychodzą do Paostwa absolwenci?  

 

W jakich obszarach nauczania absolwenci zauważają największe braki? Czego im 

brakuje później w pracy? A jakich kompetencji brakuje absolwentom szkół w pierwszym 

okresie aktywności na rynku pracy? Z czego to wynika i jak można poprawid sytuację w 

tym zakresie? 

 

Czy może są obszary nauczania, których później absolwenci nie wykorzystują w pracy 

zawodowej? Które umiejętności są najmniej istotne dla pracodawców? 

 

43. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół wyższych?  

 

Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w powiecie? A 

jakich absolwentów szczególnie brakuje? 

 

Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

 

44. W takim razie JAK należałoby poprawid wykształcenie absolwentów szkół pod kątem 

pracy na terenie powiatu?  

 

Proszę sobie wyobrazid, że jesteście Paostwo gronem ekspertów powołanych w celu 

stworzenia systemu kształcenia w powiecie na poziomie szkół PONADGIMNAZJALNYCH 

przygotowujących do zawodu, który w większym stopniu będzie odpowiadał potrzebom 

rynku pracy. Jakie mielibyście Paostwo pomysły na poprawę sytuacji? Jak dopasowad 

jakośd kształcenia do potrzeb pracodawców?  

 

Prosimy teraz puścid wodze fantazji. Jak wyobrażają sobie Paostwo ZASADNICZĄ SZKOŁĘ 

kwalifikacji uczniów i 

absolwentów 
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ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚCI? Jak zmienid negatywny wizerunek szkół zawodowych? Jakie 

mielibyście Paostwo pomysły.  

 

W ogólnej opinii rekrutacja do szkół zawodowych odbywa się na zasadzie negatywnej 

selekcji.  

Jak odwrócid ten trend? 

 

A w jakich obszarach należy poprawid wykształcenie absolwentów szkół WYŻSZYCH? 

 

45. Czy w Paostwa opinii jednostki decydujące o kierunkach kształcenia na poziomie 

PONADGIMNAZJALNYM w powiecie kierują się zapotrzebowaniem ze strony 

pracodawców?  

 

46. Jakie są podstawowe bariery ograniczające możliwości dostosowywania programów 

szkół, jak i struktury szkół w powiecie (pod względem liczby szkół i liczby miejsc na 

poszczególnych kierunkach)? 

 

47. Proszę powiedzied, jak wygląda współpraca Paostwa szkoły z lokalnymi pracodawcami 

w zakresie przygotowania zawodowego uczniów/studentów?  

 

Jak oceniają Paostwo współpracę szkoły z pracodawcami? Jakie bariery zauważacie 

Paostwo w tym obszarze? Jak pracodawcy motywują swoją niechęd do współpracy ze 

szkołami? 

 

Czy słyszeli Paostwo o szczególnie interesujących przypadkach współpracy szkół z 

pracodawcami na terenie powiatu? Jakie były efekty tej współpracy?  

 

Czy wysyłacie Paostwo uczniów i studentów na praktyki zawodowe u pracodawców?  

Czy w Paostwa opinii praktyki zawodowe realnie podwyższają kwalifikacje przyszłych 
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pracowników? Dlaczego? 

 

Jak powinny wyglądad praktyki zawodowe u pracodawców? Jakie macie Paostwo 

pomysły na zachęcenie pracodawców na przyjmowanie uczniów i studentów na 

praktyki? Co powinno się zmienid? 

 

48. Jakie kwalifikacje (potwierdzone formalnie) i kompetencje (twarde i miękkie) powinny 

posiadad osoby, których najczęściej poszukują pracodawcy na lokalnym rynku pracy?  

 

Na jakie specyficzne kwalifikacje i kompetencje będzie Paostwa zdaniem rosło 

zapotrzebowanie na pracowników w najbliższych 3-5 latach? 

 

W jaki sposób szkoły pozyskują informacje o zapotrzebowaniu pracodawców na 

absolwentów o określonych kompetencjach? Jakie zauważacie Paostwo problemy z tym 

związane? 

 

49. W jakim stopniu braki w wyposażeniu szkoły wpływają na poziom kształcenia 

praktycznego?  

 

Czy pracodawcy partycypują w kosztach wyposażenia szkół lub udostępniają własne 

zaplecze do nauki umiejętności praktycznych?  

 

Czy i jakie widzą Paostwo możliwości poprawy współpracy w tym zakresie? 

 

50. Czy uczniowie/studenci sami z siebie wyrażają zainteresowanie samodzielnym 

podwyższaniem swoich kwalifikacji?  

 

Proszę wskazad przykłady inicjatyw uczniów/studentów mających na celu podwyższanie 

kwalifikacji. 
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W czym uczniowie/studenci najczęściej się doszkalają? 

 

Czy szkoły wspierają uczniów/studentów w tym zakresie? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

5 
AKTYWNOŚD 

INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY 

51. Jak oceniają Paostwo sytuację bezrobotnych absolwentów szkół?  

 

Czy znacie Paostwo przypadki absolwentów, którzy długo nie mogli znaleźd żadnej 

pracy?  

 

Jakie problemy społeczne rodzi zjawisko bezrobocia wśród młodych absolwentów w 

powiecie? Prosimy o podanie przykładów. 

 

52. Czy znacie Paostwo programy aktywizacji zawodowej kierowane do osób 

bezrobotnych, w szczególności bezrobotnych absolwentów szkół?  

 

Czy bezrobotni biorący udział np. w szkoleniach aktywizujących mają w Paostwa opinii 

większe szanse na znalezienie zatrudnienia? Czy te programy aktywizacji rzeczywiście 

podnoszą kwalifikacje, które są niezbędne pracodawcy? 

PROSIMY O PODANIE DOBRYCH, JAK I ZŁYCH PRZYKŁADÓW DZIAŁAO 

AKTYWIZACYJNYCH. 

 

53. Czy reprezentowane przez Paostwa szkoły realizują działania w zakresie poradnictwa 

zawodowego? 

  

Jakie bariery występują w zakresie rozwoju tego typu usług? Czy dysponują Paostwo 

odpowiednim personelem oraz zasobem informacji do prowadzenia tego typu działao? 

Czy realizujecie Paostwo te działania samodzielnie, czy we współpracy np. z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi? 

 Ocena sytuacji 

bezrobotnych 

absolwentów szkół 

 

 Ocena programów 

aktywizacji zawodowej 

absolwentów 

 

 Otrzymanie obrazu 

poradnictwa 

zawodowego na 

poziomie szkolnym 

 

 Monitoring losów 

zawodowych 

absolwentów 

 

 Ocena działalności 

organizacji 

pozarządowych 

działających w obszarze 

rynku pracy 

 

10 min.  
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Czy uczniowie/studenci chętnie korzystają z usług poradnictwa zawodowego?  

 

54. Czy Paostwa szkoła monitoruje losy zawodowe absolwentów? 

 

Czy w Paostwa opinii monitoring losów absolwentów jest potrzebny? 

 

Jak oceniacie Paostwo skutecznośd tych działao? Co należałoby zmienid? Czy znacie 

Paostwo przykłady dobrych praktyk monitoringu losów absolwentów? Jeśli tak, to jak 

należałoby prowadzid taki monitoring? 

 

55. Czy Paostwa szkoła wspiera swoich absolwentów w poszukiwaniu pracy i w procesie 

wejścia na rynek pracy? 

 

Jak oceniacie Paostwo współpracę w tym zakresie z pracodawcami? Czy pracodawcy 

sami przysyłają oferty pracy do szkoły? 

 

56. Czy w powiecie działają organizacje pozarządowe podejmujące problematykę 

integracji na rynku pracy i aktywizacji zawodowej na terenie powiatu? 

 

Jak oceniają Paostwo działalnośd tych organizacji? Do jakich osób kierowane są te 

działania?  

Czy w Paostwa opinii są one skuteczne? 

 

6 
ZAKOOCZENIE 

Moderator powinien: 

 zakooczyd i podsumowad wywiad 

 przedstawid najważniejsze wnioski z rozmowy 

 podziękowad za uczestnictwo w spotkaniu 

 poinformowad o przeznaczeniu wyników badania i dostępności wyników projektu 

 Zakooczenie i 

podsumowanie 

wywiadu 

 

 Podziękowanie za udział 

5 min. 
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na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. w badaniu 

 

  



214 
 

Scenariusz FGI - Instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe 

 

Szanowni Paostwo, 

 

Nazywam się [IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA] i pracuję w firmie [NAZWA FIRMY], która na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

realizuje badanie lokalnych rynków pracy w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Zaprosiliśmy dziś Paostwa, a więc przedstawicieli sektora edukacyjnego, do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie [NAZWA POWIATU], 

ponieważ chcemy poznad Paostwa doświadczenia opinie na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie,  ocenę sytuacji edukacyjnej w powiecie, a także 

Paostwa oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chciałbym Paostwa w tym miejscu poprosid o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie 

dla nas bardzo cenna. Jak zostali Paostwo poinformowani, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy 

Paostwa odpowiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie nie 

będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczynad? 

 

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O REJESTRACJI WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJĘ+ 

 

 

 

 

Plan spotkania dla Moderatora: 

Częśd Temat 
Czas trwania 

(min.) 

1 WPROWADZENIE 5 

2 SYTUACJA GOSPODARCZA POWIATU 10 

3 SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 30 

4 SYTUACJA EDUKACYJNA 5 
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5 AKTYWNOŚD INSTYTUCJI RYNKU PRACY 35 

6 ZAKOOCZENIE 5 

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA 90 

 

 

Temat 

 

Pytania Cele Czas trwania 

1 
WPROWADZENIE 

 

1. Proszę każdego z Paostwa o przedstawienie się i przedstawienie 

reprezentowanej przez Paostwa instytucji. 

Imię, reprezentowana instytucja  

 Uzyskanie 

informacji o 

uczestnikach 

 

 Zapoznanie się 

 

 Nawiązanie do 

tematyki rynku 

pracy  

 

5 min. 

2 
SYTUACJA 

GOSPODARCZA 

POWIATU 

 

Na początku porozmawiajmy o ogólnej sytuacji gospodarczej powiatu. 

 

2. Proszę powiedzied, jak, z Paostwa punktu widzenia wygląda, sytuacja 

gospodarcza powiatu? 

 

Co wiecie Paostwo o sytuacji gospodarczej powiatu? Jakie czynniki 

decydują o takiej ocenie? 

Czy ta sytuacja zmieniała się w ostatnich 3-5 latach? Pogorszyła się, 

poprawiła się czy nie uległa zmianie? 

Co może byd szansą dla rozwoju powiatu, a co zagrożeniem? 

 Uzyskanie wiedzy o 

sytuacji w powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - zmiany 

w powiecie 

 

 Wskazanie szans i 

zagrożeo 

 

10 min. 

 
Kolejnym obszarem naszego badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w 

powiecie. W tym miejscu chcielibyśmy porozmawiad o sytuacji osób, z którymi 

Paostwo współpracujecie na co dzieo. 

 Ocena ogólnej 

sytuacji na rynku 

pracy w powiecie 

30 min. 
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3 
SYTUACJA NA 

LOKALNYM 

RYNKU PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chcielibyśmy poznad sytuację osób, z którymi Paostwo współpracujecie na 

co dzieo? Jaka jest ich pozycja na rynku pracy? 

 

Jakie grupy są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy? 

Proszę sobie przypomnied historię jednej z osób, z którymi Paostwo 

współpracujecie, czy ta osoba znalazła pracę, jeśli tak, to w jakim zawodzie, 

w jaki sposób szukała, z jakimi zmagała się trudnościami. 

W tym miejscu chciałbym na tablicy wypisad najważniejsze, Paostwa 

zdaniem, przyczyny dla których osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy nie mogą znaleźd pracy / odnaleźd się na rynku pracy. 

 

4. A jak to było 3-5 lat temu? Czy osoby zgłaszające się do Paostwa miały 

większe trudności w znalezieniu pracy? 

 

Proszę w miarę możliwości przypomnied sobie najciekawsze historie osób, z 

którymi Paostwo pracowaliście. Z czego wynikały potencjale różnice? 

Dlaczego kiedyś było łatwiej/trudniej znaleźd pracę? 

 

5. A jak Paostwa zdaniem będzie w przyszłości? Czy osoby w trudnej sytuacji 

życiowej będą miały łatwiejszą czy trudniejszą sytuację na rynku pracy?  

 

Co będzie szansą dla tych osób? A co zagrożeniem? 

 

6. Czy w powiecie występuje zjawisko dyskryminacji pewnych grup 

społecznych?  

 

 Z jakimi barierami na rynku pracy spotykają się najczęściej następujące 

grupy osób: 

 Długotrwale bezrobotni 

 Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych 

 Kobiety, matki samotnie wychowujące dzieci  

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - zmiany 

na lokalnym rynku 

pracy 

 

 Ocena lokalnego 

rynku pracy na tle 

województwa 

 

 Ocena popytu na 

pracę 

 

 Ocena podaży pracy 

 

 Wskazanie przyczyn 

i skutków 

bezrobocia 

 

 Wskazanie grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

 

 Ocena stopnia 

mobilności 

aktywnych 

zawodowo 

 

 Identyfikacja 

problemów 

społecznych na tle 

migracji zawodowej 
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 Osoby powyżej 50 roku życia 

 Osoby niepełnosprawne 

 

7. Czy osoby, z którymi Paostwo współpracujecie podejmują jakiekolwiek 

próby zdobycia pracy?  

 

Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, jakie są powody braku prób zdobycia pracy? 

 

Z jakimi trudnościami spotykają się te osoby podczas poszukiwania pracy?  

 

Jak te osoby oceniają swoje szanse na zdobycie pracy? 

 

Jaki jest stosunek pracodawców do tych osób? 

 

8. Co decyduje o znalezieniu pracy? Na co, w Paostwa opinii, pracodawcy 

zwracają największą uwagę przy rekrutacji na oferowane stanowiska? 

 

<Najpierw moderator prosi uczestników o wskazanie najważniejszych 

czynników decydujących o znalezieniu pracy w powiecie> 

Proszę teraz spojrzed na tablicę, na której zostało umieszczonych 10 różnych 

atrybutów, które mogą decydowad o znalezieniu pracy. Częśd z nich już 

Paostwo wskazali. Chcielibyśmy teraz, żebyście uporządkowali je Paostwo w 

porządku od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Jeżeli brakuje 

jakiegoś atrybutu, który w Paostwa opinii jest istotny, prosimy dopisad go na 

czystej kartce papieru i wskazad jego miejsce w hierarchii. 

 

Lista atrybutów: 

1. Doświadczenie w zawodzie 

2. Wykształcenie kierunkowe dla zawodu 

3. Umiejętności praktyczne 

4. Znajomośd obsługi komputera 

5. Znajomośd języków obcych 

i dojazdów do pracy 
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6. Prawo jazdy 

7. Wiek 

8. Płed 

9. Cechy osobowościowe  

10. Znajomości 

 

4 
SYTUACJA 

EDUKACYJNA 

Interesuje nas również Paostwa zdanie na temat sytuacji edukacyjnej w powiecie. 

 

9. Czy Paostwa zdaniem oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowujących do zawodu (zasadniczych zawodowych, średnich 

zawodowych (techników) i policealnych) na terenie powiatu zapewnia 

możliwośd znalezienia pracy przez ich absolwentów? 

 

Absolwentów jakich kierunków szczególnie brakuje na powiatowym rynku 

pracy? A jakie absolwentów jest za dużo?  

 

Czy Paostwa zdaniem jakośd systemu kształcenia odpowiada 

zapotrzebowaniu na pracowników ze strony pracodawców na terenie 

powiatu? Co Paostwu mówią ludzie: czy dostali dobre wykształcenie? 

 

10. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w przypadku absolwentów szkół 

wyższych?  

 

Absolwenci jakich kierunków mają największe szanse na znalezienie pracy w 

powiecie? A jakich absolwentów szczególnie brakuje? 

 

Czy obserwują Paostwo nadmiar absolwentów pewnych kierunków? 

 

11. Wródmy teraz do osób, z którymi Paostwo współpracujecie na co dzieo. 

Czy te osoby chcą się dokształcad? 

 

Czy jest tendencja do podnoszenia kwalifikacji? Co sądzicie Paostwo o 

 Ocena oferty szkół 

na terenie powiatu 

 

 Wskazanie 

obszarów poprawy 

wykształcenia 

absolwentów 

 

 Wskazanie 

problemów, z jakimi 

spotykają się osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 
5 min. 



219 
 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji przez osoby będące w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy? Z jakimi problemami spotykają się te osoby?  

 

Czy wiedzą w jakich kierunkach należy się dokształcad? 

 

Jak powinna wyglądad pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? 

Proszę podad dobre, jak i złe przykłady takich działao. 

 

12. Czy środowiska związane z edukacją kontaktują się z organizacjami 

pozarządowymi w celu identyfikacji tych grup społecznych i obszarów 

problemowych? 

 

 

 

5 
AKTYWNOŚD 

INSTYTUCJI 

RYNKU PRACY 

 

 

 

 

W tej części rozmowy chcielibyśmy skoncentrowad się na Paostwa działalności w 

zakresie wsparcia osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z rynku 

pracy. 

 

13. Jakie są oczekiwania tych osób odnośnie Paostwa instytucji / organizacji? 

Wypiszmy na tablicy ich oczekiwania: z jakimi oczekiwaniami i 

problemami przychodzą osoby do instytucji pomocy społecznej / 

organizacji? 

 

CZY WŚRÓD TYCH OCZEKIWAO WIDZĄ PAOSTWO TAKIE, NA TE OSOBY 

MOGŁYBY SAME, BĄDŹ Z POMOCĄ INNYCH INSTYTUCJI NIŻ PAOSTWA, 

ZNALEŹD ODPOWIEDŹ NA SWOJE PROBLEMY?  

 

14. Proszę sobie wyobrazid, że jesteście Paostwo gronem ekspertów 

powołanych w celu stworzenia nowego systemu pomocy osobom w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Jakie mielibyście Paostwo pomysły 

na poprawę sytuacji? 

 

JAK POWINNY WYGLĄDAD SYSTEMY POMOCOWE PRZYSZŁOŚCI? 

 

 Wskazanie 

obszarów działao na 

rzecz osób 

wykluczonych 

 

 Jak zmieniała się 

działalnośd 

instytucji / 

organizacji? 

 

 Ocena sytuacji osób 

bezrobotnych i 

biernych zawodowo 

 

 Ocena programów 

aktywizacji 

zawodowej 

bezrobotnych 

 

 Wskazanie szans i 

35 min. 
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Jaka powinna byd rola Paostwa instytucji / organizacji, a czym powinny się 

zajmowad inne instytucje? 

 

Skonfrontujmy teraz Paostwa pomysły z tym, co  Paostwo robicie. 

 

15. Jak wygląda Paostwa działalnośd? 

 

Jak zmieniała się Paostwa działalnośd na przestrzeni ostatnich 3-5 lat ? Co 

jest przyczyną tych zmian? 

 

W jakim kierunku zmienia się działalnośd organizacji i od czego zależą te 

zmiany? 

 

Które działania podejmują Paostwo najczęściej i z czego to wynika? Do jakich 

grup społecznych kierujecie Paostwo pomoc i na czym polega ta pomoc? 

 

16. Jak oceniają Paostwo skutecznośd prowadzonych programów rynku pracy, 

zarówno tych prowadzonych przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne?   

 

Wracamy do tablicy (Pyt. 13), na której zapisaliśmy w trakcie dyskusji 

problemy, z którymi przychodzą do Paostwa osoby w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy. Czy kłopoty te rozwiązują programy, o których 

powiedzieliśmy przed chwilą? Czy teraz uważają Paostwo, że są one 

wystarczające, należało by je zostawid w obecnej formie, czy na nowo 

przystosowad programy rynku pracy do potrzeb omawianych grup. 

 

Czy pozycja na rynku pracy osób uczestniczących w tych programach 

wzrasta? Czy te programy wsparcia są dopasowane do zapotrzebowania na 

lokalnym rynku pracy? 

Jakie formy pomocy oferowane osobom wykluczonym z rynku pracy są w 

Paostwa opinii najskuteczniejsze?  

A jakie formy pomocy są najmniej skuteczne?  

zagrożeo dla osób 

wykluczonych z 

rynku pracy 
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Jakie działania powinny zostad objęte zwiększonym wsparciem finansowym 

ze strony władz samorządowych? 

 

17. Jak oceniliby Paostwo relacje Paostwa organizacji/instytucji z publicznymi 

(np. PUP) i niepublicznymi instytucjami rynku pracy? 

 

Czy Paostwa głos jest brany pod uwagę np. przy opracowywaniu 

programów wsparcia dla osób defaworyzowanych i zagrożonych 

wykluczeniem? 

6 
ZAKOOCZENIE 

Moderator powinien 

 zakooczyd i podsumowad wywiad 

 przedstawid najważniejsze wnioski z rozmowy 

 podziękowad za uczestnictwo w spotkaniu 

 poinformowad o przeznaczeniu wyników badania i dostępności 

wyników projektu na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. 

 Zakooczenie i 

podsumowanie 

wywiadu 

 

 Podziękowanie za 

udział w badaniu 

a. min. 
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Scenariusz FGI - Osoby bezrobotne 

 

Witam, 

 

 

Nazywam się IMIĘ I NAZWISKO MODERATORA i pracuję w firmie Ageron Polska, która na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje 

badanie lokalnych rynków pracy w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

 

Zaprosiliśmy dziś Paostwa do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie *NAZWA POWIATU+, ponieważ chcemy poznad Paostwa 

doświadczenia w poszukiwaniu pracy, opinie na temat możliwości zdobycia pracy,  a także Paostwa oczekiwania odnośnie wsparcia ze strony instytucji 

działających w powiecie.  

 

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chciałbym Paostwa w tym miejscu poprosid o swobodne wyrażanie swoich opinii, ponieważ każda będzie 

dla nas bardzo cenna. Jak zostali Paostwo poinformowani, przebieg wywiadu będzie rejestrowany, przy czym rejestracja posłuży nam jedynie do analizy 

Paostwa odpowiedzi i sporządzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada anonimowości uczestników. Nagranie nie 

będzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy możemy zaczynad? 

 

*MODERATOR UPEWNIA SIĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O REJESTRACJI WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJĘ] 

 

 

 

Plan spotkania dla Moderatora: 

Częśd Temat 
Czas trwania 

(min.) 

1 WPROWADZENIE 10 

2 OGÓLNA SYTUACJA POWIATU 10 

3 POSZUKIWANIE PRACY 35 

4 OCZEKIWANIA WOBEC PRACY 10 

5 PORADNICTWO ZAWODOWE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE 20 
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6 ZAKOOCZENIE 5 

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA 90 

 

 

 

Temat 

 

Pytania Cele 
Czas 

trwania 

1 
WPROWADZENIE 

 

9. Proszę teraz każdego z Paostwa o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie. 

Imię, miejsce zamieszkania, ostatnie doświadczenia zawodowe 

 

Proszę powiedzied nam o swoim ostatnim miejscu pracy, jakiego rodzaju była to praca, jakie były 

główne obowiązki, jaki był okres zatrudnienia, kiedy skooczyliście Paostwo pracowad i z jakich 

powodów. 

 

10. Jakiej pracy Paostwo poszukują? Jakie są Paostwa plany dotyczące najbliższej przyszłości zawodowej? 

 

Jak Pana/Pani zdaniem powinna wyglądad idealna praca? Na jakim stanowisku chcieliby Paostwo 

pracowad? Czego oczekują Paostwo od przyszłej pracy? 

 

11. Z jakimi problemami spotykacie się Paostwo najczęściej przy poszukiwaniu pracy? Co, tak naprawdę, jest 

największą przyczyną trudności w znalezieniu pracy? 

Proszę zapisad hasłowo podstawowe problemy z jakimi Paostwo się spotykacie na kartce papieru. 

Chodzi nam o to, żeby wskazali Paostwo podstawową przyczynę bezrobocia. Dlaczego Paostwo nie 

macie pracy? 

 

<Jeżeli uczestnicy nie będą w stanie nic napisad, moderator powinien naprowadzid uczestników, np. 

z czego wynika niska skutecznośd na rozmowach, małe zainteresowanie CV, itd.." 

 

<Moderator zbiera notatki od uczestników i zachowuje je na dalszą częśd dyskusji> 

 Uzyskanie informacji 

o uczestnikach 

 

 Zapoznanie się 

 

 Stworzenie 

atmosfery zaufania 

 

 Rozluźnienie 

atmosfery 

 

 Nawiązanie do 

tematyki rynku pracy  

 

 Poznanie 

doświadczeo 

respondentów 

10 min. 
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2 
OGÓLNA 

SYTUACJA 

POWIATU 

 

 

 

 

 

Przejdźmy teraz do rozmowy o ogólnej sytuacji w powiecie. 

 

12. Jak dokooczyliby Paostwo poniższe zdanie?  

Powiat XXX, to miejsce, w którym można… 

Powiat XXX, to miejsce, w którym ciężko… 

 

<Każdy z uczestników proszony jest o dokooczenie tych zdao> 

 

13. Jak, w Paostwa opinii, zmieniła się sytuacja na rynku pracy w powiecie w ostatnich kilku latach?  

Pogorszyła się, poprawiła się czy nie uległa zmianie? 

Jakie firmy upadły? Czy powstały nowe? 

Co wpłynęło na te zmiany? 

 

14. Jak oceniają Paostwo aktualną sytuację powiatu pod kątem możliwości znalezienia pracy na tle całego 

województwa mazowieckiego? 

Z jakimi powiatami respondenci porównują swój powiat? Jak postrzegają swój powiat na tle 

województwa? 

 

15. A gdyby mieli Paostwo ocenid ogólnie sytuację na rynku pracy w powiecie w skali od 1 do 10, gdzie  1 - 

bardzo zła sytuacja 10 - bardzo dobra sytuacja, to jak wyglądałaby ta ocena? 

Moderator prosi każdego uczestnika o podanie konkretnej liczby i zapisuje je na tablicy. Następnie 

wylicza średnią i prosi respondentów o skomentowanie wyniku. 

 

<zadanie polegające na zachęceniu respondentów do wskazania konkretnej liczby ma na celu 

pobudzenie do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie, wymiany zdao i poglądów> 

 

 Uzyskanie wiedzy o 

postrzeganiu sytuacji 

w powiecie 

 

 Nawiązanie do 

przeszłości - zmiany 

w powiecie 

 

 Wskazanie przyczyn 

zmian w powiecie 

 

 Ocena ogólnej 

sytuacji na rynku 

pracy w powiecie 

 

 Ocena powiatu na tle 

województwa 

 

10 min. 
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Komentarz do wyliczonej średniej: "Skoro średnia jest taka, to dlaczego tak się dzieje?" 

 Czy jest przerost pracowników? 

 Czy pracodawcy mają zbyt duże wymagania wobec pracowników? 

 Czy pracownicy mają zbyt duże oczekiwania wobec pracodawców? 

 Czy pracownicy mają zbyt małe kwalifikacje zawodowe? 

 

Co by się musiało zmienid, żeby ta średnia wzrosła? 

 

<Po uzyskaniu odpowiedzi dotyczących przyczyn, moderator przechodzi płynnie do kwestii 

związanych z poszukiwaniem pracy.> 

 

 

 

 

 

 

3 
POSZUKIWANIE 

PRACY  

 

 

 

Chcielibyśmy teraz poznad Paostwa doświadczenia w zakresie poszukiwania pracy. 

 

16. Co decyduje o znalezieniu pracy? Na co, w Paostwa opinii, pracodawcy zwracają największą uwagę przy 

rekrutacji pracowników? 

Proszę spojrzed na tablicę, na której zostało umieszczonych osiem różnych atrybutów, które mogą 

decydowad o znalezieniu pracy. Jak Paostwo myślicie, które z nich są najważniejsze dla 

pracodawcy? Chcielibyśmy, żebyście wskazali Paostwo najważniejsze, w Paostwa opinii, atrybuty i 

uporządkowali je w porządku od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Zależy nam, żeby 

bazowali Paostwo na swoich doświadczeniach. Jeżeli brakuje jakiegoś atrybutu, który w Paostwa 

opinii jest istotny, prosimy dopisad go na czystej kartce papieru i wskazad jego miejsce w hierarchii. 

 

Lista atrybutów: 

1. Doświadczenie w zawodzie 

2. Wykształcenie kierunkowe dla zawodu 

3. Umiejętności praktyczne 

4. Znajomośd obsługi komputera 

5. Znajomośd języków obcych 

6. Prawo jazdy 

7. Wiek 

 Wskazanie 

kompetencji, które 

według 

bezrobotnych, są 

ważne przy szukaniu 

pracy 

 

 Przedstawienie 

sposobów 

poszukiwania pracy  

 

 Ocena współpracy z 

PUP oraz z agencjami 

zatrudnienia w 

obszarze 

poszukiwania pracy 

 

 Wskazanie 

problemów przy 

poszukiwaniu pracy 

35 min. 
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8. Płed 

9. Cechy osobowościowe  

10. Znajomości 

 

17. Poprosiliśmy Paostwa na początku, żeby napisali Paostwo na kartkach podstawowe problemy w 

znalezieniu pracy?  

<W tym miejscu moderator czyta wszystkie odpowiedzi zebrane na kartkach na początku 

spotkania, z pyt. 3> 

 

Jak skomentujemy te wyniki w zestawieniu z wynikami z poprzedniego pytania? 

 

18. Skoro wiecie Paostwo jakie są podstawowe problemy w poszukiwaniu pracy, to jak w Paostwa przypadku 

wygląda proces poszukiwania pracy? 

<podpowiedzi dla Moderatora: korzystanie z pośrednictwa PUP, agencji zatrudnienia, 

sprawdzanie ogłoszeo w prasie, radio, telewizji, (w jakich?); bezpośrednie kontakty z zakładem 

pracy; pomoc rodziców, znajomych, przyjaciół; agencje pośrednictwa pracy> 

 

Z jakich źródeł korzystacie Paostwo szukając ofert pracy? 

Jakie sposoby poszukiwania pracy są najbardziej skuteczne? A jakie sposoby są najmniej skuteczne?  

 

11. Wszyscy Paostwo korzystacie lub korzystaliście z usług Powiatowego Urzędu Pracy. Proszę opowiedzied 

nam o Paostwa doświadczeniach związanych z poszukiwaniem pracy przez Urząd.  

W tym miejscu skupimy się tylko na Paostwa współpracy z PUP w zakresie pośrednictwa pracy. W 

dalszej części rozmowy porozmawiamy o innych usługach PUP. 

 

Jak oceniają Paostwo skutecznośd PUP w zakresie pośrednictwa pracy? 

Czy oferty pracy trafiające do PUP odpowiadają Paostwa profilowi? 

 

12. Czy korzystaliście Paostwo z usług agencji zatrudnienia (np. agencji pośrednictwa pracy, agencji pracy 

tymczasowej)?  

 

 Poznanie 

doświadczeo 

związanych z 

pośrednictwem 

pracy 

 

 Określenie 

mobilności 

zawodowej 

bezrobotnych 

 

 Własna firma - czy 

jest receptą na 

bezrobocie? 
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Jak oceniają Paostwo skutecznośd tych agencji w zakresie pośrednictwa pracy? 

Czy oferty pracy trafiające do agencji odpowiadają Paostwu? 

 

13. Jak bardzo jesteście Paostwo w stanie poświęcid się dla pracy? 

 

a) Czy są Paostwo skłonni dojeżdżad do pracy poza miejscem zamieszkania? Jeśli tak, to jaki czas dojazdu 

jest akceptowalny? 

 

Jeśli nie, to dlaczego?  

Czy Paostwa zdaniem zjawisko codziennych dojazdów do pracy dotyczy mieszkaoców powiatu? 

Czy mieszkaocy z sąsiednich gmin/powiatów dojeżdżają do pracy w powiecie? 

 

b) Czy kiedykolwiek zmienili Paostwo bądź rozważali zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę? 

 

Jeśli tak, to proszę nam opowiedzied o swoich doświadczeniach. 

Jeśli nie, to dlaczego? 

Jak Paostwo uważają, czy wielu mieszkaoców powiatu decyduje się na wyjazd do pracy w innym 

regionie kraju lub za granicę? Jeśli tak, to dlaczego? Kto najczęściej wyjeżdża i gdzie? 

 

14. Czy rozważali Paostwo kiedykolwiek założenie własnej działalności gospodarczej? 

Jak tak, to co stanęło na przeszkodzie? Jakie są Paostwa doświadczenia w tym zakresie? Czego się 

Paostwo obawiają? 

Czy znają Paostwo formy pomocy skierowane do osób planujących rozpocząd działalnośd 

gospodarczą? 

Czy rzeczywiście działalnośd gospodarcza jest szansą na znalezienie pracy?  
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4 
OCZEKIWANIA 

WOBEC PRACY 

 

Chciałbym teraz poznad Paostwa oczekiwania finansowe odnośnie pracy.  

 

15. Proszę wyobrazid sobie taką sytuację: 

Załóżmy, że Jan Kowalski idzie na rozmowę o pracę z przeświadczeniem, że chciałby zarabiad np. 

1400 zł na rękę? Co by mu Paostwo doradzili, gdyby okazało się, że przez pierwsze pół roku pracy 

dostanie 1100 zł na rękę?  

 

Jakie są Paostwa oczekiwania płacowe? A za jakie pieniądze nie warto pracowad? 

 

Czy są Paostwo w stanie przyjąd pracę poniżej swoich oczekiwao finansowych? 

 

 Poznanie oczekiwao 

płacowych 

 

 Ustalenie minimalnej 

stawki 

wynagrodzenia, za 

jaką bezrobotni 

podejmą pracę 

10 min. 

5 
PORADNICTWO 

ZAWODOWE, 

PODNOSZENIE 

KWALIFIKACJI I 

PROGRAMY 

AKTYWIZUJĄCE 

 

 

 

 

 

 

 

Porozmawiajmy teraz o usługach skierowanych do osób bezrobotnych, ale niż pośrednictwo pracy. Chcielibyśmy 

skoncentrowad się na poradnictwie zawodowym, podnoszeniu kwalifikacji oraz programach aktywizacji 

zawodowej. 

 

16. Czy korzystacie Paostwo z usług poradnictwa zawodowego? Np. w Urzędzie Pracy, w agencji poradnictwa 

zawodowego, w biurze karier? 

Jeśli tak, to w jakiej formie? <kluby pracy, rozmowy doradcze, rozmowy indywidualne, spotkania 

grupowe> Jeśli nie, dlaczego? Jak oceniacie Paostwo te formy pomocy? Czy działania te przynoszą 

Paostwu realne korzyści? 

 

17. Czy podnosicie Paostwo swoje kwalifikacje zawodowe?  

Jakie kwalifikacje, umiejętności podnoszą atrakcyjnośd na rynku pracy? Jak oceniają Paostwo 

realne możliwości ich podnoszenia?  

Co jest przeszkodą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? 

 

18. Czy korzystaliście Paostwo ze szkoleo oferowanych przez Urzędy Pracy bądź inne instytucje, np. 

organizacje pozarządowe, centra informacji, agencje zatrudnienia? 

 Ocena stopnia 

korzystania z usług 

poradnictwa 

zawodowego  

 

 Poznanie 

zainteresowania 

bezrobotnych 

podnoszeniem 

kwalifikacji 

 

 Jakie kwalifikacje 

podnoszą 

atrakcyjnośd na 

rynku pracy 

 

 Ocena dostępności 

form podnoszenia 

20 min. 
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 Jakie instytucje na terenie powiatu, oprócz wspomnianych Urzędów Pracy i agencji zatrudnienia, 

oferują pomoc w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? 

Czy informacje o planowanych szkoleniach są łatwo dostępne? 

Jakie szkolenia są dostępne? A jakie są Paostwa zdaniem najbardziej użyteczne? Jakich szkoleo 

brakuje? 

 

19. A czy brali Paostwo udział w programach praktycznej nauki zawodu, jak np. w staże u pracodawcy, 

przygotowanie zawodowe dorosłych? Jeśli nie, to czy słyszeli Paostwo coś na ten temat? 

Jeśli tak, to jak oceniacie Paostwo te formy pomocy? Jeśli nie, dlaczego? Czy działania te przynoszą 

Paostwu realne korzyści? 

Czy staże u pracodawcy zwiększają szanse na zatrudnienie? Jeśli nie, dlaczego? 

 

20. Jak oceniają Paostwo te wszystkie formy doszkalania?  

Co jest istotne dla pracodawcy - szkolenie czy doświadczenie? Czy pracodawcy wykazują 

zainteresowanie tymi szkoleniami? 

A czy Paostwo sami z siebie widzicie potrzebę takich szkoleo? Czy tak naprawdę warto brad w nich 

udział? 

 

21. Na koniec chcielibyśmy podsumowad Paostwa opinie o działalności urzędów pracy, agencji zatrudnienia i 

innych instytucji działających w obszarze aktywizacji zawodowej. 

Czy widzą Paostwo realną chęd pomocy ze strony tych instytucji? 

Czy widzą Paostwo gotowośd tych instytucji i zaangażowanie do dostosowania się do zmian 

sytuacji na rynku pracy?  

 

22. Na koniec, proszę powiedzied jakie są Paostwa oczekiwania wobec tych instytucji?  

Co powinno się zmienid? 

 

kwalifikacji  

 

 Stopieo korzystania 

ze szkoleo 

 

 Zainteresowanie 

bezrobotnych 

programami 

praktycznej nauki 

zawodu 

 

 Ogólna ocena 

działalności PUP 

 

 Oczekiwania wobec 

PUP 

 

6 
Moderator powinien 

 zakooczyd i podsumowad wywiad 

 przedstawid najważniejsze wnioski z rozmowy 

 Zakooczenie i 

podsumowanie 

wywiadu 

5 min 
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ZAKOOCZENIE 

 

 podziękowad za uczestnictwo w spotkaniu 

 poinformowad o przeznaczeniu wyników badania oraz przypomnied uczestnikom o odbiorze 

wynagrodzenia za udział w spotkaniu. 

 

 Podziękowanie za 

udział w badaniu 

 

 Przypomnienie o 

odbiorze 

wynagrodzenia 

 



 

Ankieta rekrutacyjna FGI - osoby bezrobotne 

 

Ankieta rekrutacyjna  
FGI - Bezrobotni 

 

 

 

 

 

P1. Nazwisko respondenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

P2.  Płed 

 

Mężczyzna x 

Kobieta  x 

 

Rekrutuj dalej w zależności od zapotrzebowania. 

 

P3. Wiek: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Rekrutuj dalej w zależności od zapotrzebowania. 

 

P4. Miejsce zamieszkania: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

P5. Powiat: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

P6.  Czy jest Pan/Pani zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy? 

 

Tak  x 

Nie   x  Zakoocz wywiad 

 

 

P7.  Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczył/a Pan/i w jakimkolwiek z 

następujących programów: 

 - 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? 

 

Tak  x 
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Nie   x  Zakoocz wywiad 

 

P8.  Na koniec proszę podad dane kontaktowe do Pana/i tak, żebyśmy mogli potwierdzid Pani 

udział w badaniu. 

 

Adres mailowy: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Telefon kontaktowy: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Dziękujemy za Pana/i zainteresowanie udziałem w spotkaniu. W najbliższych dniach potwierdzimy 

Pana/i udział w spotkaniu.  
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Wzory pism przewodnich kierowanych do respondentów 

 

Pracodawcy - ZAPROSZENIE DO IDI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa poprosid o możliwośd spotkania w 

terminie … w siedzibie Paostwa firmy, mającego na celu przeprowadzenie wywiadu badawczego w 

ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na rynku pracy powiatu 

piaseczyoskiego/płockiego/ciechanowskiego/sokołowskiego/Radomia/Ostrołęki. Chcemy poznad 

opinie różnych uczestników rynku pracy w badanym powiecie, w tym znaczących pracodawców 

powiatu, takich jak Paostwa firma. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat sytuacji 

przedsiębiorstw, zmian sytuacji na rynku pracy w powiecie, problemów w pozyskaniu odpowiednich 

pracowników, a także Paostwa doświadczenia i opinie na temat działalności urzędów pracy i 

współpracy z agencjami pośrednictwa pracy. Nasze spotkanie potrwa ok. 45-60 minut. 

 

Badanie jest w pełni anonimowe. 

 

Ponieważ bardzo zależy nam na opinii Paostwa firmy w kwestii dokładnego terminu rozmowy 

dostosujemy się do Paostwa możliwości.  

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

projekcie.  

 

W razie jakichkolwiek pytao, uprzejmie proszę o kontakt. 

 

Z poważaniem, 
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Publiczne Służby Zatrudnienia - ZAPROSZENIE DO IDI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa poprosid o możliwośd spotkania w 

terminie …, mającego na celu przeprowadzenie wywiadu badawczego w ramach projektu 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków dla 

skutecznej polityki rynku pracy. Badaniem zostanie objętych 6 powiatów województwa 

mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. 

Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji na rynku pracy oraz sformułowaniu propozycji dla polityki 

rynku pracy na poziomie powiatu. 

 

Nasze spotkanie potrwa ok. 45-60 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji edukacyjnej, pozycji osób bezrobotnych, a także Paostwa 

doświadczenia i oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

projekcie.  

 

W razie jakichkolwiek pytao, uprzejmie proszę o kontakt.  

 

Z poważaniem,  
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Agencje doradztwa personalnego - ZAPROSZENIE DO IDI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa poprosid o możliwośd spotkania w 

terminie …, mającego na celu przeprowadzenie wywiadu badawczego w ramach projektu 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie.  

 

Celem badania jest diagnoza sytuacji na 6 lokalnych rynkach pracy oraz sformułowanie wniosków dla 

skutecznej polityki rynku pracy. Badaniem zostanie objętych 6 powiatów województwa 

mazowieckiego: miasto Radom, miasto Ostrołęka, piaseczyoski, płocki, ciechanowski i sokołowski. 

Nasza rozmowy posłuży diagnozie sytuacji na rynku pracy oraz sformułowaniu propozycji dla polityki 

rynku pracy na poziomie powiatu. 

 

Nasze spotkanie potrwa ok. 45-60 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji edukacyjnej, pozycji osób bezrobotnych, a także Paostwa 

doświadczenia i oczekiwania odnośnie programów rynku pracy.  

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

projekcie.  

 

W razie jakichkolwiek pytao, uprzejmie proszę o kontakt.  

 

Z poważaniem,  
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Szkoły - ZAPROSZENIE DO FGI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa zaprosid do udziału w dyskusji na 

temat sytuacji na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w 

Radomiu/w Ostrołęce, która odbędzie się w poniedziałek dnia … o godz. …  w <MIEJSCE SPOTKANIA I 

ADRES>. 

 

W spotkaniu będą uczestniczyd przedstawiciele szkół i uczelni zlokalizowanych na terenie powiatu 

piaseczyoskiego/płockiego/ciechanowskiego/sokołowskiego/Radomia/Ostrołęki. Spotkanie odbędzie 

się w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Nasze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji edukacyjnej w powiecie, sytuacji absolwentów, a także 

Paostwa oczekiwania odnośnie programów rynku pracy. W trakcie rozmowy będziecie mieli Paostwo 

okazję do swobodnego wyrażania swoich opinii na temat poruszanych przez nas kwestii. 

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Paostwa uczestnictwu w dyskusji dojdziemy wspólnie do konkretnych 

wniosków, które w przyszłości zaowocują poprawą sytuacji rynku pracy w powiecie 

piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w Radomiu/w Ostrołęce. 

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

przedsięwzięciu.  

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie Paostwa udziału w spotkaniu, drogą mailową bądź telefoniczną, w 

możliwie najszybszym terminie.  

 

Z poważaniem, 
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Instytucje pomocy społecznej + organizacje pozarządowe - ZAPROSZENIE DO FGI 

 

Temat: Zaproszenie do udziału w spotkaniu: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Szanowni Paostwo, 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chcielibyśmy Paostwa zaprosid do udziału w dyskusji na 

temat sytuacji na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w 

Radomiu/w Ostrołęce, która odbędzie się w poniedziałek dnia … o godz. …  w MIEJSCE SPOTKANIA I 

ADRES. 

 

W spotkaniu będą uczestniczyd przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i organizacji 

pozarządowych działających na terenie powiatu 

piaseczyoskiego/płockiego/ciechanowskiego/sokołowskiego/Radomia/Ostrołęki. Spotkanie odbędzie 

się w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy realizowanego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Nasze poniedziałkowe potrwa ok. 90 minut. Zależy nam na tym, aby poznad Paostwa opinie na temat 

sytuacji na rynku pracy w powiecie, sytuacji osób bezrobotnych, a także Paostwa oczekiwania 

odnośnie programów rynku pracy. W trakcie rozmowy będziecie mieli Paostwo okazję do 

swobodnego wyrażania swoich opinii na temat poruszanych przez nas kwestii. 

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Paostwa uczestnictwu w dyskusji dojdziemy wspólnie do konkretnych 

wniosków, które w przyszłości zaowocują poprawą sytuacji rynku pracy w powiecie 

piaseczyoskim/płockim/ciechanowskim/sokołowskim/w Radomiu/w Ostrołęce. 

 

W załączeniu zamieszczam list polecający z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który informuje o naszym 

przedsięwzięciu.  

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie Paostwa udziału w spotkaniu, drogą mailową bądź telefoniczną, w 

możliwie najszybszym terminie.  

 

Z poważaniem, 
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Osoby bezrobotne - OGŁOSZENIE O SPOTKANIU FGI 

 

Temat: Spotkanie dla osób bezrobotnych 

 

Firma AGERON Polska zaprasza na wywiady grupowe osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie 

pracy i mieszkające w powiecie piaseczyoskim/płockim ziemskim/ciechanowskim/sokołowskim/w 

Radomiu/w Ostrołęce. 

 

Spotkanie odbędzie się dnia … w Piasecznie/Płocku/Ciechanowie/Sokołowie 

Podlaskim/Radomiu/Ostrołęce. 

 

Badanie polega na udziale w małej (do 10 osób) grupie dyskusyjnej. Podczas 2-godzinnego spotkania, 

chcemy poznad Paostwa opinię dotyczącą: 

- sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

- ofert pracy, 

- oczekiwao pracodawców, 

- pomocy oferowanej przez urząd pracy. 

 

Uczestnicy badania otrzymają prezent w postaci bonów towarowych. 

 

Zainteresowanych prosimy o ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU pod adresem mailowym 

zgloszenie@ageron.pl lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 

pod numerem 22-6464203 

 

 

 




