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Ukryty potencjał w Wielkopolsce drzemie 

 
219488219488219488219488 !!! -Tylu bezrobotnych  odnotowano w lutym 2006 roku w Wielkopolsce. 

To ponad 14% populacji tego regionu! 1 

 
Bezrobocie jest jednym z największych problemów trapiących polską 
gospodarkę. Jest on tym bardziej niepokojący gdyŜ powoduje róŜnego 
rodzaju patologie społeczne. Aby jak najskuteczniej zapobiegać temu 
zjawisku naleŜy poznać wszystkie powody jego istnienia i wprowadzić 
działania zapobiegające. 
Czynniki powodujące bezrobocie moŜna rozpatrywać w kontekście sytuacji 
w kraju oraz w poszczególnych regionów. Mówiąc o bezrobociu w skali 
regionalnej warto przyjrzeć się  zjawisku „ukrytego potencjału”. Diagnoza 
moŜliwości, które „drzemią” w społeczności danego regionu (min. 
kwalifikacje i kompetencje posiadane przez pracowników) powinna 
doprowadzić do jego aktywizacji, co w efekcie moŜe stać się pierwszym 
krokiem do wzrostu zatrudnienia.  
 
„Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitorowanie 
Plus”; to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy 
Społecznego Unii Europejskiej, realizowany przez firmę ASM Centrum 
Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Centrum Statystyki Regionalnej przy 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wielkopolski Związek Pracodawców 
Prywatnych. 
 
Zasadniczym celem tego projektu jest dokonanie moŜliwie kompleksowej 
analizy sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. Jedną z hipotez przyjętych 
przy realizacji badań było załoŜenie, Ŝe istnieje pewne niedopasowanie 
moŜliwości, kwalifikacji osób uczestniczących w lokalnym rynku pracy oraz 
oferty szkoleniowej, edukacyjnej do faktycznego zapotrzebowania 
pracodawców. Dlatego waŜne jest, aby zdobyć wszelkie informacje 
dotyczące tego kogo pracodawcy poszukują i zatrudniają, aby dostosować 
do tych potrzeb oferty szkoleniowe. 
Równie waŜnym celem jest stworzenie listy najbardziej poszukiwanych 
zawodów w regionie wielkopolskim. Społeczność tego regionu powinna 
mieć świadomość istnienia tak zwanych „zawodów deficytowych”, aby 
odpowiednio dobierać plany szkoleniowo edukacyjne, które planuje podjąć 
w celu kształcenia zawodowego. 
 

                                                 
1 Według WUP w Poznaniu WWW.wuppoznan.pl 
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ZASTĘPY BEZROBOTNYCH W SZKOLNYCH ŁAWKACH 

Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, Ŝe system edukacyjny 
w województwie wielkopolskim w niewielkim stopniu odpowiada 
potrzebom tamtejszego rynku pracy. Oznacza to, Ŝe oferta kursów  
i szkoleń jest słabo dopasowana do potrzeb pracodawców na określonych 
specjalistów. Jest to duŜy problem, poniewaŜ szkoły tak naprawdę mogą 
okazać się tymi placówkami, które kształcą przyszłych bezrobotnych. 
Potwierdza to przykład ofert zasadniczych szkół zawodowych. Mimo, Ŝe 
brakuje absolwentów w takich zawodach jak spawacz czy lakiernik, nie 
inicjują powstawania klas o takiej specjalności. W zamian wiele jest szkół 
przygotowujących do zawodu kucharza i sprzedawcy, a absolwentów tych 
właśnie szkół jest juŜ bardzo wielu i rynek nie jest w stanie ich przyjąć. 

Innym problemem, ukazanym w toku badań jest niedostateczne 
przygotowanie absolwentów wyŜszych szkół do praktycznego 
wykonywania zawodów. Pracodawcy w duŜym stopniu zainteresowani 
osobami z dobrym praktycznym przygotowaniem do pracy, często 
krytycznie oceniają absolwentów pod tym kątem. Dlatego bardzo waŜne 
jest, aby programy praktyk na wyŜszych uczelniach były udoskonalone. 
NaleŜałoby opracować i wdroŜyć systemowe rozwiązania umoŜliwiające 
faktyczne zdobycie umiejętności praktycznych, realizowane zgodnie  
z przyjętym programem i poświadczone odpowiednimi dokumentami. 
Wówczas praktyki zawodowe mają szansę stać się o wiele lepszym 
rozwiązaniem - bardziej funkcjonalnym i poŜytecznym. 

Ponad to istnieje równieŜ problem z jakością niektórych kursów, 
prowadzonych na Uczelniach. Okazuje się bowiem, Ŝe studenci zapytani  
o to jakie kursy dodatkowe (odbywane poza uczelnią) według nich są 
najbardziej atrakcyjne i im potrzebne wskazali na kursy językowe, 
komputerowe oraz prawa jazdy. MoŜna wnioskować zatem, Ŝe te kursy, 
które oferują uczelnie, a które wskazują badani nie spełniają do końca 
oczekiwań studentów i nie szkolą ich w dostatecznym wymiarze.  

„POSZUKIWANY, POSZUKIWANA” – DEFICYTOWE ZAWODY  

W WIELKOPOLSCE 

Innym waŜnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest ten mówiący  
o najczęściej poszukiwanych specjalnościach zawodowych. Okazuje się 
bowiem, Ŝe największe zapotrzebowanie jest na pracowników  
z technicznym i zawodowym wykształceniem. Tymczasem istnieją 
programy dąŜące do zmniejszenia liczby osób z takim właśnie 
wykształceniem, a zwiększenia liczby osób z wykształceniem wyŜszym. 
Ciekawe jest, Ŝe np. w powiecie kępińskim aŜ 50% firm zatrudniających 
do 9 pracowników,  ma kłopoty ze znalezieniem osób o określonych 
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zawodach. W powiecie kolskim w takiej sytuacji jest 40% przedsiębiorstw, 
w Orzechowskim 42,9%. Ci sami przedsiębiorcy jako deficytowe grupy 
zawodowe2 wskazują górników i robotników budowlanych – 13,1%, 
kierowców i operatorów pojazdów – 13%, robotników obróbki metali  
i mechaników maszyn i urządzeń – 10,3%. Najliczniejszą grupę stanowią 
pracownicy pozostałych specjalności – 20,8%. 

W przedsiębiorstwach małych, średnich i duŜych deficyty dotyczą takich 
zawodów jak: pozostali pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy, robotnicy 
obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń oraz górnicy i robotnicy 
budowlani. 

Jednym z wniosków płynących z realizacji projektu jest istnienie duŜej 
potrzeby informowania zarówno społeczeństwa jak i instytucji szkolących, 
które nie zawsze w odpowiednim kierunku kształcą przyszłych 
pracowników. Równie waŜne jest stałe monitorowanie rynku pracy, który 
podlega dynamicznym zmianom i dlatego stawia wciąŜ róŜne wymagania  
i potrzeby. Odpowiednia diagnoza potrzeb i szybkie reagowanie na nie, 
pozwoli stworzyć adekwatne systemy szkoleniowe, edukacyjne, które to  
z kolei pozwolą na utworzenie równowagi pomiędzy podaŜą, a popytem na 
pracę w województwie wielkopolskim. 

Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz  Rynku sp. z o.o. 

 

                                                 
2 Według rozporządzenia MIPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb Rynku Pracy oraz 
zakresu jej stosowania. 
 


