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Monitoring osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia

na œwiêtokrzyskim rynku pracy - “Bez pracy”

1. Wstêp

Projekt badawczy „Bez pracy”, zrealizowany przez agencjê ASM  Centrum Badañ i Analiz 

Rynku, dotyczy  najogólniej rzecz ujmuj¹c  monitoringu osób pozostaj¹cych bez 

zatrudnienia na œwiêtokrzyskim rynku pracy, czyli w województwie o wyj¹tkowo trudnej 

sytuacji na rynku pracy. 

Sytuacja na regionalnych rynkach pracy jest rezultatem zmian, jakie mia³y miejsce 

w minionych latach, tj. od pocz¹tku transformacji. Wyrazi³y siê one spadkiem 

zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrostem bezrobocia, a tak¿e zmianami 

w strukturze zatrudnienia, skutkuj¹cymi wzrostem pozarolniczego sektora prywatnego. 

Te zjawiska, kszta³tuj¹ce sytuacjê na rynkach pracy przebiega³y ze zró¿nicowan¹ 

regionalnie dynamik¹. Równoczeœnie, przeobra¿enia struktury gospodarczej znacz¹co 

przyczyni³y siê do zmian w proporcjach zatrudnienia miêdzy trzema sektorami 

ekonomicznymi  nast¹pi³ spadek liczby pracuj¹cych w sektorze przemys³owym (przemys³ 

i budownictwo) i rolniczym (rolnictwo i leœnictwo) na korzyœæ zatrudnienia w us³ugach, 

co jest zjawiskiem pozytywnym. Obserwuje siê oczywiœcie regionalne zró¿nicowanie 

struktury zatrudnienia w Polsce, tj. niejednakowa jest proporcja udzia³u trzech sektorów 

ekonomicznych. Ogromnie zró¿nicowane regionalnie jest równie¿ Bezrobocie. 

Jak wiêc aktualnie wygl¹da sytuacja na œwiêtokrzyskim rynku pracy na tle przeciêtnej 

sytuacji w kraju ?  

Jednym z istotnych wskaŸników, jak zauwa¿ono wy¿ej, jest struktura pracuj¹cych wed³ug 

sektorów ekonomicznych. Otó¿ w koñcu 2007 roku udzia³ sektora rolniczego w skali 

ca³ego kraju wynosi³ 16,0%, sektora przemys³owego  29,0%, a sektora us³ug  55,0%. 

W województwie œwiêtokrzyskim odsetki te znacznie odbiega³y od œredniej krajowej, 

a mianowicie: udzia³ sektora rolniczego wynosi³ 31,5%, sektora przemys³owego  24,2%, 

a sektora us³ug  44,2%. Jest wiêc województwo œwiêtokrzyskie nadal regionem rolniczym, 

w którym odsetek pracuj¹cych w sektorze rolniczym jest niemal dwukrotnie wy¿szy ni¿ 

przeciêtnie w skali kraju, a przy tym udzia³ sektora us³ug jest znacznie ni¿szy ni¿ œrednio 

w kraju. W gospodarce poza rolnictwem indywidualnym, udzia³ pracuj¹cych 
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w przedsiêbiorstwach ma³ych (poni¿ej 50 pracuj¹cych) by³ w województwie 

œwiêtokrzyskim wy¿szy ni¿ przeciêtnie w skali kraju  udzia³y te odpowiednio 

wynosi³y52,3% i 45,9%, nieco wy¿szy by³ równie¿ udzia³ pracuj¹cych 

w przedsiêbiorstwach œrednich (o liczbie pracuj¹cych 50-249)  odpowiednio 24,4% 

i 22,0%, znacznie ni¿szy natomiast by³ odsetek pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach du¿ych  

odpowiednio 23,2% i 32,1%.  Pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach du¿ych  odpowiednio 

23,2% i 32,1%.

Aktywnoœæ zawodowa ludnoœci w województwie œwiêtokrzyskim jest wy¿sza ni¿ 

przeciêtnie w skali kraju. Wed³ug Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci, 

prowadzonego przez GUS, wynika, i¿ w IV kwartale 2008 roku wspó³czynnik aktywnoœci 

zawodowej ludnoœci Polski (w wieku 15 lat i wiêcej) wyniós³ 54,7%, podczas gdy 

w województwie œwiêtokrzyskim  57,0%. Podobnie sytuacja wygl¹da³a jeœli chodzi 

 kszta³towanie siê wskaŸnika zatrudnienia  w skali kraju 51,0%, a w województwie 

œwiêtokrzyskim 51,6%. Natomiast bardzo niekorzystnie dla województwa 

œwiêtokrzyskiego kszta³towa³a siê stopa bezrobocia, wynosi³a bowiem 9,6% wobec 6,7% 

przeciêtnie w kraju. Jeœli do tego dodaæ, ¿e mniej wiêcej co 5 bezrobotny jest w wieku 

poni¿ej 25 roku ¿ycia, równie¿ co 5  powy¿ej 50 roku ¿ycia, ponad 43% bezrobotnych 

pozostaje bez pracy powy¿ej 1 roku, a ok. 54% jest s³abo wykszta³conych, bowiem ma 

wykszta³cenie co najwy¿ej zasadnicze zawodowe, to jest oczywiste, ¿e bezrobocie 

w województwie œwiêtokrzyskim jest ogromnym problemem, zw³aszcza wœród niektórych 

grup ludnoœci - szczególnie trudna jest sytuacja na rynku pracy osób poni¿ej 25 roku ¿ycia. 

Zidentyfikowanymi barierami w  ogólnie mówi¹c  rozwoju zasobów ludzkich s¹ m.in.: 

niedostosowany system szkolnictwa ponadpodstawowego do potrzeb rynku pracy, 

nierównoœæ szans kszta³cenia i zatrudniania osób zamieszka³ych na terenach wiejskich 

i w ma³ych miastach, a tak¿e niedostateczna oferta us³ug w zakresie poradnictwa 

zawodowego, poœrednictwa pracy, ró¿nego rodzaju szkoleñ. 

Aby prowadziæ skuteczne dzia³ania likwiduj¹ce owe bariery i umo¿liwiaj¹ce poprawê 
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sytuacji na rynku pracy województwa œwiêtokrzyskiego nale¿y przede wszystkim 

precyzyjnie zidentyfikowaæ potrzeby rynku pracy (potrzeby pracodawców › strona 

popytowa) oraz oceniæ zasoby si³y roboczej, w tym zw³aszcza bezrobotnych, od strony 

cech demograficznych i spo³eczno-zawodowych, a tak¿e oczekiwañ i planów 

zawodowych (strona poda¿owa). Identyfikacji tej dokonano poprzez przeprowadzenie 

badania pod nazw¹ „Bez pracy”, o charakterze diagnostycznym i opiniodawczym, 

którego wyniki umo¿liwi¹ podjêcie dzia³añ s³u¿¹cych m.in. zmniejszeniu bezrobocia 

poprzez dostosowanie kwalifikacji osób poszukuj¹cych pracy do potrzeb pracodawców, 

a tak¿e do optymalizowania dzia³añ instytucji  rynku pracy.

Dot. osób do 25 roku ¿ycia) lub renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, które obecnie nie ucz¹ 

siê w szkole, z wyj¹tkiem szkó³ dla doros³ych lub szkó³ wy¿szych w systemie 

wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, które nie ukoñczy³y 60 lat (kobiety) 

i 65 lat (mê¿czyŸni), które poszukuj¹ pracy i s¹ gotowe do jej podjêcia oraz (dodatkowo 

lub z pewnymi zmianami w/w kryteriów):

Monitoring osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia

na œwiêtokrzyskim rynku pracy - “Bez pracy”
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2. Nota metodologiczna

Badaniem „Bez pracy” w województwie œwiêtokrzyskim objêto 6 grup osób 

bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie niekorzystna, 

a mianowicie:

· osoby d³ugotrwale bezrobotne,

· kobiety powracaj¹ce oraz wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

· osoby bezrobotne poni¿ej 25 roku ¿ycia,

· osoby bezrobotne niepe³nosprawne,

· osoby bezrobotne powy¿ej 45 roku ¿ycia,

· osoby bezrobotne zamieszkuj¹ce w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich 

i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹ce podj¹æ zatrudnienie 

w zawodach pozarolniczych (niezwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i zwierzêc¹).

Do badania zakwalifikowano wiêc osoby: mieszkaj¹ce na terenie województwa 

œwiêtokrzyskiego, nie zatrudnione i nie wykonuj¹ce innej pracy zarobkowej, które nie 

naby³y praw do emerytury (nie Do badania zakwalifikowano wiêc osoby: mieszkaj¹ce na 

terenie województwa œwiêtokrzyskiego, nie zatrudnione i nie wykonuj¹ce innej pracy 

zarobkowej, które nie naby³y praw do emerytury (nie dot. osób do 25 roku ¿ycia) lub renty 

z tytu³u niezdolnoœci do pracy, które obecnie nie ucz¹ siê w szkole, z wyj¹tkiem szkó³ dla 

doros³ych lub szkó³ wy¿szych w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, 

które nie ukoñczy³y 60 lat (kobiety) i 65 lat (mê¿czyŸni), które poszukuj¹ pracy 

i s¹ gotowe do jej podjêcia oraz (dodatkowo lub z pewnymi zmianami w/w kryteriów):

· w ci¹gu ostatnich 2 lat przez ponad 12 miesiêcy by³y bezrobotne (jest to 

dodatkowe kryterium dla osób d³ugotrwale bezrobotnych  badaniu poddano 500 

osób d³ugotrwale bezrobotnych),

· powracaj¹ce b¹dŸ wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/dzieci (dodatkowe kryterium 

dla kobiet bezrobotnych  badaniu poddano 100 kobiet spe³niaj¹cych powy¿sze 

warunki),
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· nie ukoñczy³y 25 lat (badaniu poddano 500 osób bezrobotnych poni¿ej 25 roku 
¿ycia),

· posiadaj¹ orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, nie naby³y uprawnieñ do 

renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej lub zasi³ku 

sta³ego oraz s¹ zdolne i gotowe do podjêcia zatrudnienia w co najmniej po³owie 

wymiaru czasu pracy (dodatkowe kryteria dla osób bezrobotnych 

niepe³nosprawnych badaniu poddano 100 osób),

· s¹ w wieku powy¿ej 45 do 60 lat  kobiety i powy¿ej 45 do 65 lat  mê¿czyŸni 

(badaniu poddano 500 osób powy¿ej 45 roku ¿ycia),

· mieszkaj¹ w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich b¹dŸ w miastach do 25 tys. 

Mieszkañców oraz s¹ gotowe do podjêcia zatrudnienia w zawodach 

pozarolniczych - niezwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i zwierzêc¹ (badaniu poddano 

100 osób spe³niaj¹cych powy¿sze warunki).

W sumie wiêc zbadano 6 grup bezrobotnych o ogólnej liczebnoœci 1800 osób.

Monitoring osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia

na œwiêtokrzyskim rynku pracy - “Bez pracy”
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3. Charakterystyka badanej zbiorowoœci

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie krótka charakterystyka respondentów 

z uwzglêdnieniem cech demograficznych i spo³eczno-zawodowych.

Podstawow¹ cech¹ demograficzn¹ jest p³eæ. W wyodrêbnionych grupach bezrobotnych 

proporcje miêdzy liczba kobiet i mê¿czyzn uk³adaj¹ siê niejednolicie  relatywnie 

najwiêkszy udzia³ kobiet jest wœród bezrobotnych d³ugotrwale (58%), a najni¿szy wœród 

bezrobotnych bêd¹cych w wieku powy¿ej 45 lat (pominiêto jedn¹ z badanych grup 

sk³adaj¹c¹ siê z samych kobiet)

Wykres nr 1

Jeœli chodzi o wiek, to w pe³ni porównywalne s¹ tylko trzy spoœród szeœciu badanych grup 

bezrobotnych  z przyczyn oczywistych z ogólnego porównania wykluczyæ nale¿y grupy 

bezrobotnych: w wieku poni¿ej 25 lat, powy¿ej 45 lat oraz kobiet powracaj¹cych b¹dŸ 

wchodz¹cych po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka/dzieci.  Wœród d³ugotrwale bezrobotnych najliczniejsza jest 

grupa osób w wieku 31-40 lat, wœród bezrobotnych niepe³nosprawnych  grupa osób 

W wieku powy¿ej 50 lat, przy czym warto podkreœliæ, ¿e niemal 3/4 bezrobotnych 

niepe³nosprawnych jest w wieku powy¿ej 41 lat. Na wsiach  i w maùych miasteczkach 

najwiêkszy odsetek bezrobotnych stanowi¹ osoby w wieku do 24 lat.
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Wykres nr 2

W grupie bezrobotnych poni¿ej 25 roku ¿ycia najwiêkszy udzia³ maj¹ osoby w wieku 20-22 

lata (ponad 44%), w grupie bezrobotnych bêd¹cych w wieku powy¿ej 45 lat, najwiêkszy 

odsetek odnotowano w grupie 45-50 lat (46%). Natomiast jeœli chodzi o kobiety 

powracaj¹ce b¹dŸ wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi¹zanej 

z urodzeniem i wychowaniem dziecka/dzieci, to najwiêcej pañ jest w wieku 25-30 lat 

(44%).

Zdecydowana wiêkszoœæ bezrobotnych objêtych badaniem (z wy³¹czeniem grupy 

mieszkañców wsi i ma³ych miast), to mieszkañcy miast. Relatywnie najwiêcej 

mieszkañców miast odnotowano wœród bezrobotnych niepe³nosprawnych (78%), 

a najmniej  wœród  kobiet powracaj¹cych b¹dŸ wchodz¹cych po raz pierwszy na rynek 

pracy po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/dzieci (58%). 

W populacji bezrobotnych mieszkañców wsi i ma³ych miast 91% stanowi¹ mieszkañcy wsi.

Monitoring osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia

na œwiêtokrzyskim rynku pracy - “Bez pracy”
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Wykres nr 3

Niezwykle istotnymi cechami z punktu widzenia mo¿liwoœci „wyjœcia” z bezrobocia jest 

poziom wykszta³cenia oraz posiadane kwalifikacje. Jeœli przyj¹æ umownie, 

i¿ wykszta³ceniem niskim jest poziom poni¿ej œredniego, to widaæ wyraŸnie, ¿e spoœród 

badanych grup najgorzej wykszta³ceni s¹ bezrobotni bêd¹cy w wieku powy¿ej 45 lat  

ponad 61% z nich legitymuje siê wykszta³ceniem co najwy¿ej zasadniczym zawodowym. 

Istnieje zale¿noœæ miêdzy poziomem wykszta³cenia i wiekiem  im osoba jest starsza tym 

poziom wykszta³cenia jest ni¿szy. Stosunkowo niskim poziomem wykszta³cenia 

charakteryzuj¹ siê te¿ bezrobotni niepe³nosprawni  52% nie osi¹gnê³o wykszta³cenia na 

poziomie co najmniej œrednim.    

Wykres nr 4
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Poziom wykszta³cenia bezrobotnych wp³ywa na d³ugoœæ okresu pozostawania bez pracy. 

Wœród bezrobotnych d³ugotrwale osoby z niskim wykszta³ceniem znacznie czêœciej ni¿ 

inni pozostaj¹ d³u¿ej bez pracy. Co pi¹ta osoba z wykszta³ceniem gimnazjalnym b¹dŸ 

ni¿szym i co trzecia z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowymnie pracuje od co 

najmniej 10 lat. Wœród osób z wykszta³ceniem œrednim tak d³ug¹ przerwê w pracy ma 

niespe³na co dziesi¹ta osoba, wœród osób legitymuj¹cych siê licencjatem b¹dŸ studiami 

zawodowymi tylko co dwudziesta nie pracuje od co najmniej 10 lat, a wœród osób 

po studiach magisterskich lub doktoranckich  co trzynasta. 

Innymi czynnikami charakteryzuj¹cymi bezrobotnych od strony posiadanej wiedzy 

s¹ posiadane kwalifikacje i umiejêtnoœci. S¹ to bardzo wa¿ne czynniki, bowiem czêsto 

w³aœnie, wobec du¿ej konkurencji,  dodatkowe umiejêtnoœci i kwalifikacje przes¹dzaj¹ 

o znalezieniu miejsca pracy. 

Tabela nr 1    

Bezrobotni wed³ug wybranych kwalifikacji

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

Znajomoœæ
jêzyków
obcych

Obs³uga
urzadzeñ
biurowych

Posiadanie
prawa 
jazdy
kat. B

Dodatkowe
kwalifikacje

potwierdzone
dokumentem

obs³ugi
komputera

korzystania
z Internetu

Umiejêtnoœæ

ogó³em kategoria = 100

39,8 60,4 55,0 26,2 41,6 8,4

58,0 75,0 73,0 37,0 41,0 5,0

71,4 94,0 92,6 38,8 38,0 3,0

22,0 40,0 36,0 26,0 38,0 12,0

22,8 27,2 21,2 13,6 42,6 8,6

47,0 55,0 56,0 33,0 48,0 8,0

Kategorie 
bezrobotnych

Monitoring osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia
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Jak wynika z powy¿szego zestawienia, umiejêtnoœci¹ najczêœciej posiadan¹ jest obs³uga 

komputera. Nie dotyczy to jednak bezrobotnych bêd¹cych w wieku powy¿ej 45 lat, 

co jest  raczej oczywiste; w tej grupie najwy¿szy odsetek bezrobotnych posiada prawo 

jazdy kat. B. Powinna cieszyæ doœæ czêsto deklarowana znajomoœæ jêzyków obcych  

we wszystkich grupach, poza bezrobotnymi powy¿ej 45 roku ¿ycia, dominuje jêzyk 

angielski, a wœród starszych bezrobotnych  jêzyk rosyjski. Niewiele osób posiada 

dodatkowe kwalifikacje potwierdzone dokumentami, np. uprawnienia do obs³ugi wózków 

wid³owych, koparek; najczêœciej zdarza siê to wœród bezrobotnych niepe³nosprawnych  

co ósmy deklaruje posiadanie udokumentowanych uprawnieñ.

Poza konkretnymi kwalifikacjami, istotne s¹ pewne umiejêtnoœci, szczególnie po¿¹dane 

u przysz³ych pracowników, takie, jak kreatywnoœæ, samodzielnoœæ w dzia³aniu, odpornoœæ 

na stres czy te¿ umiejêtnoœæ pracy w zespole. Interesuj¹ce jest jak wygl¹da samoocena 

bezrobotnych jeœli chodzi o posiadane przez nich cechy, umiejêtnoœci, przydatne 

na rynku pracy.

Tabela nr 2     

Bezrobotni wed³ug wybranych cech i umiejêtnoœci

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

Odpowie-
dzialnoœæ

Dyspozy-
cyjnoœæ

Kreatywnoœæ
Umiejêtnoœæ

pracy
w zespole

podnoszenia 
kwalifikacji

zmiany
zawodu

Gotowoœæ do

ogó³em kategoria = 100

75,4 29,4 27,4 55,2 31,0 45,6

73,0 73,0 23,0 24,0 36,0 54,0

75,2 32,6 19,0 56,2 46,0 47,6

69,0 15,0 20,0 44,0 25,0 33,0

70,6 12,4 14,0 52,0 15,8 38,6

76,0 32,0 26,0 44,0 29,0 30,0

Kategorie 
bezrobotnych
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W ka¿dej z obserwowanych grup bezrobotnych respondenci najczêœciej okreœlali siebie 

jako osoby odpowiedzialne. Wœród d³ugotrwale bezrobotnych, bezrobotnych kobiet 

powracaj¹cych oraz wchodz¹cych pierwszy raz na rynek pracy po przerwie zwi¹zanej 

z wychowywaniem dzieci, bezrobotnej m³odzie¿y oraz bezrobotnych mieszkaj¹cych na 

wsiach i w ma³ych miastach wiêksza jest gotowoœæ do podnoszenia kwalifikacji ni¿ 

Do zmiany zawodu. Natomiast bezrobotni niepe³nosprawni i bezrobotni powy¿ej 45 roku 

¿ycia czêœciej deklaruj¹ gotowoœæ do zmiany zawodu ni¿ do podnoszenia kwalifikacji.

 W grupie d³ugotrwale bezrobotnych, a tak¿e bezrobotnych w wieku powy¿ej 45 lat oraz 

bezrobotnych poni¿ej 25 roku ¿ycia  ponad po³owa respondentów deklaruje 

dyspozycyjnoœæ, co jest cechà poýàdanà przez pracodawców.  Wœród kobiet  niespe³na 1/4 

okreœla siê jako osobê dyspozycyjn¹, a wœród niepe³nosprawnych  44%, co jest zrozumia³e 

ze wzglêdu na warunki zdrowotne tej grupy osób.
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4. Sytuacja zawodowa badanych bezrobotnych

Sytuacja zawodowa ka¿dej z badanych populacji by³a, z oczywistych wzglêdów, ró¿na, 

bowiem nieporównywalne s¹ doœwiadczenia zawodowe osób do 25 roku ¿ycia i osób 

powy¿ej 45 roku ¿ycia, czy te¿ d³ugotrwale bezrobotnych.

Wœród osób d³ugotrwale bezrobotnych dominuj¹ osoby nie pracuj¹ce od ponad 12 

miesiêcy do 2 lat (42,4%). Co czwarty d³ugotrwale bezrobotny pozostaje bez pracy ponad 

6 lat, przy czym niemal co szósty  10 lat i wiêcej. To niestety bardzo znacz¹ce odsetki  

przy tak d³ugim pozostawaniu bez pracy, wyjœcie ze stanu bezrobocia jest bardzo trudne. 

Warto dodaæ, ¿e im d³u¿szy okres pozostawania bezrobotnych bez pracy, tym bardziej 

zwiêksza siê udzia³ kobiet  od ponad 47% w grupie pozostaj¹cych bez pracy do 2 lat, do ok. 

78% w grupie pozostaj¹cych bez pracy 10 lat i wiêcej.

Na d³ugoœæ okresu pozostawania bez pracy wp³ywa równie¿ poziom wykszta³cenia. I tak, 

podczas gdy w grupie pozostaj¹cych bez pracy do 2 lat, wœród d³ugotrwale bezrobotnych, 

osoby z wykszta³ceniem co najwy¿ej zasadniczym zawodowym stanowi³y 28,8%, 

ze œrednim  49,0%, a z wy¿szym  22,2%, to w grupie pozostaj¹cych bez pracy 10 lat 

i wiêcej odsetki te wynosi³y odpowiednio: 70,9%, 23,3%, 5,8%. Tak wiêc niski poziom 

wykszta³cenia zdecydowanie utrudnia wychodzenie z bezrobocia. 

Wœród bezrobotnych kobiet powracaj¹cych oraz wchodz¹cych pierwszy raz na rynek 

pracy po przerwie zwi¹zanej z wychowaniem dzieci, panie, które mia³y z tego tytu³u 

roczn¹ przerwê w pracy stanowi³y 39%, co pi¹ta kobieta nie pracowa³a od roku do 2 lat,

 co czwarta  powy¿ej 2 do 5 lat,  zaœ 16% - powy¿ej 5 lat.

Struktura bezrobotnej m³odzie¿y wed³ug okresu pozostawania bez pracy wygl¹da 

nastêpuj¹co: prawie po³owa respondentów pozostaje bez pracy maksymalnie pó³ roku, 

powy¿ej 6 miesiêcy do roku i powy¿ej roku do 2 lat nie pracuje po ok. 18%, co dziesi¹ty 

ankietowany nie znalaz³ pracy przez dwa do trzech lat, a co trzynasty  powy¿ej trzech lat. 

Na okres pozostawania bez pracy m³odych ludzi ma wp³yw ich wiek  najd³u¿ej 

bezrobotnymi s¹ osoby najstarsze, tj. w wieku 23-25 lat.
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Wiêkszoœæ osób bezrobotnych, bêd¹cych w wieku powy¿ej 45 lat charakteryzuje 

stosunkowo nied³ugi okres pozostawania bez pracy  ponad 55% utraci³o pracê 

maksymalnie dwa lata wstecz (ok. 27% - do pó³ roku temu). Jednak¿e co trzecia osoba ma 

d³ug¹ przerwê w zatrudnieniu  powy¿ej 5 lat.

Zupe³nie inaczej wygl¹da struktura bezrobotnych mieszkaj¹cych na wsiach i w ma³ych 

miastach (do 25 tys. mieszkañców) z punktu widzenia okresu pozostawania bez pracy. 

Otó¿ zdecydowana wiêkszoœæ  67% - pozostaje bez  pracy do roku. Powy¿ej roku do 3 lat 

nie mo¿e znaleŸæ pracy 17% ankietowanych, a 16% pozostaje bez pracy powy¿ej 3 lat.

Jedn¹ z cech œwiadcz¹cych o doœwiadczeniu zawodowym jest sta¿u pracy. Struktura 

badanych populacji bardzo ró¿ni³a siê pod wzglêdem sta¿ pracy. Z omówienia tego 

zagadnienia wy³¹czono grupê bezrobotnej m³odzie¿y (poni¿ej 25 roku ¿ycia), poniewa¿ 

trudno w przypadku tak m³odych ludzi oczekiwaæ porównywalnego z innymi grupami 

sta¿u pracy. 

Tabela nr 3   
 

Struktura wybranych grup bezrobotnych wed³ug sta¿u pracy

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.

Jak wynika z powy¿szego zestawienia, wœród badanych grup, poza niepe³nosprawnymi 

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

Do 2 lat
10 do 15 lat 15 do 20 lat

Dotych-
czas nie
pracow.20 lat

2 do 5
lat

5 do 10
lat

Powy¿ej

ogó³em kategoria = 100

22,4 19,2 19,0 14,4 9,2 9,26,6

26,0 28,0 13,0 6,0 - 27,0-

5,4 7,5 15,0 19,4 21,5 -31,2

2,6 8,6 10,2 23,6 0,454,6

31,0 18,0 15,0 14,0 4,0 12,06,0

Kategorie 
bezrobotnych
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Osoby, które nie maj¹ jeszcze ¿adnego doœwiadczenia zawodowego, to g³ównie panie, 

które aktywizuj¹ siê na rynku pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka, ale tak¿e - co 

ósmy bezrobotny mieszkaj¹cy na wsi b¹dŸ w ma³ym mieœcie, co mo¿na wyt³umaczyæ 

faktem, i¿ najwiêkszy odsetek w tej grupie bezrobotnych stanowi¹ ludzie m³odzi  do 24 

roku ¿ycia. 

Relatywnie najwiêcej osób o d³ugim, ponad 20-letnim, sta¿u pracy znajduje siê wœród 

bezrobotnych powy¿ej 45 roku ¿ycia; doœæ liczna jest ta kategoria równie¿ wœród 

bezrobotnych niepe³nosprawnych  co trzeci z nich legitymuje siê ponad 20 latami pracy. 

W przypadku bezrobotnych niepe³nosprawnych sta¿ pracy uwarunkowany jest stopniem 

ich niepe³nosprawnoœci  osoby posiadaj¹ce lekki stopieñ niepe³nosprawnoœci maj¹ 

d³u¿szy sta¿ pracy ni¿ osoby z umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci.

Krótki sta¿ pracy sprzyja zatrudnieniu w niewielu miejscach. Jeœli w taki w³aœnie sposób 

okreœlimy stabilnoœæ zatrudnienia, to najwiêksz¹ stabilnoœæ osi¹gnê³y aktualnie 

bezrobotne kobiety powracaj¹ce oraz wchodz¹ce pierwszy raz na rynek pracy 

po przerwie zwi¹zanej z wychowaniem dzieci, bowiem ponad 41% z ogó³u pañ 

deklaruj¹cych sta¿ pracy pracowa³o w jednej firmie, a ponad 30% - w dwóch miejscach 

pracy. Wœród d³ugotrwale bezrobotnych równie¿ odnotowujemy doœæ znaczn¹ stabilnoœæ 

zatrudnienia, gdy¿ ponad 31% pracowa³o w jednym miejscu pracy, a ponad 24% - w dwóch. 

W grupie bezrobotnych mieszkaj¹cych na wsi b¹dŸ w ma³ym mieœcie (do 25 tys. 

mieszkañców) po³owa ankietowanych mia³a znacz¹c¹ stabilnoœæ zatrudnienia  ok. 30% 

pracowa³o w jednej firmie, a ok. 21% - w dwóch miejscach pracy. Bezrobotni 

niepe³nosprawni doœæ czêsto zmieniali miejsce pracy  co pi¹ty pracowa³ w trzech 

miejscach, po 15% mia³o cztery b¹dŸ piêæ miejsc pracy, a 16% - szeœæ miejsc pracy 

lub wiêcej.

Bardzo wa¿n¹ informacj¹, z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy, s¹ przyczyny 

utracenia pracy. Wœród nich wyró¿niæ mo¿na przyczyny le¿¹ce po stronie zak³adu pracy 

czyli pracodawcy oraz po stronie pracownika. Podstawowe przyczyny le¿¹ce po stronie 

zak³adu pracy, to nie przed³u¿enie umowy o pracê, redukcja etatów, likwidacja zak³adu 

pracy, a po stronie pracownika, to podjêcie opieki nad dzieckiem lub inn¹ osob¹ z rodziny, 

powody zdrowotne, powody osobiste czy te¿ wyjazd za granicê. 
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Poni¿sze zestawienie zawiera strukturê ankietowanych w poszczególnych grupach 

bezrobotnych (poza m³odzie¿¹ w wieku poni¿ej 25 lat) wed³ug wybranych przyczyn 

utracenia ostatnio wykonywanej pracy. Wiêkszoœæ przyczyn le¿¹cych po stronie 

pracownika okreœlono jako przyczyny osobiste/rodzinne. Do grupy tej zaliczono:  

podjêcie opieki nad dzieckiem lub inn¹ osob¹ z rodziny, powody zdrowotne, wyjazd 

za granicê oraz powody osobiste.        

Tabela nr 4   

 Struktura bezrobotnych wed³ug wybranych przyczyn utracenia ostatnio  
wykonywanej pracy

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.

Zdecydowana wiêkszoœæ bezrobotnych utraci³a ostatnio wykonywan¹ pracê z przyczyn 

le¿¹cych po stronie zak³adu pracy. Nie dotyczy to tylko bezrobotnych kobiet 

powracaj¹cych oraz wchodz¹cych pierwszy raz na rynek pracy po przerwie zwi¹zanej 

z wychowaniem dzieci, bowiem ponad po³owa z nich sama zrezygnowa³a z pracy w celu 

opieki nad potomstwem. Równoczeœnie w tej grupie bezrobotnych relatywnie najwiêcej 

osób straci³o pracê z powodu nie przed³u¿enia umowy o pracê  sytuacja taka mia³a 

miejsce po urodzeniu dziecka. Nie przed³u¿enie umowy o pracê by³o najczêstsz¹ 

przyczyn¹ utraty pracy przez bezrobotnych d³ugotrwale, bezrobotnych 

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

Nie 
przed³u¿enie

umowy 
o pracê

Osobiste /
rodzinne

Redukcja 
etatów

w firmie

Likwidacja
zak³adu pracy

ogó³em kategoria = 100

38,5 22,5 10,4 20,5

41,1 4,1 6,8 50,7

29,0 20,4 19,4 21,5

28,3 30,1 16,7 15,8

39,8 20,5 13,6 20,3

Kategorie 
bezrobotnych
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w przypadku bezrobotnych bêd¹cych w wieku powy¿ej 45 lat najczêstsz¹ przyczyn¹ 

utraty pracy by³a redukcja etatów w firmie  mo¿na wnioskowaæ, ¿e u podstaw takiej 

decyzji pracodawcy le¿a³ wiek pracownika (pracownicy w wieku 45 lat i wiêcej 

stosunkowo rzadziej ni¿ inni podejmuj¹ decyzje o podnoszeniu swoich kwalifikacji, 

s¹ mniej sk³onni do samokszta³cenia, jednak z drugiej strony dysponuj¹ du¿ym 

doœwiadczeniem zawodowym). Aktywnoœæ w zakresie rozwoju zawodowego jest bez 

w¹tpienia czynnikiem, który u³atwia wyjœcie z bezrobocia (jak równie¿ zapobiega 

utraceniu miejsca pracy). Wiele wiêc zale¿y od samych zainteresowanych, czyli 

bezrobotnych (czy te¿ pracowników). Istotny tu jest zarówno rodzaj podejmowanych 

dzia³añ, jak i  ich intensywnoœæ. Du¿o jednak zale¿y równie¿ od aktywnoœci instytucji 

rynku pracy czy te¿ firm szkoleniowych.

�Zdecydowana wiêkszoœæ osób podlegaj¹cych badaniu w ci¹gu obserwowanego okresu 

(np. podczas przerwy zwi¹zanej z zajmowaniem siê potomstwem, b¹dŸ od momentu 

zostania bezrobotnym niepe³nosprawnym lub kiedykolwiek  w przypadku bezrobotnej 

m³odzie¿y) nie podejmowa³a ¿adnych dzia³añ w celu podniesienia w³asnych kwalifikacji, 

umiejêtnoœci. W poszczególnych grupach bezrobotnych odsetek ten wyniós³:

� d³ugotrwale bezrobotni  -  65,8%, 

� bezrobotne kobiety powracaj¹ce oraz wchodz¹ce pierwszy raz na rynek pracy 

po przerwie zwi¹zanej z wychowaniem dzieci    73,0%,

� bezrobotna m³odzie¿ poni¿ej 25 roku ¿ycia    46,0%, 

� bezrobotni niepe³nosprawni  -  73,0%,

� bezrobotni w wieku powy¿ej 45 lat  -  76,4%,

� bezrobotni zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 

25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cych podj¹æ zatrudnienie w zawodach 

pozarolniczych -  58,0%.

Jak widaæ, najbardziej sk³onna do podnoszenia swoich kwalifikacji by³a m³odzie¿, a 

najmniej sk³onne by³y osoby powy¿ej 45 roku ¿ycia. D³ugotrwale bezrobotni, 

m³odzi ludzie do 25 roku ¿ycia, niepe³nosprawni oraz mieszkañcy wsi i ma³ych miast 

najczêœciej jako przyczynê nie podnoszenia swoich kwalifikacji podawali brak œrodków 
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 finansowych, jako przyczynê nie podnoszenia swoich kwalifikacji podawali brak œrodków 

finansowych, dla kobiet przeszkod¹ by³ g³ównie brak czasu spowodowany obowi¹zkami 

rodzinnymi, natomiast osoby powy¿ej 45 roku ¿ycia najczêœciej nie mia³y takiej potrzeby. 

Na brak atrakcyjnych, ciekawych ofert kursów lub szkoleñ doœæ czêsto wskazywali m³odzi 

ludzie  nieco czêœciej ni¿ co pi¹ty z nich zaznaczy³ tak¹ przyczynê swojego braku 

zainteresowania dokszta³caniem.

 

Skala problemu nie podejmowania przez respondentów ¿adnych dzia³añ w celu 

podniesienia w³asnych kwalifikacji budzi tym wiêksze zaniepokojenie, ¿e równie¿ 

wiêkszoœæ z nich nie planuje podnoszenia swoich kwalifikacji w ci¹gu najbli¿szego roku. 

Faktem jest, ¿e odsetek osób planuj¹cych dokszta³canie wzrós³ w stosunku do odsetka 

osób, które podnosi³y w przesz³oœci swoje kwalifikacje, jednak¿e, poza grup¹ 

bezrobotnej m³odzie¿y i bezrobotnych osób mieszkaj¹cych na wsiach i ma³ych miastach, 

jest on ni¿szy ni¿ 50%.  Nieco rzadziej jako przyczynê nie planowania podnoszenia swoich 

kwalifikacji ankietowani podaj¹ brak œrodków finansowych, czêœciej  nie mam takiej 

potrzeby. 

Bezrobotni, którzy podejmowali dzia³ania w celu podniesienia w³asnych kwalifikacji, 

najczêœciej czynili to poprzez uczestnictwo w ró¿nego rodzaju szkoleniach i kursach, 

rzadziej by³o to samokszta³cenie b¹dŸ studiowanie, a najrzadziej deklarowano naukê 

w szkole dla doros³ych. Kursami i szkoleniami najczêœciej zainteresowani byli bezrobotni 

w wieku powy¿ej 45 roku ¿ycia (ok. 84% spoœród dokszta³caj¹cych siê osób w tej grupie 

bezrobotnych), samokszta³ceniem  bezrobotni niepe³nosprawni (odpowiednio ok. 41%), 

studiami - m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia (odpowiednio ponad 48%), równie¿ m³odzie¿ 

najczêœciej uczy³a siê w szko³ach dla doros³ych (odpowiednio ok. 19%).

Kursy i szkolenia by³y najbardziej popularnymi formami podnoszenia przez bezrobotnych 

swoich kwalifikacji. Najczêœciej bezrobotni uczestniczyli w szkoleniach zawodowych, 

szkoleniach daj¹cych uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych, koparek, dŸwigów, itp., 

szkoleniach komputerowych o charakterze podstawowym, kursach jêzyków obcych, 

kursach na prawo jazdy kategorii „B”, szkoleniach z dziedziny finansów i ksiêgowoœci. 

Ta tematyka szkoleñ powtarza³a siê równie¿ czêsto jeœli chodzi o planowane 

dokszta³canie.
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5. Aktywnoœæ bezrobotnych na rynku pracy

Zwa¿ywszy na fakt, i¿ bezrobotnymi s¹ osoby poszukuj¹ce pracy i gotowe do jej podjêcia, 

zbadano jaka jest ich aktywnoœæ na rynku pracy, wyra¿aj¹ca siê znajomoœci¹ 

regionalnego rynku pracy, znajomoœci¹ i korzystaniem ze wsparcia instytucji rynku pracy, 

zanotowano te¿ oceny i opinie bezrobotnych na temat dzia³ania tych instytucji.

Zdecydowana wiêkszoœæ bezrobotnych interesuje siê sytuacj¹ na regionalnym rynku 

pracy. Odsetek ten zamyka siê w granicach od 91% wœród bezrobotnych 

niepe³nosprawnych do 96% wœród bezrobotnych mieszkañców wsi i ma³ych miast (do 25 

tys. mieszkañców). Wiedzê na ten temat bezrobotni czerpi¹ z ró¿nych Ÿróde³, ale 

najczêœciej s¹ to: urzêdy pracy, rodzina i znajomi, prasa, radio, Internet. Znacznie 

rzadziej s¹ to gie³dy i targi pracy czy te¿ biura i agencje poœrednictwa pracy.

Spoœród instytucji rynku pracy, wspomagaj¹cych bezrobotnych w znalezieniu 

zatrudnienia, najbardziej znan¹ s¹ Powiatowe Urzêdy Pracy. Odsetek bezrobotnych 

znaj¹cych t¹ instytucjê zawiera siê w granicach od 97% w przypadku bezrobotnych 

niepe³nosprawnych do 100% w przypadku  bezrobotnych kobiet powracaj¹cych oraz 

wchodz¹cych pierwszy raz na rynek pracy po przerwie zwi¹zanej z wychowaniem dzieci. 

W nieporównanie mniejszym stopniu znane s¹ bezrobotnym komercyjne instytucje, 

takie, jak agencje i biura poœrednictwa pracy  zna je od 8% bezrobotnych bêd¹cych 

w wieku powy¿ej 45 lat do 19% bezrobotnych m³odych matek. Zastanawiaj¹ca jest bardzo 

ma³a znajomoœæ Gminnych Centrów Informacji. Wydawa³oby siê, ¿e jako instytucja 

bêd¹ca, geograficznie rzecz ujmuj¹c, najbli¿ej bezrobotnych, powinna byæ dobrze znana 

i czêsto przez nich wykorzystywana, tymczasem  najczêœciej znajomoœæ tej instytucji 

deklarowali bezrobotni mieszkañcy wsi i ma³ych miast  co szósty z nich, natomiast 

w pozosta³ych grupach odsetek znaj¹cych t¹ instytucjê zawiera³ siê miêdzy 2 a 8 %. 

Ze wsparcia instytucji rynku pracy bezrobotni korzystali rzadziej ni¿ deklarowali ich 

znajomoœæ. Relatywnie najmniej korzysta³o ze wsparcia tych instytucji bezrobotnych 

kobiet powracaj¹cych oraz wchodz¹cych pierwszy raz na rynek pracy po przerwie 

zwi¹zanej z wychowaniem dzieci  60%, najwiêcej zaœ korzystali bezrobotni w wieku 

powy¿ej 45 roku ¿ycia  82%. Poniewa¿ najlepiej znane bezrobotnym by³y urzêdy pracy, 
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tote¿ najczêœciej korzystali z us³ug Powiatowych Urzêdów Pracy - odsetek ten 

w poszczególnych grupach bezrobotnych waha³ siê od ok. 97% do ok. 100%. Ze wsparcia 

innych instytucji rynku pracy bezrobotni korzystali zadziwiaj¹co rzadko (udzia³y tych 

bezrobotnych w swoich grupach by³y zaledwie kilkuprocentowe i zmierza³y do zera). Poza 

nik³ym zainteresowaniem Gminnymi Centrami Informacji, równie¿ minimalne by³o 

korzystanie ze wsparcia Akademickich Biur Karier  zaledwie ponad 2% bezrobotnej 

m³odzie¿y (do 25 roku ¿ycia) korzysta³o z us³ug tej instytucji. 

Bezrobotni mieli do dyspozycji ró¿ne formy wsparcia przez instytucje rynku pracy. 

Zdecydowanie najczêœciej korzystali z poœrednictwa pracy, a nastêpnie, ale ju¿ znacznie 

rzadziej,  ze szkolenia zawodowego, doradztwa zawodowego i sporadycznie ze sta¿y, 

praktyk zawodowych, materialnego wsparcia w okresie szkolenia i/lub szukania pracy.

 I znów zastanawiaj¹cy fakt  sporadyczne korzystanie z pomocy przy zak³adaniu 

i prowadzeniu samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej. Czy przyczyna takiego stanu 

rzeczy le¿y po stronie bezrobotnych  brak zainteresowania rozwijaniem w³asnej 

przedsiêbiorczoœci, czy te¿ po stronie instytucji rynku pracy  brak œrodków, 

nieumiejêtnoœæ wsparcia w tym zakresie ?

Generalnie, bezrobotni nisko oceniaj¹ skutecznoœæ poszczególnych form wsparcia 

oferowanych przez instytucje rynku pracy. W skali od „1” - forma w ogóle nieskuteczna 

do „5”  forma bardzo skuteczna, oceny dokonane przez bezrobotnych oscylowa³y wokó³ 

„3”. Oznacza to, i¿ pomimo korzystania z us³ug tych instytucji, osoby te nadal pozostaj¹ 

bez pracy. Bardzo nisko zosta³o ocenione poœrednictwo pracy  najczêœciej poni¿ej „3”, 

nieco lepiej doradztwo zawodowe - od „3” do „3,7”, szkolenia zawodowe  od „3,3” 

do „3,6”.

Bezrobotni mieli mo¿liwoœæ wskazania dzia³añ, jakie ich zdaniem powinny podj¹æ 

instytucje rynku pracy, aby skutecznie pomóc w znalezieniu zatrudnienia. We wszystkich 

6 grupach bezrobotnych podlegaj¹cych badaniu, najczêœciej wskazywano na dwa rodzaje 

dzia³añ, a mianowicie: zachêcaæ potencjalnych pracodawców do zatrudniania 

bezrobotnych z „ich” grupy, tj. np. d³ugotrwale bezrobotnych czy te¿ bezrobotnych 

w wieku powy¿ej 45 lat, itd., oraz intensywniej poszukiwaæ pracodawców oferuj¹cych 
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miejsca pracy. W nastêpnej kolejnoœci (rzadziej ju¿ wskazywane), wymieniano trzy 

rodzaje dzia³añ: zwiêkszyæ liczbê i ofertê tematyczn¹ szkoleñ/kursów, wspó³pracowaæ 

z instytucjami samorz¹dowymi (lokalnymi) w celu pozyskania nowych inwestycji, 

przystosowaæ ofertê szkoleniow¹ do potrzeb rynku pracy.

Warto podkreœliæ oczekiwanie przez bezrobotnych wzmocnienia dzia³añ w zakresie 

wspó³pracy instytucji rynku pracy z instytucjami samorz¹dowymi  wskazywa³o na t¹ 

formê od 25% m³odych matek do 55% mieszkañców wsi i ma³ych miast, i jest to 

z pewnoœci¹ bardzo dobra droga dzia³ania na regionalnych (lokalnych) rynkach pracy. 

Osoby bezrobotne podejmowa³y ró¿norodne dzia³ania aby znaleŸæ zatrudnienie. 

We wszystkich grupach bezrobotnych najczêœciej wskazywano na trzy, ni¿ej wymienione, 

sposoby poszukiwania pracy:

· korzystanie z og³oszeñ prasowych  w ten sposób poszukiwa³o pracy od ponad 72% 

bezrobotnych w wieku powy¿ej 45 lat do 85% bezrobotnych m³odych matek,

· poprzez rodzinê i znajomych  w ten sposób poszukiwa³o pracy od 64% 

bezrobotnej m³odzie¿y w wieku do 25 lat do 83% bezrobotnych mieszkañców wsi i 

ma³ych miast,

· poprzez urzêdy pracy  w ten sposób poszukiwa³o pracy od 59% bezrobotnych 

m³odych matek do 81% bezrobotnych w wieku powy¿ej 45 lat.

Inne sposoby poszukiwania pracy stosowano rzadziej, ale warto jeszcze przytoczyæ 

korzystanie z portali internetowych zwi¹zanych z prac¹ (wskaza³o t¹ formê ponad 54% 

bezrobotnej m³odzie¿y), a tak¿e przegl¹danie dzia³ów „praca” na stronach 

internetowych konkretnych firm (ten sposób wskaza³o 30% bezrobotnych mieszkañców 

wsi i ma³ych miast). 

Pozosta³e sposoby poszukiwania pracy, takie, jak uczestnictwo w gie³dach/targach pracy 

czy te¿ korzystanie z us³ug komercyjnych biur/agencji pracy, pojawia³y siê bardzo 

rzadko.

Jak wynika z powy¿szego, pomimo korzystania przez bezrobotnych z ró¿nych sposobów 
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znalezienia pracy, poszukiwanie zatrudnienia niestety nie zakoñczy³o siê sukcesem. 

Zdaniem bezrobotnych, przyczyny s¹ ró¿norodne i wœród poszczególnych grup 

bezrobotnych ró¿ne przyczyny wskazywane by³y jako podstawowe powody niepowodzeñ 

w znalezieniu pracy. Brak zak³adów pracy, które oferuj¹ miejsca pracy dla „takich” osób 

(takich, tzn. jak badana grupa bezrobotnych, np. d³ugotrwale bezrobotni, czy m³odzie¿ 

Do 25 roku ¿ycia)  jako podstawowa przyczyna najczêœciej wystêpowa³a wœród 

bezrobotnych d³ugotrwale (wskaza³o j¹ ponad 48% bezrobotnych w tej grupie) oraz wœród 

bezrobotnych niepe³nosprawnych (70%); brak nowych inwestycji (zak³adów pracy) jako 

najistotniejsz¹ przyczynê wskazali bezrobotni mieszkaj¹cy na wsiach i w ma³ych 

miastach (59%); niechêæ pracodawców do zatrudniania osób z badanych grup 

bezrobotnych najczêœciej, jako podstawow¹ przyczynê, deklarowa³y m³ode matki (84% 

pañ z tej grupy bezrobotnych) oraz osoby bezrobotne w wieku ponad 45 lat (odpowiednio 

57%), natomiast brak doœwiadczenia zawodowego, to g³ówna przyczyna niepowodzeñ 

w szukaniu pracy zdaniem bezrobotnej m³odzie¿y (wskaza³o j¹ ponad 59% osób w tej 

grupie bezrobotnych). Podsumowuj¹c, bezrobotni najczêœciej wskazywali na trzy 

przyczyny bêd¹ce powodem niepowodzeñ w poszukiwaniu pracy. S¹ to nastêpuj¹ce 

przyczyny: brak zak³adów pracy, które oferuj¹ miejsca pracy dla „takich” osób (czyli osób 

z danej grupy bezrobotnych), brak nowych inwestycji (zak³adów pracy) oraz niechêæ 

pracodawców do zatrudniania „takich” osób.

Istotn¹ spraw¹ z punktu widzenia rynku pracy s¹ czynniki jakie maj¹ wp³yw 

na poszukiwanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Zdaniem osób bezrobotnych tych 

czynników jest kilka. S¹ to przede wszystkim: sytuacja materialna osoby bezrobotnej  ten 

czynnik wskaza³o relatywnie najwiêcej bezrobotnej m³odzie¿y (ok. 52% z tej grupy 

bezrobotnych), osób w wieku powy¿ej 45 lat (ok. 50%) oraz bezrobotnych mieszkañców 

wsi i ma³ych miast (62%), a tak¿e szeroka dostêpnoœæ atrakcyjnych ofert pracy  ten 

czynnik wskaza³o relatywnie najwiêcej d³ugotrwale bezrobotnych (ponad 46% z tej grupy 

bezrobotnych). Poza dwoma wymienionymi czynnikami, istotne znaczenie maj¹ równie¿: 

odpowiedni poziom wynagrodzeñ za pracê, dostêpnoœæ szerokiej oferty szkoleñ 

zawodowych dokszta³caj¹cych, dostêpnoœæ do informacji o sytuacji panuj¹cej na rynku 

pracy oraz pomoc instytucji rynku pracy w znalezieniu zatrudnienia.
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Jednym z istotnych aspektów aktywnoœci bezrobotnych na rynku pracy jest ich mobilnoœæ 

zawodowa i przestrzenna, a tak¿e pewna elastycznoœæ w dostosowywaniu siê 

do proponowanych warunków pracy. 

Wykres nr 5

Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e osoby bezrobotne s¹ doœæ mobilne zawodowo. W trzech 

grupach bezrobotnych  odsetek osób, którym jest obojêtne czy praca bêdzie 

w wyuczonym zawodzie czy te¿ nie, przekracza 40%. Natomiast co czwarty  co trzeci 

badany, w zale¿noœci od grupy bezrobotnych, pomimo obecnych niepowodzeñ 

w znalezieniu zatrudnienia w swoim zawodzie, w dalszym ci¹gu zamierza pracowaæ 

w zawodzie wyuczonym. Doœæ du¿a jest grupa bezrobotnych, którzy jeszcze nie wiedz¹ 

na jak¹ pracê siê zdecyduj¹  mniej wiêcej co pi¹ty bezrobotny.
 
Mobilnoœæ przestrzenna osób bezrobotnych jest, ogólnie rzecz bior¹c, na bardzo niskim 
poziomie, w pewnych przypadkach niemal zerowym.
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Tabela nr 5    

Struktura wybranych grup bezrobotnych wed³ug stopnia 
mobilnoœci przestrzennej

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.  Uwaga: W tablicy nie ujêto odpowiedzi „trudno powiedzieæ”.

Bezrobotnych charakteryzuje niski stopieñ mobilnoœci przestrzennej. Zdecydowana 

wiêkszoœæ z nich nie podjê³aby pracy wymagaj¹cej d³ugich dojazdów, a zw³aszcza 

przeprowadzki. W przypadku kobiet, wœród których sytuacja pod wzglêdem mobilnoœci 

przestrzennej wygl¹da najgorzej, jest to zwi¹zane z posiadaniem dzieci i obowi¹zkami 

rodzinnymi. Trochê natomiast zastanawia tak niska mobilnoœæ wœród m³odzie¿y w wieku 

do 25 lat. Nieco inaczej kszta³tuj¹ siê postawy bezrobotnych wobec podejmowania pracy 

za granic¹. Tutaj wiêksze s¹ udzia³y osób reaguj¹cych aprobuj¹co, czyli sk³onnych 

wyjechaæ z kraju. Najwiêkszy odsetek osób, które  zdecydowa³yby siê podj¹æ pracê 

za granic¹ zaobserwowano wœród bezrobotnych mieszkaj¹cych na wsiach i w ma³ych 

miastach (do 25 tys. mieszkañców)  co trzecia osoba by³aby sk³onna wyjechaæ. 

Miejsca pracy oferowane przez pracodawców nie zawsze spe³niaj¹ warunki pracy, jakie 

mog³yby byæ akceptowalne przez bezrobotnych. Do istotnych, z punktu widzenia 

pracownika, warunków pracy nale¿¹ m.in. uci¹¿liwy rozk³ad czasu pracy, trudne warunki 

BHP (np. ha³as, zapylenie, nadmierna wilgotnoœæ, niedostateczne oœwietlenie, 

wymuszona pozycja cia³a), pe³na dyspozycyjnoœæ. Wyniki badania pozwalaj¹ okreœliæ jak¹

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

d³ugich dojazdów przeprowadzki wyjazdów za granicê

tak tak taknie nie nie

ogó³em kategoria = 100

18,8 68,8 10,4 85,2 23,2 67,6

5,0 91,0 2,0 90,0 8,0 82,0

17,0 70,6 14,6 76,4 26,8 59,8

22,8 66,8 8,8 87,2 28,0 62,6

26,0 58,0 24,0 68,0 31,0 54,0

Podjêcie pracy wymagaj¹cej

Kategorie 
bezrobotnych
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 czêœæ osób bezrobotnych staæ na pewn¹ elastycznoœæ, w wyniku której byliby sk³onni 

podj¹æ pracê na zaproponowanych warunkach.

Tabela nr 6  
   

Struktura wybranych grup bezrobotnych wed³ug stopnia akceptacji
 uci¹¿liwych warunków pracy

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.  Uwaga: W tablicy nie ujêto odpowiedzi „trudno powiedzieæ”.

Kategori¹ bezrobotnych najbardziej elastyczn¹ z punktu widzenia warunków pracy 

s¹ osoby bêd¹ce w wieku powy¿ej 45 lat. Relatywnie najwiêcej osób sk³onnych by³oby 

podj¹æ pracê zarówno o uci¹¿liwym rozk³adzie czasu pracy, jak i w trudnych warunkach 

BHP, a tak¿e wymagaj¹c¹ pe³nej dyspozycyjnoœci. W nastêpnej kolejnoœci s¹ osoby 

bezrobotne mieszkaj¹ce na wsiach i w ma³ych miasteczkach. Atutem d³ugotrwale 

bezrobotnych jest pe³na dyspozycyjnoœæ  ponad po³owa j¹ zadeklarowa³a, a jest to cecha 

wa¿na dla pracodawców, jednak¿e niewielkie tylko odsetki godz¹cych siê na przyjêcie 

pracy o uci¹¿liwym rozk³adzie czasu pracy czy te¿ w trudnych warunkach BHP s¹ trudne 

do zrozumienia w sytuacji czêsto wieloletniego pozostawania tych osób bez pracy. 

Najmniejsza elastycznoœæ w decydowaniu siê na pracê w trudnych warunkach wystêpuje 

wœród bezrobotnych m³odych matek.

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

o uci¹¿liwym 
rozk³adzie

 czasu pracy

w trudnych 
warunkach BHP

wymagaj¹cej 
pe³nej 

dyspozycyjnoœci

tak tak taknie nie nie

ogó³em kategoria = 100

28,6 59,6 23,8 65,6 53,2 38,4

10,0 83,0 5,0 81,0 15,0 72,0

27,2 59,2 23,2 70,0 56,4 32,4

47,4 40,8 43,0 50,6 63,0 27,6

33,0 54,0 32,0 56,0 61,0 23,0

Kategorie 
bezrobotnych

Podjêcie pracy
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Osoby bezrobotne deklarowa³y równie¿ zdobycie dodatkowych kwalifikacji na w³asny 

koszt, które warunkowa³yby otrzymanie zatrudnienia. W tym przypadku najwy¿szy 

odsetek osób pozytywnie nastawionych do spe³nienia tego warunku zaobserwowano 

wœród bezrobotnych m³odych matek  38% z nich odpowiedzia³o „tak”. Najni¿szy odsetek 

wyst¹pi³ w grupie bezrobotnych osób w wieku powy¿ej 45 lat  tylko 16%, ale ta grupa 

bezrobotnych generalnie nie wykazywa³a chêci do podnoszenia w³asnych kwalifikacji. 

Wœród d³ugotrwale bezrobotnych 29% zdecydowa³oby siê na zdobycie dodatkowych 

kwalifikacji na w³asny koszt dla otrzymania zatrudnienia.
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6. Oczekiwania pracodawców wzglêdem kandydatów do 

pracy  w opinii bezrobotnych

Badanie „Bez pracy” ma charakter diagnostyczny i opiniodawczy. Pozwala, z jednej 

strony, scharakteryzowaæ osoby bezrobotne, pog³êbiæ wiedzê na temat ich sytuacji 

na œwiêtokrzyskim rynku pracy, poznaæ ich zamierzenia co do aktywnoœci na tym rynku, 

a drugiej strony pozwala poznaæ opinie i oceny osób bezrobotnych co do przyczyn ich 

sytuacji na rynku pracy, a tak¿e co do oczekiwañ pracodawców wzglêdem potencjalnych 

pracowników w zakresie szeroko rozumianych kwalifikacji.

Bezrobotni podczas ankietowania okreœlili zawód, w jakim mieliby pracowaæ w firmie, 

w której ostatnio z³o¿yli swoje dokumenty i odbyli rozmowê z pracodawc¹, a nastêpnie 

okreœlili i ocenili wymagania kwalifikacyjne pracodawców, jakie mieli oni wobec 

kandydatów do pracy.

Spoœród wszystkich zawodów, w których osoby bezrobotne poszukiwa³y zatrudnienia, 

wybrano 8, w których najczêœciej czyniono starania o pozyskanie pracy. Otó¿ zawodem, 

który najczêœciej chcieli wykonywaæ bezrobotni, by³ zawód nale¿¹cy do du¿ej grupy 

zawodów (wg obowi¹zuj¹cej Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci, wprowadzonej 

rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej) „Modelki, sprzedawcy 

i demonstratorzy”  mieszcz¹ siê w tej grupie takie zawody, jak m.in. sprzedawca, 

bukieciarz, ekspedient w punkcie handlowym, model/modelka, antykwariusz.  Drug¹ 

grup¹ co do liczebnoœci by³a grupa „Górnicy i robotnicy budowlani”, w której s¹ m.in. 

górnicy i strza³owi, kamieniarze, murarze i pokrewni, lakiernicy, kominiarze. Trzeci¹ 

grup¹ co do liczebnoœci by³a grupa „Pracownicy obs³ugi biurowej”, czyli m.in. sekretarki, 

pracownicy obs³ugi urz¹dzeñ biurowych, ewidencja i statystyka, magazynierzy, planiœci, 

kurierzy. Na czwartej pozycji wystêpowali „Pracownicy us³ug osobistych i ochrony”, tj. 

m.in. kierownicy poci¹gów, konduktorzy, piloci wycieczek, pracownicy us³ug domowych, 

kucharze, kelnerzy, pomocniczy personel medyczny, fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni, 

stra¿acy, stra¿nicy miejscy. Pi¹ta grupa zawodów, o które ubiegali siê bezrobotni, 

to „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz¹dzeñ”, czyli np.. formierze, 
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odlewnicy, spawacze, blacharze, œlusarze, mechanicy i operatorzy: autobusów, pojazdów 

jednoœladowych, elektromechanicy. Szósta grupa, to „Pracownicy przy pracach prostych 

w handlu i us³ugach”, a wiêc m.in. sprzedawcy uliczni i pokrewni, akwizytorzy, pomoce 

domowe, sprz¹taczki, pomoce kuchenne, salowe, bileterzy, dozorcy, parkingowi. Siódma 

grupa w kolejnoœci, to „Pracownicy pozosta³ych specjalnoœci”, czyli m.in. maklerzy, 

doradcy inwestycyjni, poœrednicy ubezpieczeniowi, agenci handlowi, agenci reklamowi, 

organizatorzy wycieczek i kolonii. Ósm¹ grup¹ zawodów, do której aplikowali bezrobotni  

jest grupa „Kierowcy i operatorzy pojazdów”, zawieraj¹ca m.in. nastêpuj¹ce zawody: 

maszyniœci kolejowi, kierowcy: samochodów osobowych, ciê¿arowych, autobusów, 

motorniczy tramwajów, operatorzy pojazdów wolnobie¿nych i pokrewni, operatorzy 

sprzêtu do robót ziemnych. 

Na podstawie wskazañ respondentów okreœlono wymagania i oczekiwania pracodawców 

wzglêdem kandydatów do pracy. Jeœli chodzi o poziom wykszta³cenia, to najczêœciej 

respondenci wskazywali na wykszta³cenie zasadnicze zawodowe, jako najbardziej 

po¿¹dane u potencjalnych pracowników (tak wskazywali bezrobotni D³ugotrwale, 

bezrobotni w wieku 45 powy¿ej lat i bezrobotni mieszkañcy wsi i ma³ych miast) oraz na 

wykszta³cenie œrednie (tak wskaza³y bezrobotne m³ode matki, bezrobotna m³odzie¿ oraz 

bezrobotni niepe³nosprawni). Jeœli chodzi o wykszta³cenie wy¿sze, to pracodawcy 

czêœciej oczekuj¹ tego wykszta³cenia na poziomie magisterskim lub doktoranckim ni¿ 

na poziomie licencjackim. Rzadko zdarza siê, ale jednak, ¿e pracodawcom wystarczy 

u kandydata do pracy wykszta³cenie podstawowe. Okaza³o siê, ¿e dla niektórych 

pracodawców poziom wykszta³cenia przysz³ego pracownika nie ma ¿adnego znaczenia  

tak wskaza³o od ponad 8% bezrobotnych m³odych matek do 32% bezrobotnych 

niepe³nosprawnych.

Pracodawcy oczekuj¹ doœæ czêsto od potencjalnych pracowników doœwiadczenia 

zawodowego. Bezrobotni wskazali, i¿ najczêœciej pracodawcy oczekuj¹ doœwiadczenia 

zawodowego powy¿ej roku do 3 lat. Jednak znowu doœæ liczna grupa bezrobotnych, 

co trzeci/  co czwarty w zale¿noœci od grupy bezrobotnych, stwierdzi³a, ¿e dla 

pracodawców doœwiadczenie zawodowe staraj¹cych siê o pracê nie ma ¿adnego 

znaczenia.
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Oczekiwania pracodawców wzglêdem kwalifikacji posiadanych przez ubiegaj¹cych siê 

o pracê, od strony rodzaju tych kwalifikacji, zosta³y ocenione doœæ zgodnie przez 

wszystkie grupy bezrobotnych. Otó¿ wszystkie grupy bezrobotnych, poza osobami 

bêd¹cymi w wieku powy¿ej 45 lat, stwierdzi³y, ¿e najbardziej ceniona jest umiejêtnoœæ 

obs³ugi komputera, a nastêpnie umiejêtnoœæ korzystania z Internetu. Ponadto 

pracodawcy oczekuj¹ od przysz³ych pracowników posiadania prawa jazdy kategorii „B” 

oraz umiejêtnoœci obs³ugi urz¹dzeñ biurowych. I znowu du¿a czêœæ respondentów 

stwierdzi³a, i¿ dla pracodawców, u których poszukiwali oni zatrudnienia, posiadane 

kwalifikacje by³y bez znaczenia  odsetek tak twierdz¹cych respondentów zamyka³ siê 

w granicach od 30% wœród bezrobotnych m³odych matek do ponad 50% wœród 

bezrobotnych niepe³nosprawnych. 

Jeœli chodzi natomiast o inne umiejêtnoœci i cechy, to pracodawcy oczekuj¹ 

od potencjalnych pracowników przede wszystkim odpowiedzialnoœci, rzetelnoœci 

i solidnoœci, dyspozycyjnoœci, a tak¿e dok³adnoœci. Nieco mniejsze znaczenia ma 

doœwiadczenie zawodowe, lojalnoœæ, posiadanie wiedzy z okreœlonej dziedziny/bran¿y, 

samodzielnoœæ w dzia³aniu oraz umiejêtnoœæ pracy w zespole.

Powy¿ej przedstawiono oczekiwania pracodawców wobec kandydatów na pracowników. 

Powstaje pytanie, czy posiadanie okreœlonych cech przez poszukuj¹cych zatrudnienia 

jest w równym stopniu istotne dla pracodawców? Respondenci dokonali oceny wa¿noœci 

poszczególnych cech i umiejêtnoœci w skali od 1  zupe³nie niewa¿ne do 5  bardzo wa¿ne.

Przyszli pracownicy powinni posiadaæ wiele cech przydatnych w wykonywaniu 

obowi¹zków zawodowych. Zdaniem bezrobotnych najwa¿niejszymi z nich dla 

pracodawców s¹: dok³adnoœæ w wykonywaniu zadañ (oceniana przez poszczególne grupy 

bezrobotnych od 4,6  4,8), odpowiedzialnoœæ za zlecone zadania (oceniana od 4,5  4,7), 

rzetelnoœæ i solidnoœæ (4,3  4,7), dyspozycyjnoœæ (4,4  4,6), doœwiadczenie zawodowe (4,4  

4,6), lojalnoœæ (4,3  4,6), a tak¿e twórcze myœlenie, kreatywnoœæ (3,8  4,3). 

Jednym z elementów relacji pracodawca  kandydat na pracownika jest traktowanie osób 

poszukuj¹cych pracy przez pracodawcê. Wœród bezrobotnych z poszczególnych 
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7. Plany migracyjne bezrobotnych

Plany migracyjne bezrobotnych rozpatrywano pod k¹tem migracji wewnêtrznej 

(na terenie kraju), jak i zewnêtrznej (wyjazd za granicê). 

Znaczna czêœæ respondentów by³aby sk³onna doje¿d¿aæ do pracy oddalonej od miejsca 

zamieszkania maksymalnie o 15 kilometrów. Strukturê bezrobotnych ze wzglêdu 

na zakres akceptowalnych dojazdów do pracy przedstawia poni¿sze zestawienie.

Tabela nr 7  
  

Struktura bezrobotnych wed³ug akceptowalnych odleg³oœci 
dojazdów do pracy

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych. 

Znaczna czêœæ bezrobotnych jest gotowa doje¿d¿aæ do pracy na odleg³oœæ do 25 km. 

Niewielki odsetek bezrobotnych by³by sk³onny pokonywaæ d³u¿szy dystans  do 50 km. 

Natomiast dojazdy do pracy przekraczaj¹ce odleg³oœæ 50 km s¹ akceptowalne przez 

marginalny odsetek respondentów. Najbardziej sk³onni do dojazdów do pracy 

s¹ bezrobotni mieszkañcy wsi i ma³ych miast. Spora czêœæ bezrobotnych ca³kowicie 

wyklucza mo¿liwoœæ doje¿d¿ania do pracy, nieco mniejszy jest udzia³ jeszcze 

niezdecydowanych co do mo¿liwoœci doje¿d¿ania do pracy.

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

„Zero”
dojazdów

Trudno
powiedzieæ

ogó³em kategoria = 100

45,8 23,6 10,2 0,8 0,8 9,0 9,8

51,0 28,0 5,0 - 1,0 13,0 2,0

41,6 29,4 8,0 1,8 1,0 8,2 9,8

53,0 16,0 3,0 - - 22,0 6,0

41,8 25,6 9,2 0,6 3,6 10,4 8,8

28,0 42,0 16,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Kategorie 
bezrobotnych do 15 51-100 100 +16-25 26-50

Odleg³oœæ od miejsca zamieszkania   (w  km)
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grup panuje opinia, i¿ pracodawcy nie chc¹ zatrudniaæ osób bezrobotnych z „ich” grupy, 

wol¹ zatrudniaæ inne osoby.

D³ugotrwale bezrobotni uwa¿aj¹, ¿e pracodawcy niechêtnie ich zatrudniaj¹, poniewa¿ 

z powodu d³ugiej przerwy w pracy utracili oni kwalifikacje zawodowe, wobec czego 

wymagaj¹ wielu szkoleñ aby powróciæ do pracy. Poza tym panuje opinia, i¿ pracodawcy 

uwa¿aj¹, ¿e s¹ to osoby niezaradne, d³ugotrwa³e bezrobocie rozleniwia, osoby te szybko 

zrezygnuj¹ z pracy, a tak¿e bêd¹ mia³y problemy z przystosowaniem siê do grupy.

Bezrobotne kobiety powracaj¹ce oraz wchodz¹ce pierwszy raz na rynek pracy 

po przerwie zwi¹zanej z wychowaniem dzieci s¹ zdania, ¿e pracodawcy niechêtnie 

je zatrudniaj¹, obawiaj¹c siê trudnoœci z pogodzeniem obowi¹zków zawodowych 

z wychowaniem dzieci. Ponadto pracodawcy obawiaj¹ siê, i¿ kobiet bêd¹ czêsto bra³y 

zwolnienia lekarskie na dzieci oraz, ¿e po d³u¿szej przerwie bycia bez pracy bêd¹ mia³y 

problemy z wdro¿eniem siê w wykonywane obowi¹zki.

Bezrobotna m³odzie¿ (poni¿ej 25 roku ¿ycia) uwa¿a, i¿ pracodawcy niechêtnie ich 

zatrudniaj¹ g³ównie dlatego, ¿e brakuje im doœwiadczenia zawodowego. Uwa¿aj¹ 

równie¿, ¿e m³odzi ludzie nie maj¹ odpowiednich kwalifikacji, wymagaj¹ zbyt wielu 

szkoleñ, obawiaj¹ siê, ¿e szybko zrezygnuj¹ pracy.

Bezrobotni niepe³nosprawni s¹ zdania, i¿ pracodawcy preferuj¹ pracowników zdrowych, 

poniewa¿ osoby niepe³nosprawne bêd¹ mia³y problemy ze zdrowiem, bêd¹ wymaga³y 

specjalnej opieki , a ponadto s¹ niezaradne i zapewne szybko zrezygnuj¹ z pracy.

Wœród osób bezrobotnych bêd¹cych w wieku powy¿ej 45 lat panuje opinia, i¿ pracodawcy 

nie chc¹ ich zatrudniaæ, gdy¿ obawiaj¹ siê, ¿e osoby te bêd¹ mia³y problemy 

ze zdrowiem, a ponadto wol¹ daæ szansê osobom m³odym,  uznaj¹, ¿e osoby starsze nie 

maj¹ odpowiednich kwalifikacji, s¹ to osoby niezaradne i maj¹ zbyt wygórowane 

wymagania finansowe.

Generalnie, opinia bezrobotnych o swoich szansach na podjêcie pracy jest taka, 

¿e pracodawcy z ró¿nych wzglêdów (choæ te wzglêdy powtarzaj¹ siê we wszystkich 

badanych grupach z ró¿nym natê¿eniem) nie chc¹ przyjmowaæ do pracy tych w³aœnie 

bezrobotnych, natomiast chêtnie przyjmuj¹ inne osoby.
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Wiêkszoœæ bezrobotnych planuje podj¹æ pracê w miejscu sta³ego zamieszkania  dotyczy 

to wszystkich badanych grup bezrobotnych, z wyj¹tkiem mieszkaj¹cych na wsiach 

i w ma³ych miastach. Ta grupa bezrobotnych zdecydowania preferuje podjêcie pracy 

w innej miejscowoœci ni¿ miejsce sta³ego zamieszkania, ale na terenie województwa 

œwiêtokrzyskiego. Jest to zrozumia³e, bowiem trudno o miejsca pracy na obszarach 

wiejskich.

Tabela nr 8   

 Struktura bezrobotnych wed³ug planowanego miejsca podjêcia pracy

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych. 

Bardzo niewielu respondentów zdecydowa³oby siê na podjêcie pracy poza obszarem 

województwa œwiêtokrzyskiego, ale na terenie kraju, równie¿ niewielki odsetek 

zdecydowa³by siê na wyjazd do pracy za granicê. 

Aby bli¿ej okreœliæ plany migracji zewnêtrznych respondentów, zapytano ich czy bior¹ 

pod uwagê mo¿liwoœæ podjêcia pracy zarobkowej za granic¹.

Otó¿ „zdecydowanie tak” odpowiedzia³ niewielki odsetek respondentów, „raczej tak”  

ju¿ zdecydowanie wiêkszy, ale jednak osoby zdecydowanie nie bior¹ce takiej mo¿liwoœci 

pod uwagê i raczej nie bior¹ce stanowi¹ wiêksz¹ znacznie wiêkszy odsetek.

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

W miejscu
sta³ego

zamieszka-
nia

Za granic¹
Trudno

powiedzieæwoj. œwiê-
tokrzyskiego

poza woj.
œwiêtokrzys.

W innej miejscowoœci
na terenie

ogó³em kategoria = 100

56,2 30,4 0,8 2,8 9,8

62,0 31,0 - 1,0 6,0

54,0 29,6 1,4 1,8 13,0

74,0 18,0 - - 8,0

55,6 30,6 1,6 2,6 9,6

12,0 79,0 2,0 2,0 5,0

Kategorie 
bezrobotnych
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Tabela nr 9    

Struktura bezrobotnych wed³ug mo¿liwoœci podjêcia pracy zarobkowej za granic¹

1/ Po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 2/ Zamieszkuj¹cy w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkañców, zamierzaj¹cych podj¹æ zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych. 

Jak wiêc widaæ, stopieñ planowanych migracji zewnêtrznych w celach zarobkowych nie 

jest du¿y. 

Osoby bezrobotne, które bior¹ pod uwagê mo¿liwoœæ podjêcia pracy zarobkowej 

za granic¹ okreœli³y równie¿ jak d³ugi mia³by byæ ten pobyt. Generalnie przewa¿a³y plany 

pobytów krótkich, tj. krócej ni¿ 6 miesiêcy i od 6 miesiêcy do roku. Na sta³e planuje 

wyjechaæ kilka procent tej zbiorowoœci. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e najwy¿sze odsetki 

wystêpuj¹ w kategorii „trudno okreœliæ, to bêdzie zale¿eæ od sytuacji”.

Bezrobotni bior¹cy pod uwagê wyjazd zarobkowy za granicê najczêœciej jako kraj 

przewidywanej migracji wybieraj¹ Wielk¹ Brytaniê, a nastêpnie Niemcy oraz  rzadziej  

W³ochy, Norwegiê, Irlandiê i Holandiê.

Podsumowuj¹c, plany migracyjne bezrobotnych ograniczaj¹ siê w ramach migracji 

wewnêtrznej w zasadzie do obszaru województwa, a w ramach migracji zewnêtrznej, 

która nie przybierze znacznych rozmiarów  do pañstw europejskich.

Zamieszkuj¹cy 
na wsi i w ma³ych 
miastach 
2/

Powy¿ej 45 roku 
¿ycia

Niepe³nosprawni

Poni¿ej 25 roku 
¿ycia

Kobiety 
powracaj¹ce oraz 
wchodz¹ce 1-szy raz 
a rynek pracy 
1/

D³ugotrwale 
bezrobotni

Zdecydo-
wanie tak

Zdecydo-
wanie nie

Trudno
powiedzieæ

Raczej tak Raczej nie

ogó³em kategoria = 100

3,9 21,6 31,3 37,6 5,3

1,0 7,0 21,0 70,0 1,0

4,5 27,3 35,4 22,6 10,2

1,0 13,0 26,0 59,0 1,0

6,0 22,8 26,5 39,8 4,9

4,1 33,7 40,8 18,4 3,1

Kategorie 
bezrobotnych
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8. Zakoñczenie

Projekt badawczy „Bez pracy” zosta³ zrealizowany aby zdiagnozowaæ sytuacjê 

na œwiêtokrzyskim rynku pracy w zakresie bezrobocia, z precyzyjnym ukierunkowaniem 

na kilka subpopulacji bezrobotnych, bêd¹cych w szczególnie trudnej sytuacji, ale tak¿e 

aby naœwietliæ oczekiwania pracodawców wobec szeroko rozumianych kwalifikacji 

pracowników. Tak wiêc w ramach badania pokazano aktualn¹ sytuacjê po obydwu 

stronach rynku pracy: bezrobotni  ich potencja³ demograficzno-kwalifikacyjny, a tak¿e 

plany zawodowe i szkoleniowe, aktywnoœæ na rynku pracy oraz pracodawcy  ich potrzeby 

i oczekiwania w zakresie wykszta³cenia, umiejêtnoœci i kwalifikacji przysz³ych 

pracowników. Pozyskanie tej wiedzy pozwoli w konsekwencji uruchomiæ dzia³ania 

s³u¿¹ce dostosowaniu kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy.

Poza ogólnie zdefiniowanym celem, wyspecyfikowano cele szczegó³owe projektu. Ni¿ej, 

has³owo, przedstawiono wybrane efekty ich realizacji. 

Celami szczegó³owymi projektu by³a diagnoza:

1/ oczekiwañ pracodawców odnoœnie posiadanych kwalifikacji i wykszta³cenia 

pracowników

 W wyniku badania ustalono, ¿e:

* w zakresie wykszta³cenia  najczêœciej pracodawcy oczekuj¹ wykszta³cenia na 

poziomie œrednim i zasadniczym zawodowym,

* oczekiwane doœwiadczenia zawodowe  najczêœciej od 1 roku do 3 lat,

* oczekiwane kwalifikacje  umiejêtnoœæ obs³ugi komputera, umiejêtnoœæ 

korzystania z Internetu, obs³uga urz¹dzeñ biurowych, posiadanie prawa jazdy 

kat. B,

* oczekiwane inne umiejêtnoœci i cechy  odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ i 

solidnoœæ,dyspozycyjnoœæ, dok³adnoœæ

2/ barier utrudniaj¹cych kobietom powrót na rynek pracy oraz propozycje ich 

zmniejszenia
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Wybrane bariery:

* niechêæ pracodawców do zatrudniania kobiet posiadaj¹cych potomstwo,

* brak miejsc pracy o elastycznych godzinach,

* brak miejsc pracy w niepe³nym wymiarze czasu pracy,

* brak zachêt dla pracodawców zatrudniaj¹cych kobiety powracaj¹ce b¹dŸ 

wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy (po urodzeniu dziecka),

* niemo¿noœæ zapewnienia opieki dziecku/dzieciom, m.in. brak miejsc w ¿³obkach 

i przedszkolach

Wybrane propozycje ich zmniejszenia:

* wiêksze zaanga¿owanie instytucji rynku pracy w pozyskiwanie nowych miejsc 

pracy dla kobiet,

* promowanie nowych form zatrudnienia (praca na odleg³oœæ),

* promowanie œwiadczenia pracy w niepe³nym wymiarze czasu pracy,

* szersze wprowadzenie elastycznego czasu pracy,

* zapewnienie opieki nad dzieæmi  ¿³obki, przedszkola, œwietlice,

* wspieranie przedsiêbiorczoœci kobiecej (utworzenie dla siebie miejsca pracy),

* zwiêkszenie œrodków przeznaczonych na refundacjê kosztów opieki nad 

dzieckiem do lat 7

3/ barier utrudniaj¹cych/uniemo¿liwiaj¹cych osobom po 50 roku ¿ycia aktywnoœæ 

zawodow¹

Wybrane bariery:

* niechêæ pracodawców do zatrudniania osób starszych ze wzglêdu na ich problemy 

zdrowotne,

* brak odpowiednich kwalifikacji, czêsto brak jakichkolwiek kwalifikacji,

* z³e nawyki pracy,

* problemy z przystosowaniem siê do grupy,

* problemy z dostosowaniem siê do nowych obowi¹zków,

* biernoœæ w poszukiwaniu pracy, brak orientacji na rynku pracy,

* brak gotowoœci do zmiany zawodu, przekwalifikowania siê
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4/ przyczyn wysokiego bezrobocia wœród osób po raz pierwszy wchodz¹cych na rynek 

pracy (osoby do 25 roku ¿ycia) i braku umiejêtnoœci w poruszaniu siê po rynku pracy

* praktyki i sta¿e czêsto nie wnosz¹ niczego nowego do doœwiadczenia 

zawodowego praktykanta,

* brak zajêæ w szko³ach/uczelniach z poruszania siê po rynku pracy,

* brak informacji w szko³ach o mo¿liwoœciach zatrudnienia po zakoñczeniu nauki,

* nik³e zainteresowanie m³odzie¿y szkolnymi b¹dŸ uczelnianymi biurami karier,

* brak doœwiadczenia zawodowego i niskie kwalifikacje zawodowe z racji wieku

5/ rodzaju aktywnoœci zawodowej dla osób z obszarów wiejskich chc¹cych podj¹æ pracê 

poza rolnictwem

* niewielki procent z nich ma zamiar za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

* chêæ podjêcia pracy w zawodach nie wymagaj¹cych zbyt wysokich kwalifikacji

   - zawody zwi¹zane z budownictwem,

   - zawody z grupy „pracownicy pozosta³ych specjalnoœci”,

   - zawody z grupy „pozostali robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy”,

   - zawody z grupy „pracownicy us³ug osobistych i ochrony”,

   - zawody z grupy „modelki, sprzedawcy i demonstratorzy”

6/ migracji zarobkowych na terenie województwa i kraju

* planowane migracje zarobkowe wewnêtrzne bêd¹ mia³y miejsce w zasadzie tylko 

na terenie województwa œwiêtokrzyskiego,

* planowane migracje zarobkowe do innych miejscowoœci na terenie kraju, poza 

województwem œwiêtokrzyskim, bêd¹ mia³y charakter marginalny.

Dzia³ania podejmowane na rynku pracy zmierzaj¹ do równowa¿enia popytu na pracê i 

poda¿y od strony kwalifikacyjnej (a nie tylko iloœciowej). Mog¹ to byæ dzia³ania 

o charakterze krótkookresowym, jak i d³ugofalowym. Poza poœrednictwem pracy, 

poradnictwem zawodowym, dzia³alnoœci¹ szkoleniow¹ nale¿a³oby wdra¿aæ rozwi¹zania 

systemowe w sferze edukacji, aby w perspektywie kilku, kilkunastu lat absolwenci 

ró¿nego typu szkó³ posiadali wiedzê i kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku 

pracy.
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Z tego punktu widzenia, bardzo ciekaw¹ propozycj¹ jest stworzony przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego program „Partnerstwo dla wiedzy”. 

Mo¿na by jeszcze rozwa¿yæ stworzenie podobnego, ale uproszczonego programu 

dla szkolnictwa zawodowego na poziomie œrednim i zasadniczym zawodowym, 

z wykorzystaniem pewnych elementów z programu skierowanego do szkó³ wy¿szych. 

By³oby to przedsiêwziêcie bardzo wa¿ne dla harmonijnego rozwoju regionalnych rynków 

pracy.

Prognozy demograficzne s¹ niekorzystne  województwo œwiêtokrzyskie jest rejonem, 

który doœwiadczy najwiêkszego w skali kraju ubytku ludnoœci (prognoza na lata 2008  

2035). Postêpuje proces starzenia siê spo³eczeñstwa  w woj. œwiêtokrzyskim do ponad 

26% zwiêkszy siê w 2035 r. udzia³ ludnoœci w wieku 65 lat i wiêcej w populacji ogó³em 

Program dotyczy m.in. 

reformy studiów, a jednym z celów  proponowanych zmian jest silniejsze powi¹zanie 

kszta³cenia z potrzebami rynku pracy. Podjête maj¹ byæ dzia³ania w zakresie lepszego 

przygotowania absolwentów szkó³ wy¿szych do potrzeb gospodarki i funkcjonowania na 

rynku pracy. Odbywa³oby siê to poprzez:

* wspieranie realizacji procesu kszta³cenia przy udziale podmiotów 

gospodarczych,

* stymulowanie kszta³cenia wspólnego z pracodawc¹, w tym 

na zamówienie pracodawcy  w celu lepszego przygotowania do potrzeb 

rynku pracy,

* przygotowanie programów studiów na podstawie oceny umiejêtnoœci 

i wiedzy dokonywanej przy udziale pracodawców,

* rozwój form kszta³cenia nakierowanych na potrzeby rynku pracy, m.in. 

poprzez zamawianie kierunków studiów zgodnie z prognozowanymi 

tendencjami w gospodarce,

* stymulowanie dzia³añ uczelni na rzecz realizacji procesu kszta³cenia 

przez ca³e ¿ycie.

Powy¿szy tekst pochodzi z materia³ów przygotowanych przez MNiSzW na konferencjê 

prasow¹ 20 stycznia 2009 r. dla Centrum Prasowego PAP
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(W 2007 r.  ok. 15%), zmniejszy siê natomiast udzia³ ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym 

(ponad 14% w 2035 r. wobec ponad 19% w 2007 r.) i w wieku produkcyjnym w populacji 

ogó³em (odpowiednio: ok. 56% wobec 63%).

Wszystko to prowadzi do wniosku, ¿e im szybciej podejmie siê racjonalne, skuteczne, 

szeroko zakrojone dzia³ania na rzecz równowa¿enia rynku pracy, tym mniej odczuwalne 

bêd¹ skutki niekorzystnych tendencji w procesach demograficznych. A realizacji tego 

typu zamierzeñ s³u¿yæ bêd¹ wyniki omawianego oraz wielu innych projektów 

badawczych.
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Informacja o ASM -  Centrum Badañ 

i Analiz Rynku Sp. Z o.o.

Instytut badawczy ASM - Centrum Badañ i Analiz Rynku, powsta³ w 1996 roku jako polska 

firma specjalizuj¹ca siê w badaniach rynku inwestycyjno - budowlanego oraz b2b. 

Po nied³ugim czasie rozszerzono ofertê badawcz¹ na rynki: medyczny i farmaceutyczny, 

energetyczny, bankowy, technologii IT, MŒP, transport. Obecnie ASM to ponad 

szeœædziesiêcioosobowy, zgrany i twórczy zespó³, specjalizuj¹cy siê w takich dziedzinach 

jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarz¹dzanie i marketing, statystyka, prawo. 

Swoje wysi³ki oraz umiejêtnoœci koncentrujemy na ci¹g³ym rozwijaniu i doskonaleniu 

wykorzystywanych metod oraz technik badawczych. 

Podstaw¹ naszej pracy jest pomoc przedsiêbiorstwom w podejmowaniu 

kluczowych decyzji marketingowych.

Dziesiêæ lat regularnego monitorowania rynku budowlanego zaowocowa³o stworzeniem 

wielu pionierskich projektów takich jak :

n konferencja „MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO” realizowana od 8 lat 

w cyklach rocznych w celu podsumowania wyników budownictwa i prezentacji 

aktualnych trendów i prognoz rozwoju rynku budowlanego

n utworzenie oraz koordynacja Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa  

w celu wsparcia i wzmocnienia znaczenia polskiego sektora budowlanego 

w Europie a tak¿e rozwoju transferu wiedzy i technologii w budownictwie ( warto 

nadmieniæ, ze ASM jest tak¿e Cz³onkiem Zarz¹du European Construction 

Technology Platform)

n Ranking Marek Budowlanych i Dystrybutorów Materia³ów Budowlanych 

-  organizacja  przedsiêwziêcia maj¹cego na celu wyró¿nienie ka¿dego roku 

najlepszych marek budowlanych oraz dystrybutorów materia³ów budowlanych 

obecnych na polskim rynku.
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ASM szeroko anga¿uje siê w dzia³alnoœæ organizacji bran¿owych, potwierdzaj¹c w ten 

sposób sw¹ wiarygodnoœæ. 

Nasza firma jest cz³onkiem: 

� Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR

� rganizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR

� Programu Twoja opinia ma znaczenie

� Polskiej Izby Przemys³owo  Handlowej Budownictwa

� Krajowej Izby Budownictwa

Zespó³ ASM nie poprzesta³ jedynie na realizacji projektów biznesowych. Nasze 

poszerzaj¹ce siê zainteresowania badawcze, ci¹g³y rozwój firmy i coraz to bogatsze 

doœwiadczenia zaowocowa³y stworzeniem 20 autorskich projektów badawczych, 

wspieranych finansowo przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego.

Kieruj¹c siê nasz¹ misj¹ - „Nie tworzymy rzeczywistoœci, pomagamy j¹ poznaæ” - oraz 

wykorzystuj¹c mo¿liwoœci p³yn¹ce ze wsparcia Unii Europejskiej dostarczamy aktualnej, 

rzetelnej wiedzy zwi¹zanej z takimi obszarami tematycznymi jak: budownictwo, analiza 

rynku pracy; wykluczenie spo³eczne; nierównoœci szans zawodowych ze wzglêdu na p³eæ.

 

Wspó³finansowanie projektów przez Uniê Europejsk¹ oraz bud¿et pañstwa umo¿liwia 

nam realizacjê badañ na du¿ych próbach badawczych, co w znacz¹cy sposób wp³ywa 

na jakoœæ otrzymanego materia³u empirycznego. Wsparcie p³yn¹ce z Europejskiego 

Funduszu Spo³ecznego daje nam równie¿ szansê na wykorzystanie nowoczesnych, 

innowacyjnych narzêdzi badawczych, a tak¿e mo¿liwoœæ szerokiego upowszechnienia 

otrzymanych danych. 

Wiedza zdobyta podczas realizacji w/w badañ umo¿liwi³a nam koordynacjê oraz 
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Partnerstwo przy realizacji miêdzynarodowych projektów badawczych w ramach V i VI 

Programu Ramowego, DG Tren, DG Employment, SAVE, Leonardo da Vinci.

W kwietniu 2004 roku ASM zosta³o wyró¿nione I nagrod¹ „Kryszta³owej Brukselki” 

za udzia³ w 6 Programie Ramowym Badañ, Rozwoju, Techniki 

i Prezentacji Unii Europejskiej

W ci¹gu 13 lat dzia³alnoœci zgodnie z przyjêt¹ misj¹, uda³o nam siê wypracowaæ solidn¹ 

markê na polskim rynku badawczym oraz zdobyæ pozycjê wiarygodnego partnera 

na arenie badañ miêdzynarodowych.

W grudniu 2007 roku ASM - Centrum Badañ i Analiz Rynku sp. z o.o. otrzyma³ 

pierwsz¹ nagrodê w kategorii ma³e i œrednie przedsiêbiorstwo oraz w 

ogólnopolskim rankingu jako najbardziej innowacyjne przedsiêbiorstwo w Polsce.

W 2008 roku Firma ASM - Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o..

zosta³a laureatem Konkursu za innowacyjne dzia³ania technologiczne

prowadzone w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa 

Dziêki dzia³aniom podejmowanym we wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ instytut ASM 

Centrum Badañ i Analiz Rynku staje siê nie tylko integraln¹ czêœci¹ wspólnoty, 

ale i swego rodzaju pomostem pomiêdzy rozmaitymi grupami spo³ecznymi. 

Do wspó³pracy przy realizacji naszych projektów zapraszamy licznych  partnerów takich 

jak: Akademie Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Zwi¹zki Pracodawców, 

Organizacje Kobiece i innych. 

WWW.ASM-POLAND.COM.PL
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