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P R Z E D M O WA

PRZEDMOWA

Sytuacja na rynku pracy jest odwzorowaniem wielkości i dynamiki podaży zaso-
bów pracy i popytu na pracę, a także relacji zachodzących między obiema kate-
goriami. Znajomość prawidłowości w tym zakresie jest podstawą prawidłowej
diagnozy rynku pracy, a ta z kolei – warunkiem skutecznej polityki gospodar-
czej. Mimo pewnej poprawy sytuacji na polskim rynku pracy w ostatnich latach,
jest ona nadal jednym z najważniejszych wyzwań dla społeczeństwa i gospodar-
ki, jednym z kluczowych zadań polityki społeczno-gospodarczej. A osiągnięcie
sukcesu w tej dziedzinie nie jest łatwe, o czym świadczy fakt, że od początku
transformacji polski rynek pracy przeżywa duże trudności i nawet dość wysokie
tempa wzrostu gospodarczego w niektórych okresach, nie doprowadziło do zna-
czącego odbudowania popytu na pracy i zdecydowanego ograniczenia poziomu
bezrobocia.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że skuteczność polityki rynku pracy, w tym
przeciwdziałania i ograniczania bezrobocia, w dużym stopniu zależy od stanu
wiedzy empirycznej o rynku pracy. Nie chodzi przy tym jedynie o informacje
o podstawowych faktach jakie mają miejsce na rynku pracy, ale o kompleksową
analizę i ocenę wszystkich procesów i czynników determinujących zmiany na
rynku pracy.

Potrzeba kompleksowej analizy rynku pracy wydaje się oczywista. Jest jed-
nak wiele przyczyn, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie w sposób
pogłębiony analiz regionalnych rynków pracy. Jedną z nich jest z pewnością brak
dostatecznej liczby odpowiednio przygotowanej kadry oraz brak czasu na tego
typu analizy specjalistów zatrudnionych w instytucjach odpowiedzialnych za po-
litykę rynku pracy (przeciążenie pracami bieżącymi i nakierowanymi głównie
na obsługę bezrobotnych) Nie bez znaczenia są także ograniczenia w dostępie
do odpowiednich danych statystycznych, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Punktem wyjścia do poszerzenia możliwości analitycznych na poziomie lo-
kalnym jest wiedza o zakresie pożądanych analiz rynku pracy. Są one podstawą
monitorowania dokonujących się na nich zmian i wynikających z tej diagnozy
potrzeb w zakresie aktywizacji rynku pracy. Z tego względu taka kompleksowa
analiza regionalnego rynku pracy powinna uwzględniać kilka podstawowych
płaszczyzn funkcjonowania rynku pracy.
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Pierwsza płaszczyzna analizy rozróżnia dwa podstawowe komponenty rynku
pracy, a mianowicie: podaż zasobów ludzkich i popyt na pracę. Z jednej więc
strony, na rynku pracy pojawia się określona liczba ludności zainteresowanej
i gotowej wykonywać pracę (w formie pracy najemnej bądź na własny rachunek),
z drugiej – istnieje określona liczba miejsc pracy, którą oferuje gospodarka w da-
nych warunkach społeczno-ekonomicznych. Rynek pracy ma więc za zadanie
dopasować pod względem ilościowym i jakościowym podaż i popyt zasobów pra-
cy. Zadanie to, jak się okazuje, wcale nie jest łatwe, nawet w wymiarze ilościo-
wym. Same mechanizmy rynkowe nie zawsze zapewniają takie dopasowanie i dla-
tego zachodzi potrzeba ich wspomagania poprzez odpowiednie działania (poli-
tykę rynku pracy). Odpowiednia analiza wielkości i struktury zarówno podaży
zasobów pracy, jak i popytu na pracę powinna więc stworzyć właściwe przesłan-
ki dla aktywnej polityki rynku pracy.

Druga płaszczyzna diagnozy rynku pracy, to rozróżnienie podstawowych kate-
gorii podaży i popytu z punktu widzenia faktycznego wykorzystania zasobów
pracy i zagospodarowania miejsc pracy. W tym ujęciu możemy mówić o global-
nej podaży zasobów ludzkich czyli sile roboczej (według statystyki międzynaro-
dowej) lub ludności aktywnej zawodowo, na którą składają się pracujący oraz
bezrobotni. W przypadku zaś popytu na pracę możemy mówić o globalnej licz-
bie miejsc pracy wykreowanych przez gospodarkę, na którą składają się zago-
spodarowane (wykorzystane) miejsca pracy (oficjalne i w szarej strefie) oraz
wolne miejsca pracy. Kompleksowa analiza rynku pracy powinna uwzględniać
wszystkie kategorie podaży i popytu, a nie tylko – jak to się dzieje najczęściej –
ograniczać się do bezrobotnych i wolnych miejsc pracy. Dla pełnej diagnozy sy-
tuacji na rynku pracy powinna zatem uwzględniać miejsca pracy zarejestrowane
(w oficjalnej gospodarce), jak i nierejstrowane (czyli istniejące w szarej strefie
gospodarki);

Trzecia płaszczyzna analizy rynku pracy dotyczy najważniejszych przekrojów
strukturalnych charakterystyki podaży zasobów pracy i popytu na pracę. Pięć
przekrojów wyróżniających bardziej jednorodne populacje badanych jest szcze-
gólnie ważne:
� zawodowy: stopień zgodności zawodowych wymagań stawianych przez pra-

codawcę (struktura zawodowa popytu na pracę) oraz oferowanych kwalifikacji
zawodowych (struktura zawodowa ludności aktywnej zawodowo), w istotny spo-
sób rzutuje na sytuację na rynku pracy. Niedopasowanie kwalifikacyjno-zawo-
dowe podaży i popytu na pracę uznawane jest w Polsce za jeden z ważniejszych
czynników generujących bezrobocie. Z tego względu znajomość struktury za-
wodowej ludności aktywnej zawodowo – z jednej strony i struktury istniejących
miejsc pracy – z drugiej strony, należy uznać za ważną przesłankę diagnozy ryn-
ku pracy na każdym poziomie – od ogólnokrajowego do lokalnego;
� demograficzny: obejmujący podstawowe charakterystyki ludności w wieku

produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ludności aktywnej zawodowo
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ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, a także wykształcenie czy miejsce za-
mieszkania. Z punktu widzenia rynku pracy analiza struktury demograficznej
ludności w wieku produkcyjnym ma także znaczenie dla oceny wymiany gene-
racyjnej ludności pracującej, potencjalnych rezerw zasobów pracy czy przewi-
dywanego odpływu z zasobów ludności aktywnej (np. przejścia na emeryturę itp.);
� przestrzenny: każde miejsce pracy jest usytuowane w określonym miejscu

w przestrzeni geograficznej, a poszczególne osoby zgłaszające gotowość do pracy
mają konkretne miejsce zamieszkania. Najbardziej odpowiednia byłaby sytuacja
pełnej zgodności podaży i popytu na pracę w przekroju przestrzenny. Tak się
jednak nie dzieje, a najczęściej mamy do czynienia z rozbieżnością między po-
trzebami i możliwościami ich zaspokojenia na poszczególnych regionalnych i lo-
kalnych rynkach pracy. Zatem znajomość sytuacji na rynku pracy w ujęciu prze-
strzennym (województwo, powiat, gmina itp) może być podstawą do podjęcia
odpowiednich działań zmierzających do pobudzenia mobilności zawodowej
i przestrzennej ludności bądź stworzenia zachęt dla inwestorów tworzących nowe
miejsc pracy (napływ kapitału);
� organizacyjny: rozumiany jako organizacyjne usytuowanie miejsc pracy,

w tym ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorstwa i zakłady pracy z różnych
rodzajów działalności i w różnych sektorach własnościowych. Ten aspekt anali-
zy rynku pracy ma większe znaczenie w zakresie popytu na pracę (miejsc pracy)
niż podaży siły roboczej. W warunkach istotnych przekształceń strukturalnych,
nie wszystkie jednostki, dziedziny czy sektory gospodarki mają jednakowe per-
spektywy dalszego rozwoju. Znajomość struktury popytu na pracę z punktu wi-
dzenia jego organizacyjnego usytuowania może mieć istotne znaczenie dla ukie-
runkowywania działań stymulujących tworzenie nowych miejsc pracy;
� warunków pracy: dla równoważenia rynku pracy pewne znaczenie ma tak-

że stopień zgodności warunków pracy (fizycznych, społecznych, ekonomicznych)
oferowanych przez pracodawców na konkretnym stanowisku i oczekiwań w tym
zakresie ze strony pracowników. Szczególne znaczenie ma tu wysokość płac.
Oferowane płace i ich przestrzenne zróżnicowanie to ważny czynnik pobudza-
jący mobilność pracowniczą, zarówno zawodową, jak i geograficzną. Stanowią
one także ważny bodziec do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymienione płaszczyzny i podstawowe aspekty analizy rynku pracy podkre-
ślają potrzebę możliwie szczegółowego opisu poszczególnych kategorii popytu
na pracę i podaży zasobów pracy. Jest to bardzo wartościowy i potrzebny etap
analizy. Jednakże sytuacja na rynku pracy kształtuje się pod wpływem relacji
podaży pracy i popytu na pracę. Niedopasowanie ilościowe bądź strukturalne
(jakościowe) powoduje trudności na rynku pracy (bezrobocie lub niewykorzy-
stane miejsca pracy). Z tego względu szczególnie pożądana jest analiza porów-
nawcza podaży pracy i popytu na pracę. Taka analiza powinna być prowadzona
na każdym poziomie rynku pracy (krajowy, wojewódzki i lokalny) i uwzględniać
zarówno ilościowe, jak i jakościowe aspekty obu kategorii. Z uwagi na znacze-
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nie tego typu informacji dla kreowania aktywnej polityki rynku pracy, w tym
oddziaływania na system edukacji, szkoleń i kształcenia ustawicznego, prowa-
dzenie takiego typu analiz jest niezbędnym elementem diagnozy rynku pracy.

Nie należy przy tym poprzestawać na analizie rynku pracy w ujęciu statycz-
nym (na określony moment), ale należy także prowadzić je z uwzględnieniem
zmian w czasie (ujęcie dynamiczne). To pierwsze podejście daje fotografię sytu-
acji na rynku pracy, drugie zaś – pozwala uchwycić podstawowe trendy na rynku
pracy. Analiza w czasie może obejmować zdarzenia z przeszłości (ujęcie retro-
spektywne) bądź przewidywać najbardziej prawdopodobne zmiany na rynku pra-
cy w określonej przyszłości (prognoza lub projekcja). Te projekcje powinny
uwzględniać zarówno podaż zasobów pracy (prognoza ludności aktywnej zawo-
dowo, pracującej lub bezrobotnej), jak i popyt na pracę (prognoza popytu na
pracę w różnych przekrojach).

Wszystkie te zmiany oceniane w ujęciu retrospektywnym, jak i perspektywicz-
nym powinny uwzględniać analizę przyczyn i konsekwencji zmian na rynku pra-
cy. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rynku pra-
cy, gdyż poszczególne lokalne i regionalne rynki pracy funkcjonują na ogół w od-
miennych warunkach gospodarczych, społecznych i demograficznych, co powo-
duje, że dla każdego z nich niezbędne są odpowiednio dobrane (często
odmienne) instrumenty aktywnej polityki rynku pracy. W zależności od uwa-
runkowań określonej sytuacji na rynku pracy, te działania w większym stopniu
mogą dotyczyć podaży siły roboczej (np. lepsze dopasowanie kwalifikacji do
wymagań rynku pracy poprzez doskonalenie systemu edukacji, aktywizację szko-
lenia zawodowego w przedsiębiorstwach czy promocję kształcenia ustawiczne-
go) bądź popytu na pracę (np. wspieranie rozwoju zatrudnieniochłonnych dzie-
dzin gospodarki, promocja regionu w celu przyciągnięcia inwestorów, rozwój
infrastruktury ułatwiającej rozwój gospodarczy itp.).1

Cechą polskiego rynku pracy jest silne jego zróżnicowanie przestrzenne.
Dotyczy to nie tylko bieżącej sytuacji na rynku pracy, ale utrwalania się nieko-
rzystnych tendencji w długim okresie. W ten sposób pojawiły się obszary, które
od wielu lat przeżywają ogromne trudności ze zbilansowaniem popytu na pracę
z podażą zasobów pracy. Dotyczy to w szczególności części lokalnych rynków
pracy, których możliwości rozwoju są bardzo ograniczone, a przyrost podaży
zasobów pracy dość duży. Woj. łódzkie nie należy do tego typu regionalnego
rynku pracy, ale wyróżnia się dużą specyfiką zarówno przebiegu podstawowych
procesów rynku pracy, jak i roli czynników, które w okresie transformacji ode-
grały decydujące znaczenie dla kształtowania się aktualnych prawidłowości ob-

1 Szerzej zob. Potencjał PLUS. Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy, Raport
końcowy w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budżetu państwa, realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsz-
tynie, Olsztyn 2006, s.15–19.
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serwowanych na regionalnym rynku pracy. Z tego między innymi wynika po-
trzeba prowadzenie pogłębionych badań i analiz tego rynku pracy w celu roz-
poznania jego cech oraz najważniejszych uwarunkowań. Dzięki temu może
wzmocnić się koordynacyjna i programowa rola instytucji odpowiedzialnych za
politykę rynku pracy i poszczególne sfery życia regionu. Z tego też względu na-
leży wspierać inicjatywy podejmowania badań, które w sposób kompleksowy opi-
sują i analizują sytuację na konkretnym rynku pracy.

Dobrze się więc stało, że wiodącą rolę w inspirowaniu takich badań przejęły
Wojewódzkie Urzędy Pracy, a nowe możliwości prowadzenia takich badań po-
jawiły się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dla której wzrost
zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia są ważnym priorytetem. Takie możliwo-
ści pojawiły się także dla woj. łódzkiego, których ilustracją jest niniejszy projekt
badawczy zatytułowany: Analiza lokalnego rynku pracy – DIAGNOZA ZAWO-
DÓW. Jest on realizowany w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004–2006.

Cele projektu zostały zdefiniowane zgodnie z potrzebami regionu w zakre-
sie analiz rynku pracy, a mianowicie:
� określenie kompleksowego obrazu regionalnego rynku pracy w woj.

łódzkim,
� ocena adekwatności potencjału ludzkiego i systemu szkoleniowego w sto-

sunku do obecnych i przyszłych wymagań rynku pracy,
� określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Realizacja tych celów zmierza do ukazania kompleksowej analizy regional-

nego rynku pracy, z uwzględnieniem zarówno podstawowych faktów rynku pra-
cy, jak i czynników determinujących te zmiany. Takie kompleksowe ujęcie za-
kłada wykorzystanie szerokiego zakresu dostępnych danych statystycznych w ra-
mach statystyki publicznej, jak i innych instytucji zajmujących problematyką ryn-
ku pracy. Nie wszystkie jednak aspekty rynku pracy mogą być ocenione na
podstawie tego typu danych statystycznych. Dlatego szczególnie istotnym kom-
ponentem tego projektu są badania pierwotne zrealizowane specjalnie na uży-
tek projektu, a które mają wzbogacić możliwości wnioskowania o rzeczywistych
problemach rynku pracy i oczekiwaniach różnych instytucji i partnerów. Tymi
partnerami są przede wszystkim pracodawcy i pracownicy, z tego względu ba-
dania ankietowe objęły te właśnie populacje, a ponadto – jako potencjalnych
uczestników rynku pracy (w najbliższej przyszłości) – także uczniów i studen-
tów oraz w ograniczonym zakresie absolwentów. Szczególnie wartościowe,
z punktu widzenia doskonalenia polityki rynku pracy i zdolności realizacyjnych
odpowiednich instytucji, są badania instytucji rynku pracy, w tym przede wszyst-
kim przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy. Tego typu badania pozwalają
ukazać warunki funkcjonowania tych instytucji oraz najważniejsze bariery, ale
także skuteczność (efekty) ich działania. Wiedza o rynku pracy – jak już pod-
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kreślano – powinna obejmować nie tylko wydarzenia z przeszłości, ale także
uwzględniać przewidywane zmiany na rynku pracy wynikające z kształtowania
się relacji podaży zasobów ludzkich i popytu na pracę. Szczególnie pożądane
z tego punktu widzenia są prognozy popytu na pracę. W ramach tego projektu
prognozy popytu na pracę zostały także uwzględnione i powinny one wskazać
kierunek dalszego doskonalenia badań i analiz w celu systematycznego i kom-
pleksowego monitorowania sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Wyniki badań i analiz tego projektu są zaprezentowane w 10 raportach
tematycznych (cząstkowych), a syntetyczne ich podsumowanie zawiera niniej-
sza publikacja. Składa się ona z dziesięciu rozdziałów oraz zakończenia. Pierw-
sze dwa rozdziały mają na celu ukazanie najważniejszych uwarunkowań funk-
cjonowania regionalnego rynku pracy w woj. łódzkim. W pierwszej kolejności
(rozdział pierwszy) zaprezentowano najważniejsze cechy oraz tendencje rozwo-
ju gospodarczego województwa. To właśnie poziom i dynamika rozwoju gospo-
darczego decydują o możliwościach tworzenia w tym regionie nowych miejsc
pracy, które z kolei warunkują korzystne zmiany na rynku pracy. Jak wynika
z analizy, poziom rozwoju gospodarczego w okresie ostatnich kilkunastu lat nie
stworzył warunków sprzyjających dobrej kondycji regionalnego rynku pracy.
Przeciwnie, zaistniałe procesy restrukturyzacji podstawowych dziedzin gospo-
darki tego regionu spowodowały istotne zmniejszenie liczby miejsc pracy i po-
jawienie się na dużą skale bezrobocia. Dopiero od kilku lat możemy mówić
o pewnych symptomach poprawy sytuacji gospodarczej i – w ślad za tym –
relatywnie optymistycznych przesłankach zmian na łódzkim rynku pracy w naj-
bliższej przyszłości.

Sytuacja na rynku pracy zależy także od kształtowania się podaży zasobów
pracy, a zatem jest ściśle związana z przebiegiem procesów demograficznych
w regionie. Jak wiemy, od kilkunastu lat następują dość znaczące zmiany w sy-
tuacji ludnościowej kraju oraz województwa, które w odmienny sposób deter-
minują sytuację na rynku pracy. Do chwili obecnej obserwujemy dość silną pre-
sję demograficzną na rynek pracy, co wynika z dużego przyrostu ludności w wieku
produkcyjnym, a tym samym ludności aktywnej zawodowo. Ta presja demogra-
ficzna powoli słabnie i w najbliższych latach całkowicie zmieni siłę i kierunek
swojego oddziaływania. Tak w Polsce, jak i w woj. łódzkim czeka nas duży uby-
tek liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz silny proces starzenia się zaso-
bów pracy. Są tą cechy rozwoju demograficznego, które już obecnie powinny
być wzięte pod uwagę przy definiowaniu celów i założeń średniookresowej po-
lityki gospodarczej. Dotychczasową rolę sytuacji demograficznej dla rynku pra-
cy w woj. łódzkim oraz najbardziej prawdopodobne jej zmiany w perspektywie
do roku 2030 opisuje rozdział drugi publikacji.

Bilansowanie podaży zasobów pracy z popytem na pracę odbywa się na ryn-
ku pracy. Z punktu widzenia tematu tego projektu jest to kluczowy problem,
stąd rozdział trzeci prezentuje różne możliwości analityczne. Przede wszystkim
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znajdujemy w nim wskazówkę dotyczącą różnych źródeł informacji, które moż-
na wykorzystać do analizy regionalnego rynku pracy. Jest bardzo ważny element
rozdziału z uwagi na potrzebę ukazania możliwości kompleksowej diagnozy ryn-
ku pracy. Te różnorodne źródła danych pozwalają na ocenę wielu kategorii ryn-
ku pracy, poczynając od pracujących, wolnych miejsc pracy, a kończąc na bez-
robociu. Rozważania w tym rozdziale stanowią ilustrację przydatności, a nawet
konieczności łączenia różnych źródeł informacji, dzięki czemu analiza rynku
pracy zyskuje na wielowymiarowości i ukazuje większą złożoność funkcjonowa-
nia rynku pracy.

Kolejne cztery rozdziały prezentują w sposób syntetyczny wyniki badań an-
kietowych, które w ramach projektu zostały przeprowadzone wśród pracodaw-
ców, pracowników oraz uczniów i studentów. Badania te miały na celu pozyska-
nie dodatkowych informacji, niedostępnych ze źródeł statystyki publicznej, a któ-
re dotyczą opinii, postaw i zachowań na rynku pracy oraz zamierzeń na przy-
szłość badanych populacji. Te postawy ludności aktywnej zawodowo są często
elementem decydującym o ich szansach na rynku pracy.

W rozdziale czwartym zaprezentowano zatem oczekiwania pracodawców
wobec kandydatów pracy, z ukazaniem trudności w pozyskaniu odpowiednich
pod względem kwalifikacji pracowników, a także oceniono aktywność przedsię-
biorstw w zakresie szkoleń oraz realizacji praktyk zawodowych. Wyniki badań
potwierdziły, że we wszystkich tych obszarach działania podmiotów jest jeszcze
wiele do zrobienia, aby stworzyć lepsze warunki do szybszego dostosowania kwa-
lifikacji zasobów pracy do zmieniających się potrzeb pracodawców.

Rozdział piąty zawiera natomiast wyniki badania postaw pracowników w za-
kresie dotychczasowego doskonalenia zawodowego oraz planów edukacyjnych
na przyszłość. Jest to bardzo ważny elementem diagnozy rynku pracy ukazujący
gotowość pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest zarazem prze-
jawem skłonności do mobilności pracowniczej, która w aspekcie zmiany zawo-
dów oraz miejsca zamieszkania została także omówiona w tym rozdziale.

O sytuacji na rynku pracy decydują przede wszystkim osoby, które już uczest-
niczą w procesie pracy bądź poszukują pracy. Jednakże z punktu widzenia ocze-
kiwanych zmian na rynku pracy w najbliższej przyszłości ważna jest także grupa
osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Z tego względu rozdział
szósty podejmuje kwestie przygotowania uczniów do pracy zawodowej. Ważnym
elementem tych rozważań jest ścieżka edukacyjna młodzieży, użyteczność wie-
dzy szkolnej oraz aktywność młodzieży w zakresie pozyskiwania dodatkowych
kwalifikacji i umiejętności. Nie bez znaczenia dla diagnozy rynku pracy są także
zamierzenia uczniów dotyczące przyszłej pracy.

Podobne problemy zostały omówione w rozdziale siódmym, jednak dotyczą
one innej kategorii młodzieży, a mianowicie studentów. Oprócz charakterysty-
ki drogi edukacyjnej studentów i oceny użyteczności wiedzy wyniesionej ze stu-
diów, w rozdziale zaprezentowano wyniki badania ich aktywności w zakresie
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podnoszenia kwalifikacji oraz dotyczące planów zawodowych. Rozwinięciem tej
problematyki jest omówienie problemów jakie absolwenci wyższych uczelni mają
w momencie poszukiwania pierwszej pracy.

Rozdział ósmy spełnia w tej publikacji szczególną rolę, gdyż prezentuje wy-
niki badania instytucji rynku pracy. Ich celem było rozpoznanie warunków funk-
cjonowania tych instytucji, a w szczególności Powiatowych Urzędów Pracy, któ-
re ponoszą największą odpowiedzialność za realizację regionalnej i lokalnych
polityk rynku pracy. Nie zawsze jednak instytucje te mają w pełni zagwaranto-
wane warunki do realizacji tak ważnych zadań. Wyniki badań ankietowych po-
twierdziły te trudności, ale pokazały także ogromny zakres konkretnych działań
podejmowanych przez te instytucje. W przeważającej części zadania te realizo-
wane są w sposób satysfakcjonujący dla najbardziej zainteresowanych (bezro-
botnych), ale istnieje jeszcze wiele barier i ograniczeń, które zmniejszają efek-
tywność funkcjonowania tych instytucji.

Przy analizie rynku pracy istnieje potrzeba diagnozy nie tylko zaistniałych
już prawidłowości rynku pracy, ale także próbą projekcji najbardziej prawdopo-
dobnych zdarzeń w perspektywie kilku lat. W tym celu użyteczne są prognozy
demograficzne, które są dostępne na poziomie zarówno województw, jak i po-
wiatów, a nawet dużych miast, na podstawie których możemy oceniać oczekują-
ce nas zmiany podaży zasobów pracy. Zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest
natomiast prognozowanie popytu na pracę według najważniejszych dla rynku
pracy przekrojów, a więc w ujęciu przestrzennych, rodzajów działalności oraz
zawodów. Takie próby są wykonywane w Polsce od niedawna, a w ramach ni-
niejszego projektu wykonano taką projekcję dla woj. łódzkiego. W rozdziale
dziewiątym zaprezentowano najważniejsze problemy związane z tą problema-
tyką. Omówiono w nim zarówno kwestie dotyczące dostępności różnych źródeł
danych na użytek prognozowania, podstawowych metod zastosowanych do bu-
dowy prognoz w badanym województwie, jak również zaprezentowano najważ-
niejsze rezultaty zbudowanych prognoz. Jest to rozdział, który nie tylko ma war-
tość poznawczą, ale także powinien inspirować do poszukiwania możliwości sys-
tematycznego wykonywania takich prognoz dla regionalnego rynku pracy.

Jednym z kluczowych problemów niemalże wszystkich rynków pracy jest
niedopasowanie kwalifikacyjne podaży zasobów pracy z oczekiwania kwalifika-
cyjnymi pracodawców. Z tego względu ważnym zadaniem omawianego projek-
tu badawczego była ocena spójności struktury kształcenia z potrzebami rynku
pracy. Problematyka ta w syntetycznej formie jest zaprezentowana w rozdziale
dziesiątym. Podjęto w nim próbę ukazania roli spójności edukacji z potrzebami
rynku pracy, a na przykładzie badanego województwa omówiono strukturę
kwalifikacyjną podaży zasobów pracy i popytu na pracę (w odniesieniu do
różnych populacji ludności aktywnej zawodowo) oraz dokonano oceny dopaso-
wania systemu edukacji szkolnej i pozaszkolnej do potrzeb regionalnego rynku
pracy. Z tych rozważań wynikają istotne wnioski dotyczące aktualnego stanu
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zbieżności systemu edukacji i oczekiwań rynku pracy oraz sugestie na przy-
szłość.

Ostatni rozdział ma charakter podsumowujący i dlatego w pierwszej kolej-
ności przedstawia najważniejsze wyniki badań i analiz w badanym województwie,
a następnie podejmuje próbę pewnej refleksji dotyczącej przewidywanych zmian
na regionalnym rynku pracy woj.. łódzkiego w perspektywie do 2010 roku.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie wartościowym kompendium
wiedzy o regionalnym rynku pracy, ukazującym zarówno pożądane kierunki ana-
liz rynku pracy, jak i możliwości wykorzystania dostępnych źródeł danych oraz
zakres dodatkowych badań i projekcji różnych aspektów rynku pracy, nie pomi-
jając sposobu analizy i integracji wiedzy w tym obszarze. Będziemy usatysfak-
cjonowaniu jeśli ta publikacja oraz wszystkie raporty przygotowane w ramach
projektu będą pomocne dla instytucji zajmujących się rynkiem pracy i przyczy-
nią się do integracji oraz współpracy tych instytucji na rzecz dalszego rozwiązy-
wania problemów regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Janusz Witkowski
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R O Z D Z I A Ł  P I E RW S Z Y

Elżbieta Kryńska

GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA
REGIONALNEGO RYNKU PRACY

Sytuacja na każdym rynku pracy, niezależnie od jego skali, w znaczącej mierze
uwarunkowana jest sytuacją na rynku produktów i usług, mniej lub bardziej go
odzwierciedlając. Uwarunkowań rynku pracy w regionie łódzkim należy więc
w pierwszym rzędzie poszukiwać w czynnikach gospodarczych, determinujących
podażowe strony rynków pracy. Struktura tej części opracowania jest następu-
jąca. W pierwszej kolejności dokonano scharakteryzowania profilu gospodar-
czego województwa łódzkiego. Obecny profil gospodarki regionu wykształcił się
w toku przemian historycznych i jest silnie ugruntowany (z dobrymi złymi tego
konsekwencjami) tradycją, obyczajem i praktyką społeczną. Rzutuje to niewąt-
pliwie na dzisiejsze i przyszłe przemiany gospodarcze – ich kierunek i tempo.
Kolejno przedstawiono rozwój gospodarczy województwa na tle kraju za po-
mocą takich mierników, jak produkt krajowy brutto oraz wartość dodana. Ana-
lizy pozwoliły na dokonanie pozycjonowania województwa łódzkiego na mapie
gospodarczej kraju oraz podregionów województwa w przestrzeni gospodarczej
regionu. W części tej omówiono również tendencje zmian liczby i struktury pod-
miotów gospodarczych działających na obszarze województwa łódzkiego. Za-
mknięciem rozważań obejmujących uwarunkowania gospodarcze sytuacji na ryn-
ku pracy województwa łódzkiego stanowi analiza wskaźników koniunktury go-
spodarczej w regionie i jej zmiany w ostatnim okresie.

1.1. PROFIL GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA

Województwo łódzkie w obecnym kształcenie utworzone zostało w 1999 r. Zaj-
muje powierzchnię 18219 km2 (5,8% powierzchni kraju). Strukturę administra-
cyjną województwa tworzą 24 powiaty, w tym: 3 grodzkie i 21 ziemskich oraz
177 gmin, w tym 18 miejskich, 24 miejsko-wiejskich i 135 wiejskich. Miastami
na prawach powiatu są byłe miasta wojewódzkie starego podziału administra-
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cyjnego: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice. Poza tym istnieje 21 po-
wiatów: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki
wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomsz-
czański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski i zgierski.

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa łódzkiego dominuje
obszar Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, w której zamieszkuje około 1200 tys.
osób. Drugim znaczącym obszarem jest okręg bełchatowski z rozwiniętym
w oparciu o bogate złoża węgla brunatnego przemysłem paliwowo-energetycz-
nym. Dzięki bogatym zasobom węgla brunatnego dobrze rozwinął się zatem w re-
gionie przemysł wydobywczy i energetyczny. W czołówce najbogatszych przed-
siębiorstw w Polsce znajduje się kompleks paliwowo-energetyczny „Bełchatów
SA”. Produkuje on ponad 20% całej energii elektrycznej kraju.

Pozostałe tereny to obszary rolnicze, ze znacznym udziałem przemysłu w mia-
stach. Obszary rolnicze położone są głównie w północnej części województwa,
w rejonie kutnowskim oraz w rejonach Skierniewic, Sieradza, Wielunia i Wie-
ruszowa. Województwo łódzkie ma więc charakter przemysłowo-rolniczy. Inne
rozwinięte gałęzie przemysłu to przemysł farmaceutyczny, ceramiczny, energe-
tyczny, tekstylny i elektromaszynowy.

Województwo łódzkie położone jest w środku Polski – przez jego obszar prze-
biegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Zlo-
kalizowane są tu ciągi krajowej infrastruktury technicznej – drogowej, kolejo-
wej, elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej i inne. W przyszło-
ści na terenie województwa krzyżować się będą dwie autostrady A1 (północ-
południe) i A2 (wschód-zachód). Korzystne położenie sprzyja rozwojowi usług
logistycznych, spedycyjnych i składowych. Region stara się o rozwój połączeń
lotniczych z wykorzystaniem lotniska w Łodzi (Lublinek – Port Lotniczy Łódź
im. Władysława Reymonta) i w Łasku, poprzez przystosowanie części lotniska
wojskowego do potrzeb komunikacji towarowej typu cargo, a w przyszłości tak-
że pasażerskiej.

Profil gospodarki regionu łódzkiego ukształtował się w procesie historyczne-
go rozwoju, którego korzenie tkwią w XIX wieku. W wyniku splotu okoliczności
historycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych region łódzki dotknię-
ty został wieloma problemami szczególnie w okresie transformacji systemowej.
Do problemów najsilniej rzutujących na sytuację mieszkańców województwa łódz-
kiego tego okresu zaliczyć można: degradację środowiska naturalnego, zanie-
dbania w infrastrukturze, niski poziom dochodów, a przede wszystkim wysoki
poziom bezrobocia. Charakterystyczne cechy gospodarki regionu sprawiły, iż dużo
problemów związanych z procesem transformacji wystąpiło na rynku pracy, szcze-
gólnie silnie reagującym na zmiany popytu na rynkach produktów.

Podstawowe przyczyny wystąpienia wysokiego poziomu bezrobocia w regio-
nie związane są z jego gospodarczymi i instytucjonalnymi cechami, stanowiący-
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mi o wzmożonej podatności na negatywne konsekwencje procesu transformacji
systemowej. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim1:

– Strukturę gospodarki wskazującą na dominację przestarzałego, opóźnio-
nego technicznie i niekonkurencyjnego przemysłu przy niedostatecznym wy-
kształceniu innych dziedzin i funkcji, zwłaszcza usługowych2.

– Strukturę działowo-gałęziową przemysłu, będącą historycznie ukształto-
waną monokulturą przemysłową z dominacją przemysłu włókienniczego, zaco-
fanym technicznie przemysłem maszyn i artykułów technicznych dla włókien-
nictwa oraz nienowoczesnym przemysłem elektronicznym i elektrotechnicznym.
Struktura gospodarki regionu ukształtowała się w procesie historycznego roz-
woju, którego początki miały miejsce jeszcze w wieku XIX. W okresie powo-
jennym ukierunkowanie nakładów inwestycyjnych bądź petryfikowało starą struk-
turę branżową, bądź wskazywało na próby restrukturyzacji, ale prowadzonej na
tyle niekonsekwentnie, iż zasadnicze zmiany nie miały miejsca. Niewielkim prze-
jawem zmian strukturalnych w tym okresie był nieco wolniejszy rozwój przemy-
słu lekkiego, któremu towarzyszył wzrost udziału przemysłu elektromaszyno-
wego, zresztą w znacznej mierze produkującego maszyny i urządzenia dla włó-
kiennictwa. Zdecydowana dominacja przemysłu lekkiego i znaczny udział prze-
mysłu spożywczego wśród gałęzi przemysłu, a więc dziedzin o charakterze
konsumpcyjnym, najostrzej poddanych weryfikacji przez mechanizm rynkowy,
spowodowała znaczną podatność regionu na zjawiska recesyjne.

– Dominacja w przemyśle lekkim przedsiębiorstw dużych, niezdolnych do
wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości3. Duże przedsiębiorstwa państwowe,
kultywujące przestarzały system organizacji i zarządzania, przystosowany do wiel-
kiej skali produkcji, były niezdolne do przejścia na małą skalę produkcji dla roz-
proszonych, drobnych odbiorców.

– Wysoki stopień zużycia majątku produkcyjnego oraz brak inwestycji mo-
dernizacyjnych w przedsiębiorstwach, niezbędnych dla poprawy jakości wyro-
bów. Taka polityka inwestycyjna realizowana była pomimo, iż powszechnie zna-
ne było zacofanie i postępująca degradacja przemysłu łódzkiego. W jej efekcie

1 Zob. E. Kryńska, Rynek pracy regionu łódzkiego. Problemy podstawowe (w:) W. Warzywoda-
Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Ryzyka transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), Instytut
Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, P. S. Absolwent, Łódź 2000, s. 127–144, E. Kryńska, Determi-
nanty popytu na pracę w regionie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych, Acta Universitatis Lodzien-
sis, Folia Oeconomica 154, Łódź 2001, s. 137–151, E. Kryńska, Rynki pracy wielkich miast w Polsce
(w:) E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce.
Ujuęcie teoretyczne i empiryczne, Wtdawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2003, s. 211–230.

2 W 1990 r. udział przemysłu w produkcie regionalnym brutto ukształtował się na poziomie
50,4%, przy średnim wskaźniku w kraju poniżej 45%.

3 Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w województwie
łódzkim przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 1000 osób angażowały 64,5% majątku trwałego,
realizowały prawie 50% produkcji i zatrudniały 55% ogółu zatrudnionych.
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potencjał wytwórczy miasta stał się nienowoczesny i mało efektywny, a jego baza
techniczna zdekapitalizowana w stopniu znacznie większym, niż gdzie indziej4.

– Geografia rynków zbytu dla produktów wytwarzanych przez dominujący
w regionie przemysł: głównymi odbiorcami wyrobów przemysłu miasta i regio-
nu były kraje dawnej RWPG – rynki mało wymagające, nie wymuszające inwe-
stowania i postępu.

– Brak silnych i zwartych grup zawodowych o dużej sile przetargowej. Cha-
rakterystyczną cechą podażowej strony rynku pracy regionu łódzkiego w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku było rozbicie ruchu związkowego skutku-
jące małą siłą przetargową organizacji pracobiorców. Wydaje się, iż jedną z przy-
czyn mogła być wysoka feminizacji klasy robotniczej, zapewne inną – brak poli-
tycznego zaplecza w postaci mniej lub bardziej formalnych grup nacisku oraz
to, iż przemysł lekki nigdy nie był (w przeciwieństwie do sektora paliwowo-ener-
getycznego) postrzegany jako kluczowa gałąź gospodarki. Tak czy inaczej – upa-
dłość dużych przedsiębiorstw w regionie łódzkim przebiegła w szybkim czasie,
bez znaczącego przeciwstawienia się ze strony organizacji związków zawodo-
wych. Obrona upadających przedsiębiorstw państwowych nie była tak nasilona,
jak miało to miejsce w innych regionach. Słabość organizacji pracowniczych stała
się elementem przyspieszającym przemiany dyktowane regułami mechanizmu
rynkowego, ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami.

– Niski poziom dochodów ludności miasta i regionu w stosunku do innych
wielkich aglomeracji przemysłowych w kraju, będący konsekwencją struktury
przemysłu i niskiej kultury gospodarki regionu;

– Słabo rozwinięta i zdekapitalizowana infrastruktura techniczną oraz eko-
logicznie zdegradowane środowisko.

Region o takich cechach gospodarczych szczególnie silnie zareagował na:
– zmniejszenie popytu zewnętrznego, będącego skutkiem rozpadu kontak-

tów handlowych w ramach RWPG, a szczególnie utraty wielkiego rynku zbytu
jakim był (nie wymuszający postępu i inwestowania) rynek byłego Związku Ra-
dzieckiego,

– zmniejszenie popytu wewnętrznego, wywołane zastosowaniem narzędzi
antyinflacyjnych,

– gwałtowną liberalizację handlu zagranicznego, dzięki której nastąpił
ogromny wzrost konkurencyjnego importu konsumpcyjnego (między innymi
konfekcji i tkanin).

O skali recesji zdecydował kryzys podstawowego w regionie przemysłu. Pro-
ces jego adaptacji do warunków gospodarki rynkowej był zbyt powolny. Nie była

4 Przemysł lekki, produkujący głównie dobra konsumpcyjne, w okresie gospodarki planowej
nie należał do grupy preferowanych gałęzi. Przedsięwzięcia inwestycyjne wówczas koncentrowały
się głównie w gałęziach produkujących środki produkcji oraz w przemyśle paliwowo-energetycz-
nym, których udział w produkcji przemysłowej województwa łódzkiego był niewielki.
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w stanie go zrównoważyć nawet nieco korzystniejsza sytuacja w innych dziedzi-
nach gospodarki. Stan taki miał zresztą miejsce w gospodarkach wielu krajów,
gdzie obserwowano, iż zjawiska recesyjne występują z bardzo dużym nasileniem
zawsze na obszarach charakteryzujących się monokulturą gospodarczą. Należy
także podkreślić, iż pewne symptomy recesji w przemyśle regionu wystąpiły już
przed okresem transformacji. Radykalne zmiany systemu ekonomicznego jedy-
nie błyskawicznie przyspieszyły jej tempo.

Poprawa koniunktury gospodarczej mająca miejsce od 1993 r. wpłynęła na
zahamowanie spadku popytu na produkty oferowane przez region, a tym sa-
mym na wielkość popytu na pracę. Zwiększył się przede wszystkim popyt we-
wnętrzny, a zwłaszcza konsumpcyjny, na wyroby produkowane tradycyjnie w re-
gionie. Znana jest bowiem prawidłowość, polegająca na tym, że w okresach kry-
zysowych, charakteryzujących się ubożeniem społeczeństwa, popyt na wyroby
przemysłu lekkiego maleje szybciej, niż na przykład na artykuły spożywcze i in-
ne, niezbędne do życia.

Czynnikiem, który wpłynął korzystnie na sytuację na rynku pracy regionu była
aktywność jego mieszkańców. Masowe zwolnienia pracowników przez wielkie
firmy państwowe zostały w znacznej mierze zrekompensowane aktywnością
mieszkańców tworzących tysiące małych firm. Ludzie, zmuszeni trudną sytuacją
ekonomiczną, podjęli na własną rękę próby działań dostosowawczych – sami
tworzyli sobie miejsca pracy. Specyfika regionu i względna łatwość organizowa-
nia spowodowała zainteresowanie tworzeniem małych prywatnych firm krawiec-
kich, konfekcyjnych, dziewiarskich, bieliźniarskich i innych, mniej lub bardziej
ściśle nawiązujących do tradycyjnych dziedzin gospodarki regionu oraz firm spo-
żywczych, medycznych i innych. Ich powstanie i rozwój były wynikiem decyzji
indywidualnych, podejmowanych na własne ryzyko przedsiębiorców. Ich aktyw-
ność została skoncentrowana na działalności nie wymagającej wysokich nakła-
dów inwestycyjnych, wymagającej a to inicjatywy, pewnej wiedzy o funkcjono-
waniu rynku oraz zaangażowania i zdolności do elastyczności działania. Nowo
powstałe firmy działały często na pograniczu lub całkiem w szarej strefie, ale
niezależnie od koloru strefy, dzięki nim mógł rosnąć kapitał, co pozwalało na
oczekiwanie dalszego rozwoju Łodzi i regionu. Trzeba tu wspomnieć o fenome-
nie, jakim było powstanie w sąsiedztwie Łodzi wielkich bazarów handlu wyro-
bami przemysłu tekstylnego (Głuchów-Tuszyn-Rzgów). O ich lokalizacji zade-
cydowało przede wszystkim położenie przy trasie szybkiego ruchu łączącej Łódź
z południem Polski. Szacuje się, iż targowiska te w okresie największego roz-
kwitu (lata 1994–1997) dawały bezpośrednio i pośrednio pracę ponad stu ty-
siącom osób.

Rodzaje działalności podejmowane przez małe i średnie firmy w Łodzi i re-
gionie łódzkim nie wpłynęły istotnie na zmianę przedmiotowej struktury gospo-
darki, ale ponieważ charakteryzowała je niska kapitałochłonność i wysoka pra-
cochłonność, generowały spory popyt na pracę. Dlatego uważa się, iż aktyw-
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ność mieszkańców regionu łódzkiego była w swoim czasie jedną z przyczyn
zmniejszenia (potencjalnie znacznie większych) napięć na rynku pracy. Stała się
również źródłem dochodów znacznej części ludności.

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że firmy małe, często
jednoosobowe, i średnie, zatrudniające niewielką liczbę osób, są w największym
stopniu narażone na wahania koniunkturalne, nieodporne na zmienność zja-
wisk w otoczeniu rynkowym i niezdolne do głębszych procesów dostosowaw-
czych, a więc do przetrwania w długim okresie. Stąd bierze się niestabilność ge-
nerowanych przez nie miejsc pracy. Znaczna część małych i średnich przedsię-
biorstw w regionie łódzkim związana była i jest nadal z produkcją i handlem
konfekcją. Decyzje polityki współpracy gospodarczej z zagranicą (m. in. ograni-
czenia wjazdowe dla sąsiadów zza wschodniej granicy) doprowadziły do spadku
popytu na towary, a następnie bankructwa części małych i średnich przedsię-
biorstw i w konsekwencji likwidacji miejsc pracy. Dodatkowym zagrożeniem
małych firm regionu stała się konkurencja importu. Na przełomie wieków ak-
tywność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim wyraźnie osła-
bła5. Okazały się one nieodporne na:

– konkurencję ofert firm zagranicznych, na co decydujący wpływ miało ob-
niżenie stawek celnych wynikające z postanowień Układu o Stowarzyszeniu Pol-
ski ze Wspólnotami Europejskimi,

– duży (nie w pełni kontrolowany) import odzieży używanej oraz tkanin z Da-
lekiego Wschodu;

– załamanie handlu (również dokonującego się w tzw. szarej strefie gospo-
darki) z rynkami wschodniej Europy (byłymi krajami ZSRR).

Przeprowadzone w 1998 r. badania firm regionu pozwoliły na identyfikację
podstawowych przyczyn zmniejszania ich zapotrzebowania na pracę. Zaliczono
do nich6:

– złą koniunkturę, stagnację rynku,
– niekorzystne regulacje prawne
– decyzje polityki gospodarczej (nadmierny fiskalizm),
– napływ kapitału zewnętrznego, oraz
– nieuczciwą konkurencję.
Zjawiska mające miejsce w gospodarce regionu łódzkiego na początku trans-

formacji wymagały podjęcia działań dostosowawczych ze strony podmiotów po-
lityki regionalnej. Analiza przyczyn recesji gospodarki wskazywała, że sposo-
bem na jej przezwyciężenie i jednocześnie umożliwienie elastycznych dostoso-

5 W 1999 r. działalność gospodarczą na własny rachunek podjęło 20,5 tys. osób, w 2000 r. 19,4
tys. a w 2001 r. 16,1 tys. (dane US w Łodzi).

6 Badaniem objęto 678 przedsiębiorstw z terenu byłego województwa łódzkiego. Pełne jego
wyniki znajdują się w: E. Kwiatkowski (red.) Zapotrzebowanie na wiedze i umiejętności w regionie
łódzkim, Fundacja Inkubator, Łódź 2000.
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wań do wymagań rynku w przyszłości jest jej restrukturyzacja, której głównym
celem miało być promowanie rozwoju nowych sfer działalności, mających za-
stąpić dziedziny niezdolne do sprostania warunkom gospodarki rynkowej, dzię-
ki czemu miało nastąpić załagodzenie społecznych niekorzyści okresu transfor-
macji, a przede wszystkim – ograniczenie nierównowagi na rynku pracy.

W ostatnich kilkunastu latach opracowano wiele programów/strategii dla re-
gionu, zakładających na ogół konieczność dywersyfikacji istniejącej gospodarki,
a przede wszystkim przemysłu, który – jak należy się tego spodziewać – nadal
będzie głównym ogniwem gospodarki regionu, ze względu na dotychczasową
skalę uprzemysłowienia i istniejące tradycje7. Praktycznie wszystkie propozycje
dotyczące restrukturyzacji regionu łódzkiego oparte zostały na założeniu, że
pozostanie on silnym centrum przemysłowym, przy założeniu na ogół koniecz-
ności dywersyfikacji istniejącej gospodarki, a przede wszystkim przemysłu.
W żadnym z dokumentów jednak dywersyfikacji nie traktowano dogmatycznie,
wychodząc z założenia, iż w ostatecznym rachunku o kierunku rozwoju decydo-
wać powinien zawsze rynek i rachunek efektywności podejmowanych przedsię-
wzięć. Jakkolwiek więc dywersyfikacja przemysłu łódzkiego niewątpliwie musi
mieć miejsce, to nie może przebiegać pod presją konieczności całkowitej likwi-
dacji przemysłu lekkiego. W jego ramach mogą i powinny funkcjonować przed-
siębiorstwa gałęzi mających duże szanse rozwojowe, jak na przykład przemysł
odzieżowy. Jest to wskazane ze względów ekonomicznych, ale również ze względu
na tradycje Łodzi i regionu łódzkiego oraz – co jest niezwykle ważne dla rynku
pracy – niską kapitałochłonność i dużą pracochłonność produkcji. W jednym
z opracowanych programów przewidywano więc stworzenie w regionie łódzkim
kompleksu odzieżowego: od wzornictwa poczynając, poprzez produkcję odzie-
ży na działalności handlowej i targowo-wystawienniczej kończąc.

Niezależnie od tych założeń przyjmowano jednak, iż konieczność zmniejsze-
nia udziału przemysłu lekkiego w regionie jest bezsporna, gdyż właśnie jego wy-
soka koncentracja może być jedną z podstawowych przyczyn stosunkowo niż-
szego poziomu życia mieszkańców województwa. Obserwuje się bowiem na ca-
łym świecie, że przemysł lekki, w tym głównie włókienniczy i odzieżowy, cha-
rakteryzuje się niższymi od przeciętnych poziomami rentowności i płac.

Opracowane programy/strategie rozwoju regionu łódzkiego miały charakter
diagnostyczny lub/i roszczeniowy, wskazując przede wszystkim na skalę opóź-
nień z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej oraz elementy infrastruk-
tury wymagające szybkiej modernizacji. Ukierunkowane były na pozyskanie środ-

7 Por. np. opracowana w 2000 r. „Strategia rozwoju województwa łódzkiego”, przygotowana przez
zespół w składzie: A. Jewtuchowicz, S. Krajewski, W. Musiał oraz A. Suliborski. Informacje o tym
dokumencie znajdują się w opracowaniu S. Krajewskiego, Perspektywy restrukturyzacji wojewódz-
twa łódzkiego (w:) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i prak-
tyczne, Materiały z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2000.
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ków, które przez długi okres nie napłynęły w pożądanej skali, przez co nie mo-
gły być w pełni realizowane8.

Dla zwiększenia napływu kapitału zewnętrznego zlokalizowana została w wo-
jewództwie łódzkim Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1997 r. w drodze rozporządzenia Rady
Ministrów, na okres 20 lat (do 2017 r.). Strefa obejmuje obszar o powierzchni
ponad 383,45 ha. Ma charakter rozproszony – składa się z 16 podstref, usytu-
owanych w Łodzi, Ksawerowie, Zgierzu, Ozorkowie, Tomaszowie Mazowieckim,
Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Łęczycy, Radomsku, Sieradzu, Piotrkowie Trybu-
nalskim i Sławnie. Jej wielkim atutem jest centralne położenie w kraju oraz bli-
skość planowanego skrzyżowania dwóch autostrad. Można mówić od dwóch
podstawowych powodach utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w woje-
wództwie łódzkim. Pierwszym była nadzieja na zwiększenie aktywności gospo-
darczej i zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia. Drugim – potrzeba zmian
strukturalnych w gospodarce o monokulturowym charakterze, zdominowanej
przez przemysł lekki. Z założenia zresztą w strefach nie powinny znaleźć się
przedsiębiorstwa z tej gałęzi przemysłu, która przeważa w danym regionie, by
nie wprowadzać dodatkowej konkurencji. W jej obszarze znalazły się więc dzie-
dziny produkcji i usług będące nośnikami postępu technicznego, a więc prze-
mysł elektroniczny, metalowy, przetwórczy, precyzyjny oraz związany z ochro-
ną środowiska. Założono przy tym pełne wykorzystanie istniejącego dużego za-
plecza naukowo-badawczego.

Obecnie (2006 r.) około 63% terytorium Łódzkiej SSE zostało zagospoda-
rowane przez inwestorów (są to obszary, na których przedsiębiorstwa już dzia-
łają lub też będą prowadzić działalność na podstawie udzielonego zezwolenia).
Od początku istnienia Strefy wydano 70 zezwoleń na działalność w Łódzkiej SSE.
Aktualnie 58 inwestorów posiada ważne zezwolenia. Spośród nich już ponad 20
firm rozpoczęło działalność produkcyjną (w 5 podstrefach: Łódź, Ozorków, Ksa-
werów, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki). Dwie podstrefy zagospodarowano już
całkowicie, są to Ozorków i Zgierz. Zajęty przez inwestora jest również cały ob-
szar Podstrefy Sławno.9

Stolicą województwa jest Łódź, drugie co do wielkości miasto w Polsce, bę-
dące znaczącym ośrodkiem przemysłowym o historycznie wykształconej mono-
kulturze, co spowodowało wysoką jego podatność na negatywne wpływy trans-
formacji ustrojowej. Upadek zakładów przemysłu lekkiego, mający miejsce w la-

8 Jak pisał S. Krajewski: „Jednym z najważniejszych problemów jest zapewnienie środków finan-
sowych na realizację programów restrukturyzacji. Powszechnym zjawiskiem jest dysproporcja między
ambitnie formułowanymi celami i zadaniami a skromnymi możliwościami finansowymi.”, S. Krajewski,
Perspektywy..., op. cit. s. 129.

9 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Efekty działalności Łódzkiej SSE – zagospodarowa-
nie obszaru, http://www.sse.lodz.pl/page_pl.php?id=27.
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tach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, stworzył sytuację kryzysową w życiu
społecznym i gospodarczym miasta. Obecnie w mieście obserwuje się wyraźną
poprawę koniunktury gospodarczej – lokują tu działalność gospodarczą inwe-
storzy tak krajowi jak i zagraniczni, rozwijają się nowe gałęzie przemysłu i usłu-
gi10. W Łodzi rozwinęła się na dużą skalę produkcja urządzeń gospodarstwa
domowego (firmy z tej branży stanowią jeden z największych klastrów artyku-
łów gospodarstwa domowego w Europie), tworzą się centra księgowo-informa-
tyczne o zasięgu międzynarodowym. Miasto rozwija również funkcje handlowe,
targowo-wystawiennicze i usługowe, w szczególności metropolitalne. W Łodzi
funkcjonuje wiele instytucji administracyjnych, a także rozwinięta sieć instytu-
cji edukacyjnych, naukowo-badawczych, ochrony zdrowia, kulturalnych i innych.

1.2. ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA NA TLE KRAJU

Trudno jest przedstawić kondycję i dynamikę gospodarki za pomocą jednego
uniwersalnego miernika. Nie daje się bowiem precyzyjnie i obiektywnie spro-
wadzić do wspólnego mianownika wyników społecznej działalności gospodar-
czej. Przy tych zastrzeżeniach – na ogół przyjmuje się, iż w sposób najbardziej
ogólny poziom rozwoju gospodarczego można mierzyć za pomocą analizy zmian
poziomu produktu krajowego brutto11. Produkt krajowy brutto (PKB) na
1 mieszkańca jest z kolei podstawową miarą pozwalającą na dokonanie porów-
nania efektywności gospodarek poszczególnych obszarów. Miara ta, jakkolwiek
niedoskonała, daje również możliwość syntetycznej oceny dobrobytu ludzi –
mieszkańców danego obszaru.

Dane dotyczące wysokości PKB na 1 mieszkańca w Polsce i w województwie
łódzkim w latach 2000–2003 zawiera tab. 1.1. Ich analiza wskazuje, iż:

– PKB na 1 mieszkańca w województwie łódzkim w latach 2000–2003 był
niższy niż w całym kraju. Ponieważ w badanym okresie tempo wzrostu PKB na
1 mieszkańca w regionie było wyższe niż analogiczne w kraju, różnica ta zmniej-
szyła się z 10% w 2000 r. do 7,7% w 2003 r.

– PKB na 1 mieszkańca był silnie zróżnicowany w podregionach wojewódz-
twa łódzkiego. Spośród podregionów województwa łódzkiego najwyższy poziom
PKB na 1 mieszkańca obserwowano w Łodzi, gdzie w każdym roku badanego

10 Wśród inwestorów zagranicznych lokujących działalność w Łodzi są takie firmy, jak np. Gil-
lette, Philips, Bosch-Simens, Hutchinson, ABB, Dell czy AIG.

11 Produkt krajowy brutto przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów
gospodarki narodowej. Obliczany jest jako suma wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszyst-
kie krajowe jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o do-
tacje do produktów. Wartość dodana brutto mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działal-
ności produkcyjnej krajowych jednostek instytucjonalnych. Obliczana jest jako różnica między pro-
dukcją globalną a zużyciem pośrednim.
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okresu przewyższał w każdym roku PKB na 1 mieszkańca kraju (najwięcej, bo
o 22,2% w 2003 r.). Najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca obserwowano w pod-
regionie łódzkim. Poziom ten był niższy od analogicznego w kraju od 25,5%
w 2001 r. do 22,9% w 2003 r.

– Zróżnicowane było również tempo wzrostu PKB na 1 mieszkańca w po-
szczególnych podregionach województwa. W ujęciu nominalnym (w cenach bie-
żących) najbardziej wzrósł on w podregionie piotrkowsko-skierniewickim
(o 19,3%), stosunkowo najmniej zaś w Łodzi (o 14%). Średnio w województwie
wzrost ten wyniósł 16,2% (w Polsce 13,3%).

Podsumowując, zarówno poziom rozwoju gospodarczego, jak i efektywność
gospodarowania w województwie łódzkim należy ocenić jako niższe niż średnio
w całym kraju.

Województwo łódzkie charakteryzuje się odmienną strukturą rodzajową go-
spodarki w porównaniu z całym krajem. Odmienność tę prześledzimy poprzez
analizę struktury wartości dodanej brutto według rodzajów działalności (tab. 1.2).

Strukturę wartości dodanej brutto według rodzajów działalności w wojewódz-
twie łódzkim charakteryzuje:

– 0,2 pkt. proc. niższy niż w Polsce udział rolnictwa, łowiectwa, rybactwa i le-
śnictwa i o 0,5 pkt. proc. niższy udział budownictwa;

Tabela 1.1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w Polsce, województwie
łódzkim i podregionach województwa łódzkiego w latach 2000–2003 (ceny
bieżące)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Województwa w latach 1995–2004, http://www.stat.gov.pl/opra-
cowania_zbiorcze/wojewodztwa/133_145.xls, obliczenia własne.



29

Tabela 1.2. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności
w Polsce i w województwie łódzkim w 2003 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Produkt krajowy brutto.
Rachunki regionalne 2003, Katowice 2005.

– 2,7 pkt. proc. wyższy udział przemysłu;
– aż o 2 pkt. proc. niższy udział usług (w tym udział usług rynkowych12 niż-

szy o 2,7 pkt. proc., a udział usług nierynkowych13 wyższy o 0,7 pkt. proc.).
Niski udział i znaczenie usług, zwłaszcza rynkowych w gospodarce wojewódz-

twa łódzkiego świadczy o jego pewnym zacofaniu rozwojowym, a jednocześnie
wskazuje pożądane kierunki ekspansji gospodarczej.

Kolejna analiza porównawcza, pozwalająca na dokonanie oceny pozycji wo-
jewództwa łódzkiego w gospodarce kraju dotyczy produktywności pracy, mie-
rzonej za pomocą wartości dodanej brutto na 1 pracującego. Dane na ten temat
przedstawione zostały w tab. 1.3.

Produktywność pracy w województwie łódzkim jest o 11,9% niższa niż prze-
ciętnie w całej Polsce. O tyle mniej wytwarza przeciętnie każdy pracujący w wo-
jewództwie łódzkim niż pracujący w kraju. Przyczyny tego stanu rzeczy są wie-
lorakie, tak jak złożone są uwarunkowania wydajności pracy. Zaliczyć do nich
należy w pierwszym rzędzie zastosowanie pracochłonnych technik i technologii

12 Do usług rynkowych zalicza się działalność prowadzoną w sekcjach Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności: „Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz arty-
kułów użytku osobistego i domowego”, „Hotele i restauracje”, „Transport, gospodarka magazy-
nowa i łączność”, „Pośrednictwo finansowe”, Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej”, „Działalność usługowa komunalna, społeczna i indy-
widualna, pozostała”, „Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników:.

13 Do usług nierynkowych zalicza się działalność prowadzoną w sekcjach Polskiej Klasyfika-
cji Działalności: „Administracja publiczna i obrona narodowa”, „Obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne”, „Edukacja”, „Ochrona zdrowia i pomoc spo-
łeczna”.
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wytwarzania, słabe techniczne i kapitałowe wyposażenie stanowisk pracy, niską
kulturę organizacji pracy oraz nienowoczesną strukturę działalności. Niższa niż
średnio w gospodarce kraju jest produktywność pracy we wszystkich rodzajach
działalności w województwie łódzkim, z wyjątkiem budownictwa, gdzie średnia
krajowa została przekroczona o 7,6%. Stosunkowo najgorsza relacja dotyczy
wartości dodanej brutto na 1 pracującego w rolnictwie, łowiectwie i rybactwie
oraz leśnictwie (o 31,8% mniej niż średnio w gospodarce krajowej).

Tabela 1.3. Wartość dodana brutto na 1 pracującego według rodzajów działal-
ności w Polsce i w województwie łódzkim w 2003 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Produkt krajowy brutto.
Rachunki regionalne 2003, Katowice 2005.
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1.3. PODMIOTY GOSPODARCZE

W 2005 r. w województwie łódzkim zarejestrowanych było 249,5 tys. podmio-
tów gospodarki narodowej14. W okresie 2002–2005 liczba ich wzrosła o 17,1 tys.,
czyli o 7,4%. Dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarki narodowej w wo-
jewództwie łódzkim była w badanym okresie wyższa niż w całym kraju, gdzie
wzrost ten wyniósł 4,3% (tab. 1.4).

Tabela 1.4. Podmioty gospodarki narodowej w Polsce i w województwie łódzkim
w latach 2002–2005 (stan 31.12)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej w I pół-
roczu 2004 r., http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2004/
I_polr_04/index.htm, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, http://
www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005/index.htm,
Urząd Statystyczny w Łodzi, Finanse – podmioty gospodarcze- dane wojewódzkie, http://
www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/archiwum/2003/woj/finanse_podmioty_gosp.htm, http://www.stat.gov.pl/
urzedy/lodz/woj/finanse_podmioty_gosp.htm oraz tab. 1.1, obliczenia własne.

W 2005 r. na 1000 ludności województwa funkcjonowało 97 podmiotów go-
spodarki narodowej, w kraju wskaźnik ten ukształtował się na poziomie niższym,
bo 95. Należy zwrócić uwagę, iż w ciągu czterech lat liczba podmiotów na 100
mieszkańców w województwie łódzkim wzrosła o 8, w kraju zaś o 4.

Większość podmiotów gospodarki narodowej w województwie łódzkim dzia-
łała w sektorze prywatnym (97% we wszystkich latach badanego okresu). Wzrost
ich liczby w latach 2002–2005 dotyczył tak sektora publicznego (o 5,4%), jak

14 Przez podmiot gospodarki narodowej rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Źródłem
danych o podmiotach gospodarki narodowej jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodar-
ki narodowej REGON, prowadzony przez Prezesa GUS. Rejestr REGON tworzony jest na pod-
stawie informacji zgłoszonych przez podmioty. Zgodnie z obowiązującym prawem, są one zobo-
wiązane do wpisu do rejestru z chwilą powstania lub podjęcia działalności, a także do zgłaszania
zmian cech objętych wpisem lub skreślenia z rejestru.
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i sektora prywatnego (7,4%). Spośród różnych rodzajów podmiotów w tym cza-
sie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw państwowych (o 46,8%) i spółdzielni
(o 3%). Najbardziej dynamiczny wzrost miał miejsce wśród fundacji (o 44,5%)
oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych (o 26,5%). Należy także odnotować
stały wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(o 6,9%) oraz spółek (o 6,6%), zwłaszcza handlowych (o 17,7%) (tab. 1.5).

Analizując strukturę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych
w województwie łódzkim według sekcji Polskiej klasyfikacji gospodarczej nale-
ży zauważyć, iż największy ich odsetek działa w następujących sekcjach (tab. 1.6):

– handel i naprawy (35,8% w 2002 r. i 35,9 w 2004 r.),
– przemysł (15,2% w 2002 r. i 14,7% w 2004 r.),
– obsługa nieruchomości i firm, nauka (11,9% w 2002 r. i 12,6% w 2004 r.).
Taka struktura podmiotów gospodarki narodowej wynika z dwóch przyczyn.

Przyczyną pierwszą jest struktura gospodarki województwa łódzkiego, w której
znaczący udział miał zawsze i ma w dalszym ciągu przemysł. Przyczyną drugą
jest specyfika działalności w dwóch pozostałych sekcjach, w których działalność
prowadzona jest w podmiotach małych, nie zatrudniających w ogóle, lub zatrud-
niających małą liczbę pracowników.

Tabela 1.5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
w województwie łódzkim w latach 2002–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej,
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005/in-
dex.htm, Urząd Statystyczny w Łodzi, Finanse – podmioty gospodarcze- dane wojewódzkie, http://
www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/archiwum/2003/woj/finanse_podmioty_gosp.htm, http://www.stat.gov.pl/
urzedy/lodz/woj/finanse_podmioty_gosp.htm, obliczenia własne.
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Tabela 1.6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
według sekcji PKD w województwie łódzkim w 2002 r. i 2004 r. (stan 31.12.)

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, Finanse – podmioty gospodarcze- dane wojewódzkie, http://
www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/archiwum/2003/woj/finanse_podmioty_gosp.htm, http://www.stat.gov.pl/
urzedy/lodz/woj/finanse_podmioty_gosp.htm, obliczenia własne.

W końcu 2005 r. w województwie łódzkim zarejestrowanych było 249,5 tys.
podmiotów gospodarki narodowej, czyli 6,9% zarejestrowanych w tym czasie
w Polsce. Biorąc pod uwagę kryterium liczby pracujących można wyodrębnić
podmioty małe, zatrudniające mniej niż 50 pracowników (a wśród nich tzw. mi-
kropodmioty zatrudniające do 9 osób), średnie zatrudniające od 50 do 249 pra-
cowników i duże, w których pracuje co najmniej 250 osób. W województwie łódz-
kim, podobnie jak w całym kraju przeważają podmioty małe. Ich udział w ogól-
nej liczbie podmiotów gospodarki narodowej w 2005 r. wyniósł 99,1% (w kraju
również 99,1%). Odsetek podmiotów zatrudniających od 0 do 9 osób ukształto-
wał się na poziomie 94,9% (w kraju 95,1%), natomiast odsetek podmiotów za-
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trudniających od 10 do 49 osób wyniósł 4,2% (w kraju 4%). Udział podmiotów
średnich w województwie łódzkim wyniósł w tym samym roku 0,79% (w kraju
0,78%), zaś podmiotów dużych 0,11% (w kraju 0,13%). (tab. 1.7).

W 2005 r. liczba podmiotów gospodarczych w województwie łódzkim wzro-
sła o 4744, to jest o 1,9%. Największy względny wzrost (o 3,1%) odnotowano
w grupie podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oraz w grupie tzw.
mikropodmiotów o liczbie pracujących od 0 do 9 osób (o 1,9%). Spadek liczby
podmiotów gospodarczych miał miejsce wśród podmiotów dużych o liczbie pra-
cujących 250 i więcej osób (o 11, czyli o 4%). Należy podkreślić, iż w tym czasie
w Polsce również występowała tendencja wzrostowa liczby podmiotów gospo-
darczych: w kraju liczba ta zwiększyła się o 38791, to jest o 1,1%.

Tabela 1.7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON
w Polsce i w województwie łódzkim według liczby pracujących i podregionów
w latach 2004–2005

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej,
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005/in-
dex.htm
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Tendencja wzrostowa liczby podmiotów gospodarczych w województwie łódz-
kim obserwowana była we wszystkich podregionach: miasta Łódź (wzrost o 2053,
czyli o 2,2%), łódzkim (wzrost o 1756, to jest o 2,1%) oraz piotrkowsko-skiernie-
wickim (wzrost o 935, czyli 1,4%). Spośród trzech podregionów najbardziej dyna-
miczny rozwój podmiotów gospodarczych miał zatem miejsce w podregionie Łodzi.

Najwięcej podmiotów gospodarczych województwa łódzkiego zarejestrowanych
jest w podregionie Łodzi (38,5% w 2005 r.), następnie w podregionie łódzkim
(33,7%), najmniej zaś w podregionie piotrkowsko-skierniewickim (27,8%). (tab. 1.8)

W podregionie Łodzi zarejestrowanych jest najwięcej podmiotów działają-
cych w województwie łódzkim, w każdej grupie ich wielkości. Wysoki jest zwłasz-
cza odsetek przedsiębiorstw dużych (61,5%).

Największą grupę, bo około 81% podmiotów gospodarki narodowej zareje-
strowanych w województwie łódzkim, stanowią osoby fizyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą. Najwięcej z nich zarejestrowanych jest w Łodzi (36,9%
w 2005 r.), następnie w podregionie Łódzkim (34,6%), najmniej zaś w podre-
gionie piotrkowsko-skierniewickim (28,6%). W ciągu 2005 r. liczba ich wzrosła
w całym województwie o 1,8%. Największy wzrost miał miejsce w Łodzi (o 2,2%),
najmniejszy zaś w podregionie piotrkowsko-skierniewickim (o 1,2%) (tab. 1.9).

Obserwowane tendencje wskazują na rosnące znaczenie podregionu miasta Ło-
dzi w działalności gospodarczej województwa łódzkiego, przejawiającego się we
wzroście zdolności przyciągania, poprawie możliwości tworzenia i w konsekwencji
– zwiększającej się koncentracji podmiotów gospodarczych na obszarze tego pod-
regionu. Maleje natomiast zdolność do tworzenia i przyciągania na swój obszar dzia-
łalności gospodarczej podregionu piotrkowsko-skierniewickiego. Obserwuje się to

Tabela 1.8. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie
REGON w województwie łódzkim według liczby pracujących i podregionów
w latach 2004–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej,
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005/in-
dex.htm, obliczenia własne.
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Tabela 1.9. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowa-
ne w systemie REGON w województwie łódzkim według podregionów w latach
2004–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, http:/
/www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005/index.htm

Tabela 1.10. Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w wo-
jewództwie łódzkim w latach 2003–2004 (stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, http:/
/www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005/index.htm

zwłaszcza analizując zmiany zachodzące w działalności gospodarczej osób fizycz-
nych. Ta forma działalności jest najczęstszym przejawem przedsiębiorczości miesz-
kańców, wskazującym również (pośrednio) na stan tzw. otoczenia biznesowego.

W województwie łódzkim w 2005 r. zarejestrowano 16 509 nowych podmio-
tów gospodarczych (o 1750, czyli 11,9% więcej niż w roku poprzednim), a wy-
rejestrowanych 11 498 podmiotów (o 2720, czyli 31% więcej niż w 2004 r.).
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w 2005 r. wynikał z dodatniej różnicy
między liczbą zarejestrowań i wyrejestrowań: wyniosła ona 5011. (tab. 1.10)
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Odnotować należy w 2005 r.:
– niewielki wzrost nowych rejestracji spółek (o 1,3%), przy czym wzrost liczby

zarejestrowań dotyczył jedynie spółek cywilnych (o 6,1%), w pozostałych rodza-
jach spółek odnotowano spadek nowych rejestracji;

– dynamiczny wzrost nowych rejestracji osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą (14 377 nowe rejestracje, o 15,1% więcej niż w roku po-
przednim);

Zarówno w grupie spółek, jak i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w latach 2004–2005 liczba nowych rejestracji była większa, niż licz-
ba wyrejestrowań, co spowodowało wzrost liczbowy obu grup podmiotów go-
spodarki narodowej. Jednocześnie świadczyć to może o korzystnych warunkach
prowadzenia działalności gospodarczej w regionie w tym okresie.

1.4. WSKAŹNIKI KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Od 2001 r. w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) prowadzo-
ne są comiesięczne badania koniunktury gospodarczej w województwach. Każ-
de badanie przeprowadzane jest metodą testu koniunktury, polegającego na
ankietowaniu określonej grupy podmiotów gospodarczych. Ankietowani odpo-
wiadają na pytania dotyczące swoich odczuć związanych z ogólną sytuacją go-
spodarczą w województwie oraz na pytania dotyczące sytuacji swoich firm. Py-
tania obejmują między innymi poziomu produkcji, sprzedaży, zatrudnienia.

Dodatkowe pytania odnoszą się do oczekiwań ankietowanych, co do zmiany
sytuacji w najbliższym okresie (1–3 miesiące). Na podstawie zebranych ankiet,
IBnGR co miesiąc wylicza wskaźniki koniunktury (bieżący i prognostyczny) dla
całej Polski oraz dla każdego z 16 województw15.

Analiza zawartych danych w tab. 1.11 prowadzi do następujących wniosków:
– We wszystkich badanych latach w Polsce przedsiębiorcy dobrze oceniali

stan koniunktury gospodarczej. Wskaźnik bieżącego klimatu koniunktury dla
całego kraju przy tym stale wzrastał (od poziomu 9,5 do poziomu 26,4), co wska-
zuje na jej systematyczną poprawę.

– W województwie łódzkim ocena bieżącego klimatu koniunktury nie była
tak jednoznaczna. W 2004 r. ocena ta w regionie była wyższa niż średnio w kra-
ju (wskaźnik na poziomie odpowiednio: 20,5 i 9,5), ale w 2005 r. widać wyraź-
nie symptomy pewnego ochłodzenia koniunktury w województwie łódzkim, co
przełożyło się na ocenę znacznie niższą niż średnia w kraju (odpowiednio: 5,0
i 20,0). W 2006 r. ocena koniunktury dokonana przez przedsiębiorców regionu

15 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Koniunktura gospodarcza w województwach, http:/
/www.ibngr.edu.pl/koniunktura-woj.htm, stan z 31 lipca 2006.
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łódzkiego była najwyższa w badanym okresie (wskaźnik na poziomie 22,2,
w kraju 26,4).

– Tak w całym kraju, jak i w województwie łódzkim przedsiębiorcy w bada-
nym okresie oczekiwali w najbliższych miesiącach poprawy koniunktury gospo-
darczej, na co wskazują dodatnie wartości krótkookresowego prognostycznego
wskaźnika koniunktury.

– Poziom krótkookresowego prognostycznego wskaźnika koniunktury był
z reguły wyższy niż poziom wskaźnika bieżącego klimatu koniunktury, co ozna-
cza, iż przedsiębiorcy na ogół lepiej oceniali przewidywany rozwój sytuacji go-
spodarczej, niż jej stan bieżący. W województwie łódzkim nastroje bardziej pe-
symistyczne co do przyszłej sytuacji gospodarczej odnotowano jednak w czerw-
cu 2004 r. W świetle ocen bieżącej koniunktury gospodarczej z następnego roku,
przewidywania te były uzasadnione.

– Stosunkowo wysoki poziom wskaźnika bieżącego klimatu koniunktury
i krótkookresowego prognostycznego wskaźnika koniunktury w województwie
łódzkim w czerwcu 2006 r. wskazują na dobrą ocenę tak bieżącej, jak i przewi-
dywanej sytuacji gospodarczej w regionie.

Tabela 1.11. Wskaźniki koniunktury gospodarczej w Polsce i w województwie
łódzkim w czerwcu 2004 r., 2005 r. i 2006 r.

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz Koniunktura go-
spodarcza w województwach w czerwcu, http://www.ibngr.pl/pdf/konwoj/konwoj_06_06.pdf, http://
www.ibngr.pl/pdf/konwoj/konwoj_05_06.pdf, http://www.ibngr.pl/pdf/konwoj/konwoj_04_06.pdf.
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R O Z D Z I A Ł  D R U G I

Elżbieta Kryńska

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE
A PODAŻ ZASOBÓW PRACY

Przedmiotem tej części opracowania są uwarunkowania demograficzne sytuacji
na rynku pracy województwa łódzkiego. Zadaniem tego omówienia było okre-
ślenie determinant demograficznych kształtowania się podażowej strony rynku
pracy. Analiza uwarunkowań demograficznych rynku pracy województwa łódz-
kiego obejmie zmiany w liczbie i strukturze ludności województwa, dynamikę
i strukturę potencjalnych zasobów pracy oraz prognozę ludnościową, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zasobów pracy. Przedstawiono wyniki analizy retro-
spektywnej i prospektywnej w zakresie kształtowania się liczby i struktury lud-
ności w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i struktury po-
tencjalnych zasobów pracy. Zwrócono uwagę na kształtowanie się ruchu natu-
ralnego i wędrówkowego ludności regionu oraz jego zmiany i ich wpływ na
rynek pracy.

2.1. DYNAMIKA LICZBY LUDNOŚCI W LATACH 2002–2005

W latach 2002–2005 województwo łódzkie zamieszkiwało od 2607,4 tys. do 2577,5
tys. mieszkańców, czyli od 6,82% do 6,75% ludności Polski. W okresie tym licz-
ba mieszkańców regionu zmniejszyła się o 29,9 tys., czyli o 1,15%. Zmniejsze-
nie liczby ludności obserwowano w całej Polsce i w większości województw, ale
w województwie łódzkim jego wielkość była bardzo wysoka, wyższą odnotowa-
no jedynie w województwie opolskim (tab. 2.1).

Przyczyną spadku liczby ludności w regionie były obserwowane w tym czasie
niekorzystne zjawiska w zakresie ruchu naturalnego ludności (tab. 2.2):

– nadwyżka zgonów nad urodzeniami powodująca ujemny przyrost naturalny
oraz

– ujemne saldo migracji zewnętrznych i wewnętrznych na pobyt stały.
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Tabela 2.1. Ludność Polski według województw w latach 2001–2005 (w tys.,
stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do
2005 roku, http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/analiza.rtf, stan
z 15 lipca 2006.

Tabela 2.2. Ruch naturalny oraz migracje ludności na pobyt stały w wojewódz-
twie łódzkim w latach 2000–2005

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu
31 XII 2005 r., http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/index.htm,
Urząd Statystyczny w Łodzi, Ludność dane wojewódzkie, http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/woj/lud-
nosc.htm.
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W województwie łódzkim wyodrębnione są trzy podregiony: łódzki1, piotr-
kowsko-skierniewicki2 i miasto Łódź. We wszystkich z nich w badanym okresie
obserwowano spadek liczby ludności, największy w podregionie miasta Łodzi
(o 2,23%), stosunkowo najmniejszy w podregionie łódzkim (o 0,58%) (tab. 2.3)

Tabela 2.3. Ludność w podregionach województwa łódzkiego w 2002 r. i 2005 r.
(w tys., stan 31.12)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym.Stan w dniu
31 XII 2005 r., http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/index.htm,
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2004.

W 2005 r. region łódzki zamieszkiwało 936147 mieszkańców (36,3% ludno-
ści województwa), region piotrkowsko-skierniewicki 873690 mieszkańców
(33,9%), zaś miasto Łódź 767628 mieszkańców (29,8%) (wykres 2.1)

Wykres 2.1. Struktura ludności województwa łódzkiego według podregionów
w 2005 r. (stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym.Stan
w dniu 31 XII 2005 r., http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/
index.htm.

1 W skład podregionu łódzkiego wchodzą następujące powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski,
łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
oraz zgierski.

2 W skład podregionu piotrkowsko-skierniewickiego wchodzą następujące powiaty: bełcha-
towski, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, to-
maszowski oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewice i Piotrków Trybunalski.



42

Zmniejszenie liczby ludności w latach 2002–2005 obserwowano w większo-
ści powiatów w województwie łódzkim. W największej skali wystąpiło w powie-
cie kutnowskim (o 2,37%), w Łodzi (o 2,23%), powiecie łęczyckim (o 2,13%)
oraz powiecie poddębickim (o 1,82%). Wzrost liczby mieszkańców odnotowa-
no jedynie w powiecie łódzkim wschodnim (o 2,52%), zgierskim (o 0,61%), beł-
chatowskim (o 0,2%) oraz w Skierniewicach (o 0,24%) (tab. 2.4).

Tabela 2.4. Ludność w powiatach województwa łódzkiego w latach 2002–2005
(stan 31.12.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powia-
tów, miast i gmin – Archiwum, http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/lud_wedlug_plci/archi-
wum.htm, Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym., http://
www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/index.htm.
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2.2. STRUKTURA LUDNOŚCI W LATACH 2002–2005

W pierwszej kolejności analizie poddano strukturę ludności województwa łódz-
kiego według płci i miejsca zamieszkania oraz według funkcjonalnych grup wie-
ku, następnie dokonano analizy struktury zasobów pracy (ludności w wieku pro-
dukcyjnym) według grup wieku mobilnego i niemobilnego.

2.2.1. Struktura ludności według płci i miejsca zamieszkania

W latach 2002–2005 większość (od 52,3 do 52,4%) mieszkańców województwa
łódzkiego stanowiły kobiety. Odsetek kobiet w województwie łódzkim w każdym
roku był nieco większy niż w całej Polsce (o 0,7 punktu procentowego) (tab. 2.5).

Tabela 2.5. Struktura ludności Polski i województwa łódzkiego według płci
i miejsca zamieszkania (stan 31.12.)

Źródło: Jak w tab. 2.4, obliczenia własne.

Większość ludności województwa łódzkiego zamieszkiwała w miastach, przy
czym odsetek ten w badanym okresie zmniejszył się z 64,9% do 64,6%, co było
spowodowane dwoma przyczynami. Pierwszą z nich jest wyższa liczba urodzeń
odnotowywana na obszarach wiejskich, a drugą jest proces przenoszenia się lud-
ności miejskiej na obszary suburbiów. Odsetek ludności zamieszkałej w miastach
w regionie łódzkim był wyższy niż przeciętnie w Polsce o 3,2 punkty procento-
we w całym badanym okresie.

Z punktu widzenia analizowanych cech demograficznych podregionem cha-
rakteryzującym się wyraźnie odmienną specyfiką w województwie jest niewąt-
pliwie miasto Łódź. Z natury rzeczy w podregionie tym nie występują osoby za-
mieszkałe na wsi. W regionie łódzkim mieszkańcy miast stanowią 51,1% ogól-
nej liczby mieszkańców, zaś w podregionie piotrkowsko-skierniewickim 47,9%.
Z kolei analizując płeć mieszkańców zauważamy, iż – jakkolwiek dominacja ko-
biet obserwowana jest w każdym podregionie – w Łodzi odsetek kobiet jest naj-
wyższy, gdyż wynosi 54,4%, podczas gdy w podregionie łódzkim 51,7%, a w pod-
regionie piotrkowsko-skierniewickim 51,2% (tab. 2.6).
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Tabela 2.6. Struktura ludności podregionów województwa łódzkiego według
płci i miejsca zamieszkania w 2005 r. (stan 31.12.)

Źródło: Jak do wykresu 2.1.

2.2.2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku

Z punktu widzenia potrzeb analiz rynku pracy ważne jest ustalenie dynamiki
zmian liczby ludności według grup wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego
i poprodukcyjnego3. Dane te zawiera tab. 2.7.

Tabela 2.7. Ludność w Polsce i w województwie łódzkim według grup wieku
w latach 2002–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Jak w tab. 2.4, obliczenia własne.

3 Do grupy wieku przedprodukcyjnego zlicza się ludność w wieku 0–17 lat, produkcyjnego 18–
59 lat (kobiety) i 18–64 lata (mężczyźni, poprodukcyjnego 60 i więcej lat (kobiety) i 65 i więcej lat
(mężczyźni).
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W latach 2002–2005, przy ogólnym spadku liczby ludności w województwie
łódzkim, zwiększyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym (o 1,26%), przy
czym wzrost ten był dwukrotnie niższy niż przeciętnie w Polsce, gdzie wyniósł
2,59%. Wzrost ten był spowodowany głównie wkraczaniem w wiek dorosły osób
urodzonych w okresie drugiego powojennego wyżu demograficznego (w latach
1975–1983). Zmalała natomiast liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyj-
nym (o 9,25%, czyli na poziomie zbliżonym do średniego w kraju). Zmniejszyła
się również liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (o 0,17%), podczas gdy
w Polsce wzrosła i to w dość dużej skali, bo o 2,14%. Wynikiem zmian zacho-
dzącej w liczebności mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych było
obniżenie się w regionie tzw. współczynnika obciążenia demograficznego, jak
określa się liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób
w wieku produkcyjnym. W 2002 r. wyniósł on 60 (w Polsce 61), a w 2005 r. 57
(w Polsce 56).

Zmiany te wpłynęły również na strukturę ludności według grup wieku pro-
dukcyjnego i nieprodukcyjnego. W 2002 r. udział ludności w wieku przedpro-
dukcyjnym w województwie łódzkim wyniósł 20,6% (w Polsce 22,7%), w 2005 r.
obniżył się do 18,9% (w Polsce do 20,6%). Natomiast udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w badanym okresie w regionie wzrósł z 17,1% do 17,2%. Sta-
ło się tak mimo spadku liczebności tej subpopulacji – spadek ten był bowiem
niższy niż zmniejszenie się liczby wszystkich mieszkańców województwa. W Pol-
sce odsetek ten również zwiększył się (z 15,1% do 15,4%). Zjawisko zmniejsza-
nia się odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym zwiększa-
nie udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wskazuje
na starzenie się społeczeństwa, tak województwie łódzkim, jak i w całym kraju.

Niewątpliwie stosunkowo najstarsi są mieszkańcy Łodzi, gdzie w 2005 r.
(tab. 2.8):

– odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym ukształtował się na
poziomie 14,6% (w podregionie łódzkim wyniósł 20,1%, zaś w podregionie piotr-
kowsko-skierniewickim 21,3%);

Tabela 2.8. Struktura ludności podregionów województwa łódzkiego według
funkcjonalnych grup wieku w 2005 r. (stan 31.12.)

Źródło: Jak do wykresu 2.1, obliczenia własne.
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– odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym osiągnął poziom 19,4%
(w podregionie łódzkim wyniósł on 16,6%, zaś w podregionie piotrkowsko-skier-
niewickim 16%).

Jednocześnie w Łodzi obserwowano najwyższy odsetek osób w wieku pro-
dukcyjnym (66%). Spowodowało to, iż wskaźnik obciążenia demograficznego
w Łodzi był najniższy spośród pozostałych podregionów. Liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w Łodzi ukształtowała się
bowiem na poziomie 52, podczas gdy w podregionie łódzkim wyniosła 58,
a w podregionie piotrkowsko-skierniewickim 59.

2.2.3. Struktura potencjalnych zasobów pracy według grup wieku mobilnego
i niemobilnego

Odsetek osób w wieku produkcyjnym, stanowiących potencjalne zasoby pracy4,
w latach 2002–2005 uległ zwiększeniu z 62,4% do 63,9% (w kraju z 62,2% do
64%). Porównanie zmian liczebności zbiorowości osób w wieku produkcyjnym
w województwie łódzkim i w kraju w latach 2002–2005 prowadzi do dwóch
wniosków:

– po pierwsze – zbiorowość potencjalnych zasobów pracy regionie łódzkim
zwiększyła się w skali mniejszej niż w całym kraju,

– po drugie – udział potencjalnych zasobów pracy w ogólnej liczbie ludności
województwa łódzkiego zwiększyła się w mniejszym stopniu, niż w całym kraju.

Z punktu widzenia analiz rynku pracy ważna jest dynamika i struktura po-
tencjalnych zasobów pracy według wieku z wyodrębnieniem wieku mobilnego
i niemobilnego5. Dane na ten temat zawiera tab. 2.9.

W latach 2002–2005 w województwie łódzkim liczba ludności w wieku mo-
bilnym zmniejszyła się o 1,46% (w całej Polsce zmniejszyła się w znacznie mniej-
szej skali, bo o 0,04%), natomiast liczba ludności wieku niemobilnym wzrosła
o 5,62% (w Polsce wzrost ten był znacznie większy, gdyż wyniósł 7,28%). Inny-
mi słowy – ludność w wieku produkcyjnym w regionie starzała się, co ma nie-
zwykle istotne konsekwencje dla rynku pracy. Po pierwsze dlatego, iż osoby
w wieku niemobilnym charakteryzują się na ogół niską mobilnością (stąd na-
zwa) przestrzenną, zawodową, edukacyjną i międzyzakładową, co nie sprzyja ich
elastycznym dostosowaniom do zmian zachodzących na rynku pracy, zwłaszcza

4 Pojęcie „potencjalne zasoby pracy” odnoszone jest do osób w wieku produkcyjnym. Nato-
miast pojęcie „realne zasoby pracy” jest tożsame z pojęciem „podaż pracy” oraz „ludność aktyw-
na (czynna) zawodowo”. Realne zasoby pracy obejmują osoby w wieku produkcyjnym, zdolne do
pracy i gotowe do jej podjęcia w typowych warunkach istniejących w gospodarce a więc wszyst-
kich tych, którzy pracują lub są zdolni i gotowi do podjęcia pracy (pracujących i bezrobotnych).
Z definicji tej wynika, iż podaż pracy jest częścią ludności w wieku produkcyjnym.

5 Za wiek mobilny przyjmuje się 18–44 lata, zaś za wiek niemobilny 45–59 lat w przypadku
kobiet i 45–64 lata w przypadku mężczyzn.
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Tabela 2.9. Ludność w wieku produkcyjnym w Polsce i w województwie łódzkim
w latach 2002–2005 (stan 31.12)

Źródło: Jak w tab. 2.4, obliczenia własne.

na jego stronie popytowej. Po drugie zaś dlatego, iż w dającej się przewidzieć
przyszłości osoby te stopniowo odchodzić będą z zasobów pracy.

Na uwagę zasługuje, iż potencjalne zasoby pracy w województwie łódzkim
są przeciętnie starsze niż w kraju. Udział osób w wieku niemobilnym w regionie
w 2002 r. wyniósł 38,4% (w Polsce 35,9%), zaś w 2005 r. 40,1% (w Polsce 37,5%).

Analiza struktury potencjalnych zasobów pracy według grup wieku w podre-
gionach województwa łódzkiego prowadzi do wniosku, iż proces ich starzenia
dotknął w największym zakresie Łódź. Tam udział osób w wieku niemobilnym
w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w 2005 r. wyniósł 43,8%. W po-
zostałych podregionach był znacznie mniejszy: w podregionie łódzkim ukształ-
tował się na poziomie 39,3%, zaś w podregionie piotrkowsko-skierniewickim
wyniósł 38,4% (tab. 2.10).

Tabela 2.10. Struktura ludności w wieku produkcyjnym w podregionach woje-
wództwa łódzkiego w 2005 r. (stan 31.12)

Źródło: Jak do wykresu 2.1, obliczenia własne.
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2.3. MIGRACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NA POBYT STAŁY

W latach 2002–2005 województwo łódzkie opuściło łącznie 101,7 tys. mieszkań-
ców, przenosząc się na stałe do innego regionu kraju lub za granicę. W tym sa-
mym czasie do województwa przybyło na stałe 95,8 tys. osób. Jak zatem widać –
liczba ludności z tytułu migracji ludności województwa na pobyt stały6 w latach
2002–2006 zmniejszyła się o prawie 6 tys. osób (tab. 2.11).

Okres czterech lat jest zbyt krótki, by dokonywać uogólnień w zakresie ten-
dencji rozwojowych zjawisk migracyjnych, tym niemniej, należy zwrócić uwagę,
iż odpływy ludności z województwa wydają się narastać, przy stabilizacji pozio-
mu napływów, co powoduje tendencję wzrostu ujemnego salda migracji.

Tabela 2.11. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne na pobyt stały ludności woje-
wództwa łódzkiego w latach 2002–2005

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym., http://
www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/index.htm, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Ludność – dane powiatowe, http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/pow.htm, Urząd Statystycz-
ny w Łodzi, Archiwum, http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/archiwum/archiwum.htm.

6 Pojęcie migracji odnosi się do zmiany miejsca pobytu mieszkańców kraju lub regionu. Ze
względu na odległość i właściwości geograficzne wyróżnia się migracje wewnętrzne (wewnątrz da-
nego kraju) i zewnętrzne (zagraniczne). Migracje wewnętrzne oznaczają zmiany miejsca zamiesz-
kania (pobytu stałego lub czasowego) w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy admi-
nistracyjnej gminy oraz – w przypadku gmin miejsko-wiejskich – zmiany miejsca zamieszkania w ob-
rębie gminy z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie. Fakt przybycia potwierdzony formal-
nym zameldowaniem do danej jednostki administracyjnej w celu zamieszkania określa się mianem
napływu migracyjnego, fakt wyjazdu w celu zamieszkania w innej jednostce – mianem odpływu
migracyjnego. Migracje zewnętrzne obejmują wyjazdy za granice i przyjazdy do kraju w celu osie-
dlenia się (zamieszkania na stałe).
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Ujemne saldo migracji wystąpiło w latach 2003–2005 w dwóch podregio-
nach: Łodzi oraz podregionie piotrkowsko-skierniewickim. W jego efekcie
w tym okresie liczba mieszkańców Łodzi zmniejszyła się o 3475 osób, zaś
podregionu piotrkowsko-skierniewickiego o 3100 osób. W tym samym czasie
w jednym podregionie – łódzkim odnotowano większą liczbę osób przybywają-
cych na pobyt stały, niż osób opuszczających obszar podregionu. Dzięki temu
liczba mieszkańców podregionu łódzkiego z okresie trzech lat wzrosła z tytuły
ruchów migracyjnych o 2214 osób.

Przyjrzyjmy się bliżej regionowi łódzkiemu, jako szczególnemu przypadkowi
obszaru przyciągającego większą liczbę ludności, niż liczba pragnących go opu-
ścić. W 2004 r. do podregionu tego przybyło 11,5 tys. stałych mieszkańców, uby-
ło zaś z niego 10,6 tys., saldo migracji wyniosło zatem +0,9. Dokładne analizy
wskazują, iż spośród 12 powiatów tworzących podregion dodatnie saldo migra-
cji wystąpiło jedynie w czterech: łódzkim wschodnim (+724 osoby), zgierskim
(+737 osób) oraz pabianickim (+254 osoby) i brzezińskim (+80 osób). Wszyst-
kie te cztery powiatu leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi i – najprawdopo-
dobniej – ich stałymi mieszkańcami stają się najczęściej byli mieszkańcy tegoż
miasta przenoszący się na tereny mniej zurbanizowane.

Na wykresie 2.2. przedstawione został wskaźnik – saldo migracji na pobyt
stały na 1000 ludności, dzięki któremu można określić i porównać nasilenie pro-
cesów migracyjnych na różnych obszarach. Jego analiza pozwala na sformuło-
wanie kilku wniosków.

Po pierwsze – natężenie migracji mieszkańców województwa łódzkiego od
2003 r. wydaje się rosnąć, przy czym (zgodnie z poczynionymi już obserwacjami)
rejestruje się nadwyżkę odpływu nad napływem na pobyły stały do województwa.

Po drugie – największe natężenie procesów migracyjnych obserwuje się w Ło-
dzi, gdzie saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności kształtuje się od –1,2‰

Wykres 2.2. Saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności w województwie
łódzkim i podregionach województwa łódzkiego w latach 2002–2005

Źródło: Jak w tab. 2.11.
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do –1,8‰. Podkreślić należy stale ujemne i stale rosnące saldo migracji na 1000
ludności miasta. Miasto opuszcza więcej ludzi, niż do niego przybywa, a różnica
ta coraz więcej waży w ogólnej liczbie ludności.

Po trzecie – najmniejsze natężenie procesów migracyjnych ma miejsce w pod-
regionie łódzkim, gdzie saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności jest do-
datnie i kształtuje się od 0,4‰ (2002 r.) do 0,9‰ (2004 r.).

2.4. PROGNOZA ZMIAN LICZBY I STRUKTURY LUDNOŚCI
WOJEWÓDZTWA DO 2030 R.

Prognoza ludności Polski opracowana została przez Główny Urząd Statystycz-
ny. Prognoza podaje przewidywane stany ludności faktycznie zamieszkałej na
danym terenie (mieszkańcy stali oraz przebywający czasowo powyżej dwóch mie-
sięcy) w dniu 31 grudnia każdego roku w podziale administracyjnym z dnia
1 stycznia 2003 r. Stan wyjściowy 31 grudnia 2002 r. jest oparty na wynikach Na-
rodowego Spisu Powszechnego 2002 r. W świetle tej prognozy, liczba ludności
województwa łódzkiego w przyszłości będzie maleć (wykres 2.3)

W stosunku do 2002 r. liczba mieszkańców województwa łódzkiego zmniej-
szy się:

– w 2010 r. o 3,1% i osiągnie poziom 2527,8 tys.,
– w 2015 r. o 4,9% do poziomu 2478,5 tys.,
– w 2020 r. o 7% do poziomu 2424,8 tys.,
– w końcu prognozowanego okresu (2030 r.) będzie niższa o 12,5%, osiąga-

jąc poziom 2281,8 tys.
Zwraca uwagę, iż prognozowane tempo spadku liczby mieszkańców w latach

2002–2030 w województwie łódzkim jest znacznie wyższe niż w całej Polsce. O ile

Wykres 2.3. Prognoza ludności Polski i województwa łódzkiego na lata 2005–
2030 (w tys.)

Oś prawa – województwo łódzkie, oś lewa – Polska

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2003–2030, http://www.stat.gov.pl/
dane_spol-gosp/ludnosc/prognoza_ludnosci/index.htm.
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liczba ludności Polski a zmniejszyć się w tym okresie o 6,6%, to liczba ludności
województwa łódzkiego aż o 12,5% (tab. 2.12). Zmiany w licznie ludności woje-
wództwa będą miały różny przebieg w Łodzi i dwóch pozostałych podregionach.
Jakkolwiek przewiduje się zmniejszenie liczby ludności we wszystkich podregio-
nach, to natężenie tego procesu ma być odmienne. Spadek liczby ludności w naj-
większej skali oczekiwany jest w podregionie miasta Łodzi, gdzie wynieść ma aż
22,9%. To oznacza zmniejszenie liczby ludności z poziomu 785,1 tys. w 2002 r. do
poziomu 605,1 tys., a więc o 180 tys. Spadek liczby ludności w pozostałych dwóch
regionach ma nastąpić w podobnej skali: w podregionie łódzkim wynieść ma 7,6%,
zaś w podregionie piotrkowsko-skierniewickim 8,4% (tab. 2.12).

Tabela 2.12. Prognozowane zmiany liczby ludności Polski i województwa łódz-
kiego w latach 2005–2030 (2002=100)

* dane rzeczywiste
Źródło: Jak do wykresu 2.3, obliczenia własne.

Prognoza ludności Polski do 2030 r. opracowana została również w przekro-
ju powiatów. Analiza jej wyników pozwala stwierdzić, iż w województwie łódz-
kim jedynie w dwóch powiatach należy oczekiwać wzrostu liczby ludności
w 2030 r. w stosunku do 2002 r. Tymi powiatami są:

– łódzki-wschodni, gdzie oczekuje się wzrostu liczby ludności o 7,7% (z 62,8
tys. do 67,6 tys.) oraz

– bełchatowski, gdzie oczekiwany wzrost jest znacząco niższy, ma bowiem
wynieść 0,6% (z 112,3 tys. do 113 tys.).

Największych spadków liczby ludności należy oczekiwać w tym samym okre-
sie w dwóch miastach: Łodzi (o 22,9%) i w podobnej skali w Piotrkowie Trybu-
nalskim (o 21,6%, czyli z 80,9 tys. do 63,4 tys.).

Powiatami o największym oczekiwanym spadku liczby ludności są:
– łęczycki, zmniejszenie o 15,9% z 54,8 tys. do 46,1 tys.
– kutnowski, zmniejszenie o 14,4% z 107,1 tys. do 91,7 tys.
– poddębicki, zmniejszenie o 11,5% z 43,1 tys. do 38,2 tys.,
– tomaszowski, zmniejszenie o 11,4% z 122,2 tys. do 108,2 tys.
– łowicki, zmniejszenie o 11,2% z 83,6% do 74,2%,
– skierniewicki, zmniejszenie o 10,3% z 38,4 tys. do 34,5 tys.
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Zmniejszaniu się zbiorowości mieszkańców województwa łódzkiego towarzy-
szyć będą zmiany liczebności ludności w poszczególnych grupach wieku, rzutu-
jące na kształtowanie się populacji przyszłych zasobów pracy.

Na wykresie 2.4. przedstawione zostały liczebności zbiorowości mieszkań-
ców województwa łódzkiego w poszczególnych pięcioletnich grupach wieku
w 2002 r. (dane rzeczywiste) i w 2030 r. (dane prognozowane).

Wykres 2.4. Liczba ludności woj. łódzkiego według grup wieku w latach 2002
i 2030

Źródło: Jak do wykresu.2.3.

Ich analiza pozwala sformułować kilka wniosków dotyczących odmienności
liczebności mieszkańców województwa łódzkiego w różnych grupach wieku na
początku i w końcu okresu prognostycznego. Należy zatem oczekiwać:

– znacznego zmniejszenia liczby dzieci i młodzieży w wieku 0–24 lata oraz
młodych osób w wieku 25–34 lata;

– spadku, ale w znacznie mniejszej skali niż w poprzednich grupach, liczby
osób w wieku 35–54 lata,

– znacznego wzrostu liczby osób w wieku 55 i więcej lat.

Rozpatrzmy dalej zmiany w liczbie ludności województwa łódzkiego według
funkcjonalnych grup wieku dla lat 2007, 2010, 2013 i 2020. Dane te zawiera
tab. 2.13.

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym będzie cały czas malała, co spowo-
duje, iż liczba dzieci i młodzieży w 2020 r. zmniejszy się w stosunku do 2002 r.
aż o 31,6%, czyli prawie o jedną trzecią. Odsetek ludności w wieku przedpro-
dukcyjnym również znacznie się zmniejszy w tym czasie: z 20,6% do 15,1%.
Wzrastać za to będzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przy czym wzrost
ten będzie niezwykle duży: w 2020 r. w stosunku do 2002 r. o 37,2%, a więc po-
nad jedną trzecią. To spowoduje, że w 2020 r. co czwarty (dokładnie 25,2%)
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mieszkaniec województwa łódzkiego przekroczy granicę wieku produkcyjnego,
a wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku przed- i popro-
dukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym) zbliży się do 68.

Liczba osób w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim będzie rosła
(w bardzo wolnym tempie) do 2010 r., następnie będzie się zmniejszała. W 2020 r.
w stosunku do 2002 r. będzie niższa o 11%. Odsetek ludności w wieku produk-
cyjnym będzie rósł do 2010 r. do poziomu 64,5%, następnie będzie malał, by
w 2030 r. osiągnąć poziom 59,7%.

Tabela 13. Prognoza ludności województwa łódzkiego według wieku przedpro-
dukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego w 2007 r., 2010 r., 2013 r. i 2020 r.

Źródło: Jak do wykresu 2.3, obliczenia własne.
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R O Z D Z I A Ł  T R Z E C I

Elżbieta Kryńska

PODSTAWOWE CECHY
REGIONALNEGO RYNKU PRACY
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

W tej części opracowania dokonano analizy popytu na pracę, sytuacji na rynku
pracy, bezrobocia oraz zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych
w województwie łódzkim. Analiza popytu na pracę w województwie łódzkim
dokonana została w oparciu o wszystkie dostępne źródła statystyczne zawiera-
jące informacje o zbiorach zajętych i wolnych miejsc pracy. Wskazano przy tym
na ograniczenia możliwości badawczych, wynikające z niepełnej informacji o po-
pytowej stronie rynku pracy.

Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim przedstawiona została za
pomocą powszechnie w takich przypadkach stosowanych mierników, jakimi są
wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia. W tym przypadku również wyko-
rzystano różne źródła informacji, co powinno pozwolić na obiektywizację uzy-
skanych wyników i ich interpretacji.

Najbardziej dokuczliwym problemem rynku pracy województwa łódzkiego
jest bezrobocie, dlatego zagadnieniu temu poświęcono odrębną część rozwa-
żań. Przedstawiono w niej wyniki analiz dynamiki i struktury bezrobocia reje-
strowanego w województwie łódzkim na tle kraju. Szczególne miejsce poświę-
cono kwestiom obserwowanych w ostatnich latach zmian w poziomie i struktu-
rze bezrobocia rejestrowanego oraz bezrobociu według poziomu wykształcenia.
Identyfikacja zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w wo-
jewództwie łódzkim dokonana została na podstawie wyników badań przepro-
wadzonych w odniesieniu do bezrobocia rejestrowanego w regionie w 2005 r.
Badania te wykonano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.
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3.1. POPYT NA PRACĘ

3.1.1. Źródła informacji

Pojęcie „rynku pracy” odnosi się do stosunków między podażą pracy a popy-
tem na pracę. Na rynku pracy – jak na każdym innym – dochodzi do transakcji
kupna-sprzedaży, zachodzących między pracodawcami, reprezentującymi jego
stronę popytową i pracobiorcami, reprezentującymi stronę podażową.

Przez popyt na pracę rozumieć będziemy zapotrzebowanie (chłonność) go-
spodarki na potencjał ludzi zdolnych do pracy. W praktyce jest on równy liczbie
oferowanych w gospodarce miejsc pracy (zajętych i wolnych). W praktyce zaję-
te miejsca pracy identyfikowane są ze zbiorowością pracujących.

Dla rozpoznania zjawisk wielkości i struktury popytu na pracę statystyka pu-
bliczna wykorzystuje dwa podstawowe źródła informacji:

– dane otrzymywane ze sprawozdawczości podmiotów gospodarczych (do-
tyczące pracujących) i instytucji rynku pracy (dotyczące wolnych miejsc pracy),
następnie gromadzone, agregowane, doszacowywane1 i przetwarzane przez cen-
tralne krajowe organy statystyczne (w Polsce Główny Urząd Statystyczny);

– wyniki reprezentatywnych badań ludnościowych dotyczące pracujących
(w Polsce jest to badanie aktywności ekonomicznej ludności – BAEL).

Źródła te dostarczają informacji o popycie na pracę różniących się od siebie
ze względu na odmienną częstotliwość gromadzenia danych oraz odmienne de-
finicje używane dla identyfikacji badanych zbiorowości.

W rozumieniu źródła tworzonego ze sprawozdawczości z zakresu zatrudnie-
nia (1), za pracujących uważa się:2

– osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, miano-
wania, powołania lub wyboru) lub stosunku służbowego; stanowią oni katego-
rię zatrudnionych,

– pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
– właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych

w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin),
– właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin)

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indy-
widualnymi w rolnictwie,

– inne osoby pracujące na własny rachunek np. osoby wykonujące wolne zawody,
– osoby wykonujące pracę nakładczą
– członków spółdzielni produkcji rolniczej,

1 Do sprawozdawczości w zakresie liczby pracujących w ramach statystyki publicznej w Polsce
zobowiązane są podmioty zatrudniające powyżej 9 osób, nie obejmuje więc ona tzw. mikropod-
miotów, w tym gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.

2 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, Warszawa
2004, s. 223.
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– agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami za-
trudnionymi przez agentów),

– duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
W rozumieniu źródła tworzonego na podstawie wyników badań ludnościo-

wych (2) pracujący są to osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badane-
go tygodnia3:

– wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub
dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały
we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną
działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza
rolnictwem;

– nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w działal-
ności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych, strajku), ale miały pracę.

Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących
uzyskana w wyniku BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wlicza-
ne do pracujących w sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia (np. pracujących,
mieszkających w hotelach robotniczy i pracujących na rzecz polskich pracodawców
za granicą), i odwrotnie – sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia nie uwzględnia
np. pracujących w szarej strefie gospodarki. Dlatego zbiorowości pracujących wy-
znaczone przy wykorzystaniu jednego lub drugiego źródła różnią się między sobą
tak ilościowo, jak i jakościowo, choć oczywiście w części się pokrywają.

Źródłem wspomagającym rozpoznanie zjawisk na rynku pracy są wyniki na-
rodowych spisów powszechnych, dostarczających jednak więcej informacji na
temat jego strony podażowej, niż popytowej.

O ile wyniki badań statystycznych dostarczają dość precyzyjnej wiedzy o zbio-
rowości pracujących, o tyle informacja o wolnych miejscach pracy (wakatach)
jest niepełna. Wiedza na ich temat może pochodzić z dwóch źródeł:

1. Specjalnych badań ankietowych prowadzonych w podmiotach gospodar-
czych. Badania te są kosztowne i wymagają niezwykle precyzyjnej procedury za-
pewniającej reprezentatywność, ponieważ praktycznie niemożliwe jest przepro-
wadzenie badań pełnych, czyli obejmujących wszystkie podmioty (przypomnij-
my – w Polsce jest ok. 3 mln podmiotów gospodarczych).

2. Sprawozdawczości urzędów pracy. Przydatność tego źródła informacji do
określenia wielkości i struktury wolnych miejsc pracy zależy od rozwiązania ob-
ligatoryjności bądź fakultatywności rejestracji wakatów. Obligatoryjna rejestra-
cja wolnych miejsc pracy jest rzadko stosowana w krajach rozwiniętych. Przyję-
cie takiego rozwiązania uzasadniane może być jedynie wysokim poziomem lub
szybkim wzrostem bezrobocia, wtedy gdy chodzi o szybkie zwiększenie liczby

3 Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2005, Warsza-
wa 2005, s. 14.
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wolnych miejsc pracy w organach pośrednictwa. Obligatoryjna rejestracja wol-
nych miejsc w praktyce jednak i tak nie gwarantuje uzyskania pełnej informacji
o popycie na pracę, gdyż pracodawcy z różnych powodów uchylają się w ten czy
inny sposób od obowiązku informowania o wakatach. Często powodem tego jest
zwyczajna niechęć do podejmowania żmudnych czynności administracyjnych,
bądź na przykład świadomość, że kandydata do pracy na wakujące stanowisko
nie ma sensu szukać wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W wyniku
tego, jakkolwiek obligatoryjna rejestracja wolnych miejsc pracy może przybli-
żyć niezrealizowany popyt na pracę do jego rzeczywistej wielkości, to i tak nie
doprowadzi do pokrycia się ich, czyli uzyskania informacji pełnej.

A zatem mamy do czynienia z mocno niepełną informacją o popytowej stro-
nie rynku pracy, z czego należy w pełni zdawać sobie sprawę dokonując jakich-
kolwiek uogólnień i formułując wnioski.

3.1.2. Dynamika i struktura pracujących

Liczba pracujących według badania aktywności ekonomicznej ludności
Według BAEL liczba pracujących w województwie łódzkim w latach 2002–2004
wzrosła z 1095 tys. do 1139 tys., czyli o 4%. Wzrost liczby pracujących obserwo-
wano w tym czasie również w całym kraju, gdzie nasilenie jego było jednak mniej-
sze (o 2,4%) (tab. 3.1).

Tabela 3.1. Pracujący w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2002–2005
(w tys., stan w IV kwartale)

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał, GUS, Warszawa, wydania z lat 2003–2006.

Dzięki odmiennym tempom wzrostu, udział pracujących w województwie
łódzkim w całej zbiorowości pracujących w Polsce zwiększył się w tym czasie
z 8,0% do 8,1%. W 2005 r. obserwowano spadek liczby pracujących w wojewódz-
twie łódzkim, przy stałej tendencji wzrostowej w całym kraju. To spowodowało,
iż udział pracujących w województwie łódzkim w całej zbiorowości pracujących
w Polsce zmniejszył się w tym roku do poziomu 7,7%.

Zmiany struktury pracujących według sprawozdawczości zakładów pracy
BAEL nie pozwala na ustalenie struktury pracujących w poszczególnych woje-
wództwach. W tym celu należy sięgnąć do danych pochodzących ze sprawoz-
dawczości zakładów pracy, te zaś (ze względu na błąd szacunku liczby pracują-
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cych w rolnictwie indywidualnym w latach poprzedzających Narodowy Spis Po-
wszechny, a dostrzeżony po uzyskaniu jego wyników) nie pozwalają na analizę
zmian struktury pracujących w długim okresie. Skupmy się zatem na jej analizie
w dwóch momentach czasowych: 2002 r. i 2004 r., Dane na temat liczby i struk-
tury pracujących według sekcji PKD w województwie łódzkim zawiera tab. 3.2.

Analiza danych zawartych w tab. 3.2 pozwala na sformułowanie następują-
cych wniosków:

– w okresie badanych trzech lat liczba pracujących w wojewódzie łódzkim
wzrosła minimalnie, bo o 0,1%;

Tabela 3.2. Pracujący według sekcji PKD w województwie łódzkim w 2002 r.
i 2004 r. (stan 31.12.)

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, Praca, dochody ludności – dane wojewódzkie, http://
www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/woj/praca_dochody_ludn.htm, oraz http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/ar-
chiwum/2003/woj/praca_dochody_ludn.htm.
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– największy wzrost liczby pracujących odnotowano w sekcjach: „Edukacja”
(o 17,5%), „Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidu-
alna” (o 5,9%) oraz w przetórstwie przmysłowym (o 2,6%) i budownictwie
(o 2,2%),

– największy spadek liczby pracujących miał miejsce w sekcjach: „Ochrona
zdrowia i opieka społeczna” (o 15,3%) oraz „Transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność” (o 3,6%),

– w strukturze dominują dwie grupy pracujących: w przemyśle (25,5% ogól-
nej liczby pracujących w województwie w 2005 r.) oraz w rolnictwie, łowiectwie
i leśnictwie (21,7%), wysoki jest również udział pracujących w sekcji „Handel
i naprawy” (15,1% w 2005 r.),

– jakkolwiek okres trzech lat jest zbyt krótki, by prowadzić analizy zmian
strukturalnych (zmiany te są na ogół powolne, charakteryzują się bowiem dużą
inercją), to należy odnotować, iż w tym czasie najbardziej wzrósł udział pracu-
jących w sekcji „Edukacja” (o 1,1 pkt. proc.), najbardziej zaś zmalał udział pra-
cujących w sekcji „Ochrona zdrowia i opieka społeczna” (o 1 pkt. proc.).

Dokonujące się zmiany w zbiorowości pracujących w województwie łódzkim
w latach 2002–2004 nie wpłynęły istotnie na poprawę jej struktury trójsektoro-
wej4. Pozostaje ona nienowoczesna, z dużym (ponad 21%) udziałem pracują-
cych w sektorze rolniczym i stosunkowo małym (mniejszym niż 50%) udziałem
pracujących w sektorze usługowym (wykres 3.1).

Spośród 887 833 pracujących w województwie łódzkim końcu 2004 r.:
– kobiet było 419 860 (to jest 47,3%),
– pracujących w sektorze prywatnym było 667 216 (75,2%)5.
W tym samym czasie w podmiotach zatrudniających wiecej niż 9 osób praco-

wało 461 218 osób. Zbiorowość ta zmniejszyła się od 2000 r. o 56 926 pracują-
cych, czyli o 11%. W zbiorowości pracujących w podmiotach zatrudniających
wiecej niż 9 osób w końcu 2004 r. dominowali zatrudnieni na podstawie stosun-
ku pracy (98,3%), status zatrudnienia właściciela, wspólwłaściciela i bezpłatnie

4 Trzy sektory gospodarki to sektor rolniczy, przemysłowy i usługowy. Do sektora rolniczego
zalicza się rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo i rybołówstwo, niekiedy również przemysł
wydobywczy, do sektora przemysłowego przemysł (lub przemysł przetwórczy) i budownictwo, sek-
tor usługowy tworzą pozostałe rodzaje działalności. Zmiany w trójsektorowej strukturze gospo-
darki i związane z nimi zmiany wielkości i znaczenia poszczególnych sektorów są skorelowane z po-
ziomem rozwoju danego kraju (regionu), wyrażonym wielkością PKB przypadającego na 1 miesz-
kańca: w krajach (regionach) słabo rozwiniętych obserwuje się wysoki udział sektora rolniczego,
w krajach wysoko rozwiniętych – sektora usługowego. Prawidłowości te zostały sformułowane w wy-
niku badań zmian strukturalnych prowadzonych przez A. Fishera, C. Clarka i J. Fourastie, sfor-
mułowanych następnie w teorii trzech sektorów, zob. E. Kwiatkowski, Teoria trzech sektorów, PWN,
Warszawa 1980.

5 Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, Praca, dochody ludności – dane wojewódzkie, http://
www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/woj/praca_dochody_ludn.htm.
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pomagającego członka rodziny miało 1,4% tej zbiorowości, status agentów 0,2%,
pozostali, to osoby wykonujące pracę nakładczą6.

Pracujący w 2002 r. – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) przepro-
wadzonego w 2002 r. pzowoliły na bliższe rozpoznanie struktury pracujących
w województwie łódzkim. Mogą być one podstawą do analizy statycznej, odno-
szącej się do jednego momentu czasowego.

W świetle wyników NSP, w województwie łódzkim pracowało 961290 osób,
z czego

– 594 074 (61,8%) w miastach, a 367216 (38,2%) na wsi
– 451 560 (47%) kobiet i 509 730 (53%) mężczyzn,
– 349 253 (36,3%) w podregionie łódzkim, 333 865 (34,7%) w podregionie

piotrkowsko-skierniewickim, 278172 (28,9%) w podregionie miasta Łódzi,
– 155 642 (16,2%) miało wykształcenie wyższe, 43 941 (4,6%) wykształcenie

policealne, 249 476 (26%) średnie zawodowe, 82 622 (8,6%) średnie ogólnokształ-
cące, 268 093 (27,9%) zasadnicze zawodowe, 15 5087 (16,1%) podstawowe ukoń-
czone, wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego było
5 769 (0,6%), natomiast w stosunku do pozostałych 660 osób (0,1%) nie został
ustalony poizom wykształcenia; jak zatem widać – wśród pracujących dominowa-
ły osoby z wykształceniem zawodowym średnim i zasadniczym (łącznie 53,8%),

Wykres 3.1. Struktura pracujących według trzech sektorów gospodarki w woje-
wództwie łódzkim w 2002 r. i 2004 r.

Źródło: dane z tab. 3.2

6 Tamże.
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– 5388 (0,6%) było w wieku przedprodukcyjnym, 920 899 (95,8%) w wieku
produkcyjnym (w tym 598 173, czyli 62,2% ogólnej liczby pracujących było w wie-
ku mobilnym, zaś 322 726, czyli 33,6% znajdowało się w wieku niemobilnym),
35 003 (3,6%) było w wieku poprodukcyjnym,

– 659 552 (68,6%) to pracownicy najemni (w tym 590 233, to jest 61,4% pra-
cujących to pełnozatrudnieni, a 69 319, czyli 7,2% to niepełnozatrudnieni),
215 006 (22,4%) to praujący na własny rachunek (w tym 37 522, czyli 3,9% pra-
cujących to pracodawcy, pozostali 177 284, czyli 18,5% nie zatrudniali pracow-
ników), 76743 (8%) to pomagający członkowie rodzin, zaś w stosunku do 9989
osób (1%) nie ustalony został status zatrudnienia,

– 93 951 (9,8%) pracuje w więcej niż jednym miejscu pracy7.
Strukturę pracujących w województwie łódzkim według sekcji PKD przed-

stawia tab. 3.3. Z analizy jej danych wynika, iż w województwie łódzkim:
– największy odsetek osób (22,4%) pracuje w przetwórstwie przemysłowym

oraz w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie (20,6%), stosunkowo dużo pracujących
anagażuje również sekcja „Handel i naprawy” (13,4%);

– w sektorze rolniczym pracuje 20,6% pracujących, w sektorze przemysło-
wym 32,.4%, zaś w sektorze usłuowym 47%,

– pracownicy najemni pracują najczęściej w przetwórstwie przemysłowycm
(29,1%) oraz sekcji „handel i naprawy” (13%),

– pracujący na własny rachunek – pracodawcy pracują najczęściej w sekcjach:
przetwórstow przemysłowe (24,7%), handel i naprawy (18,1%) oraz obsługa nie-
ruchomości i firm (11,8%),

– pracujący na własny rachunek – niezatrudniający pracowników zaangażo-
wani są najczęściej w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie (65,1%) oraz w sekcji
„handel i naprawy” (14,1%),

– pomagający członkowie rodzin pracują głównie w w rolnictwie, łowiectwie
i leśnictwie (91,2%).

Z tabeli 3.3 wynika również, iż:
– w zbiorowości pracujących w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie jest naj-

mniejszy udział pracowników najemnych (5,2%), największy zaś odsetek pracu-
jących na własny rachunek, niezatrudniających pracowników (58,2%) oraz po-
magających członków rodzin (35,3%),

– stosunkowo niski jest również odsetek pracowników najemnych w sekcji
handel i naprawy (66,8%) oraz w sekcji hotele i restauracje (76,2%); w sekcjach
tych stosunkowo wysoki jest natomiast odsetek pracodawców (odpowiednio:
10,7% i 9,8%) oraz pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracow-
ników (odpowiednio: 19,5% i 11,2%),

7 Żródło: Urząd Statystyczny w Łódzi, PUBLIKACJE Z WYNIKAMI NARODOWEGO SPISU
POWSZECHNEGO Aktywność ekonomiczna ludności – województwo łódzkie, http://www.stat.gov.pl/
urzedy/lodz/publikacje/nsp/aktywnosc_ekonomiczna/index.htm.
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Tabela 3.3. Pracujący według sekcji PKD i statusu zatrudnienia w wojewódz-
twie łódzkim w 2002 r.

Żródło: Urząd Statystyczny w Łódzi, PUBLIKACJE Z WYNIKAMI NARODOWEGO SPISU PO-
WSZECHNEGO Aktywność ekonomiczna ludności – województwo łódzkie, http://www.stat.gov.pl/
urzedy/lodz/publikacje/nsp/aktywnosc_ekonomiczna/index.htm.

– pracownicy najemni dominują wyraźnie w sekcjach: administracja publicz-
na, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, edu-
kacja, górnictwo i kopalnictwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę, gzie stanowią oni więcej niż 97% pracujących w danej sekcji.

NSP dostarczył również informacji o grupach zawodów reprezentowanych
przez pracujących w województwie łódzkim. Wyodrębnionych zostało 9 tzw. wiel-
kich grup zawodowych. Najwięcej pracujących w województwiw łódzkim praco-
wało w grupie zawodowej „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (20%), następ-
nie w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (16,8%). Stosunkowo naj-
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mniej pracujących reprezentowało zawody zaliczane do grupy „parlamentarzy-
ści, wyżsi urzędnicy i kierownicy” (6%) oraz „pracownicy przy pracach prostych”
(6,4%) (tab. 3.4).

Pracujący w podmiotach dużych i średnich w 2005 r.
Informacje o pracujących w podmiotach dużych i średnich uzyskać można dzię-
ki specjalnemu badaniu Głównego Urzędu Statystycznego8. Celem tego bada-
nia jest uzyskanie informacji na temat popytu na pracę zrealizowanego i niezre-
alizowanego, czyli pracujących i wolnych miejscach pracy oraz nowo utworzo-
nych miejscach pracy. W tym miejscu raportu omówione zostaną informacje
o pracujących i nowo utworzonych miejscach pracy9 w jednostkach dużych i śred-
nich województwa łódzkiego. Informacje o wolnych miejscach pracy przedsta-
wione zostaną w dalszej części niniejszego opracowania (pkt. 1.3).

Według wyników badań popytu na pracę, w jednostkach dużych i średnich
w województwie łódzkim przeciętnie w 2005 r. pracowało 445,2 tys. osób, to jest

Tabela 3.4. Pracujący według grup zawodowów w województwie łódzkim w 2002 r.

Źródło: Jak w tab. 3.3.

8 Zgodnie z metodologią powoływanego badania, za jednostki duże i średnie uznano takie,
w których pracuje 10 i więcej osób. GUS systematyczne badania popytu na pracę prowadzi od
1995 r., kiedy objął nimi duże jednostki sektora przedsiębiorstw. W 1998 r. do badań włączono
jednostki średnie sektora przedsiębiorstw. Badania te były przeprowadzane co dwa lata. W 2005 r.
zmieniono formułę badania, dostosowując ją do wymagań Eurostat-u. Od 2005 r. badanie prze-
prowadzane jest częstotliwością kwartalną, obejmuje przy tym podmioty zaliczane do wszystkich
rodzajów działalności, a nie tylko do sektora przedsiębiorstw (Główny Urząd Statystyczny, Popyt
na pracę w 2005 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2006, s. 10–11). Ta zmiana
metodologiczna powoduje, iż nie można dokonywać analiz dynamicznych, ponieważ zbiór bada-
nych jednostek od 2005 r. jest inny, niż był w poprzednich latach.

9 Nowo utworzone miejsca pracy to takie, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych, rozsze-
rzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych.
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6,7% całej zbiorowości pracujących w tych jednostkach w kraju. Największą licz-
bę pracujących odnotowano w końcu III kwartału (450 tys.) (tab. 3.5).

W ciągu czterech kwartałów 2005 r. w województwie łódzkim utworzonych zo-
stało 24,7 tys. nowych miejsc pracy (7,3% ogólnej liczby nowo utworzonych miejsc
pracy w Polsce). Najwięcej nowych miejsc pracy w województwie łódzkim utwo-
rzonych zostało w II kwartale tego roku: 7,4 tys., najmniej w IV: 4,9 tys. Zwraca
uwagę, iż relacja między liczbą nowo utworzonych miejsc pracy a liczbą pracują-
cych w województwie łódzkim, w każdym kwartale 2005 r. była wyższa (tzn. ko-
rzystniejsza) niż w całym kraju. Najkorzystniej ukształtowała się w II kwartale, kie-
dy na 100 miejsc pracy zrealizowanych (czyli na 100 pracujących) utworzonych
zostało w województwie łódzkim 1,66 miejsca pracy, zaś w Polsce 1,26 miejsca pra-
cy. Oznacza to, iż zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy w jednostkach du-
żych i średnich w 2005 r. była większa, niż w całej Polsce.

3.1.3. Wolne miejsca pracy

Jak wcześniej zaznaczono, informacja na temat wolnych miejsc pracy w gospo-
darce jest mocno niepełna. W niniejszym opracowaniu informacje te zostaną
przedstawione na podstawie rejestrów urzędów pracy, wyników badania popytu
na pracę przeprowadzonego w 2005 r. oraz analiz ofert zamieszczonych w pra-
sie łódzkiej w I i II kwartale 2006 r.

Tabela 3.5. Pracujący i nowo utworzone miejsca pracy w jednostkach dużych
i średnich w Polsce i w województwie łódzkim w 2005 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Popyt na pracę w 2005 r., Informacje i opracowania statystyczne,
Warszawa 2006, obliczenia własne.
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Dane pochodzące z urzędów pracy
Podstawowym źródłem informacji o wolnych miejscach pracy są najczęściej
rejestry powiatowych urzędów pracy. W świetle obowiązujących w Polsce prze-
pisów, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i wolnych miejscach pracy, pracodawcy mają za zadania na bieżąco informować
urzędy pracy o wolnych miejscach pracy lub miejscach przygotowania zawodo-
wego10. Jednak zgodnie z zasadą dobrowolności, są oni wolni od przymusu
zatrudnienia pracowników skierowanych przez urzędy pracy, nie ogranicza się
więc im swobody wyboru pracowników. Po za tym, przepis nakładający obowią-
zek informowania o wakatach nie jest przestrzegany przez pracodawców, po-
nieważ brak jest sankcji w stosunku do tych, którzy z obowiązku tego się nie
wywiązują.

Do urzędów pracy są liczniej kierowane oferty stanowisk mało atrakcyjnych
pod względem płacowym, dotyczące prac prostych, nie wymagających specjali-
stycznych kwalifikacji. Natomiast za pośrednictwem urzędów pracy firmy naj-
częściej rekrutują pracowników na stanowiska robotnicze, zdecydowanie rza-
dziej proces ten odnosi się do stanowisk nierobotniczych. Tym samym publicz-
na służba zatrudnienia zajmuje się obsługą tylko części rynku pracy, tzw.
drugiego (lub wtórnego) rynku pracy, a wykorzystywana jest często do pozyski-
wania pracowników niezbędnych do świadczenia prac nieatrakcyjnych, nisko-
płatnych11. Należy mieć to na uwadze, dokonując jakichkolwiek prób wniosko-
wania i uogólnień dokonywanych w wyniku analiz rejestrów urzędów pracy
o wakatach.

Uwzględniając te zastrzeżenia zauważmy, iż liczba wolnych miejsc pracy zgła-
szanych do powiatowych urzędów pracy województwa łódzkiego w latach 2000–
2005 stale rośnie (wykres 3.2):

– w przypadku liczby wakatów zgłoszonych w ciągu całego roku wzrost ten
miał miejsce od 2001 r. z poziomu 38156 do poziomu 65045 w 2005 r., czyli
o 70,5%;

– w przypadku liczby wolnych miejsc pracy według stanu na koniec grudnia
zwiększenie następowało od 2000 r. z poziomu 1482 do poziomu 2968 waka-
tów, czyli nieco ponad dwukrotnie.

Wzrost liczby wakatów zgładzanych do urzędów pracy może wskazywać na
pewną poprawę sytuacji na rynku pracy województwa łódzkiego.

10 Ustawodawca wymóg ten sformułował jednoznacznie: „Pracodawcy są obowiązani na bieżą-
co informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych miej-
scach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.” (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozdział 10, art. 36, ust. 5, ujednolicony tekst
ustawy obowiązujący od 1 listopada 2005 r., Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami).

11 I. Kukulak-Dolata, Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia (w:) E. Kryńska (red.)
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
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Wykres 3.2. Wolne miejsca pracy zgłoszone w ciągu roku i wolne miejsca pracy
w końcu roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie łódz-
kim w latach 2000–2005

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Informacja o rynku pracy w województwie łódzkim, http:/
/www.wup.lodz.pl/index.php?id=stat_result.php

Oferty pracy zgłaszane przez pracodawców zawierają, między innymi, ich wy-
magania dotyczące zawodu kandydata do objęcia wakującego stanowiska. W ta-
beli 3.6 przedstawiony został ranking grup zawodów utworzony według często-
tliwości zgłoszeń ofert pracy do urzędów pracy województwa łódzkiego dla osób
posiadających konkretny zawód w 2005 r. (według tzw. czterocyfrowych grup za-
wodów).

Wśród ofert zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pra-
cy województwa łódzkiego w 2005 r. przeważały oferty pracy skierowane do osób
z wykształceniem zawodowym lub średnim. W rankingu znalazły się również za-
wody proste, niewymagające skomplikowanych umiejętności, czy kwalifikacji.
Potwierdza to poczynione wcześniej uwagi o specyfice segmentu rynku pracy
obsługiwanego przez publiczne służby zatrudnienia.

Wolne miejsca pracy w jednostkach dużych i średnich w 2005 r.
W jednostkach dużych i średnich w województwie łódzkim w 2005 r. przecięt-
nie w roku było 2,7 tys. wolnych miejsc pracy: najwięcej w I kwartale (3,1 tys.),
najmniej zaś w III kwartale (2,5 tys.). Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc
pracy, obliczany jako stosunek wolnych miejsc pracy do sumy zagospodarowa-
nych i niezagospodarowanych miejsc pracy (czyli pracujących i wakatów) prze-
ciętnie w roku wyniósł 0,6. (tab. 3.7).

Zwróćmy uwagę, iż poziom wskaźników wykorzystania wolnych miejsc pracy
w Polsce w każdym kwartale i przeciętnie w 2005 roku był wyższy, a w jednym przy-
padku równy, z ich poziomem w województwie łódzkim. Ponieważ, jak wcześnie
pokazano (por. rozdz. II niniejszego opracowania), zdolność gospodarki wojewódz-
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Tabela 3.6. Ranking grup zawodów w ramach ofert pracy zgłoszonych do
urzędów pracy województwa łódzkiego w 2005 r.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Ra-
port za 2005 rok WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, Łódź kwiecień 2006.

twa łódzkiego do tworzenia miejsc pracy w jednostkach dużych i średnich była nie-
co wyższa niż w kraju, może to oznaczać krótszy okres poszukiwania pracowników
i łatwiejszy ogólnie proces doboru kandydatów do pracy w województwie.

Badanie to niestety nie pozwala na jakościowe rozpoznanie wolnych miejsc
pracy w skali województw, czyli na określenie zapotrzebowania na zawody i grupy
zawodów.
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Tabela 3.7. Wolne miejsca pracy i wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc
pracy w jednostkach dużych i średnich w Polsce i w województwie łódzkim
w 2005 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Popyt na pracę w 2005 r., Informacje i opracowania statystyczne,
Warszawa 2006, obliczenia własne.

Wolne miejsca pracy według zawodów – analiza ofert prasowych
Analiza struktury ofert pracy na rynku pracy województwa łódzkiego omówio-
na została w oparciu o zamieszczane przez pracodawców poszukujących pracow-
ników ogłoszenia w lokalnej prasie: poniedziałkowym dodatku do „Dziennika
Łódzkiego” pt. „Praca” i „Gazety Wyborczej” pt. „Gazeta Praca”. Analiza tych
ofert została przeprowadzona według wielkich grup zawodów (kod jednocyfro-
wy), dużych grup zawodów (kod dwucyfrowy) oraz zawodów i specjalności po-
szukiwanych pracowników (kod sześciocyfrowy).

Analiza obejmuje okres trzech miesięcy – od marca do maja 2006 r. W tym
okresie ukazało się w obu gazetach łącznie 14028 ofert pracy złożonych przez
pracodawców deklarujących chęć zatrudnienia na terenie województwa łódz-
kiego pracowników. Najczęściej pracodawcy poszukiwali robotników przemy-
słowych i rzemieślników (28,5%) oraz techników i inny średni personel (17,5%)
(tab. 3.8). Najrzadziej pojawiały się oferty pracy dla rolników, ogrodników, leś-
ników i rybaków (1,1%) oraz pracowników biurowych (3,6%). W analizowanym
okresie najwięcej ofert pracy pojawiło się w maju, ich liczba wyniosła 5940, naj-
mniej ofert pracy ukazało się w marcu (3962). Niewątpliwie wpływ na wzrost
liczby ofert pracy między marcem a majem miało zwiększone zapotrzebowanie
na pracowników sezonowych obserwowane zwykle w okresie wiosennym. Świad-
czy o tym między innymi wzrost liczby ofert pracy dla rolników, ogrodników,
leśników i rybaków, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracow-
ników wykonujących proste prace.
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Tabela 3.8. Struktura ofert pracy ukazujących się w łódzkiej prasie lokalnej
według wielkich grup zawodów

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ofert z „Dziennika Łódzkiego” i „Gazety Wyborczej”.

Analiza struktury ofert pracy według dużych grup zawodowych (kod dwucy-
frowy) wskazuje, iż w analizowanym okresie najczęściej poszukiwanymi pracow-
nikami byli (tab. 3.9):

– górnicy i robotnicy budowlani (11,6% zgłoszonych ofert pracy); w ramach
tej grupy zawodów najczęściej poszukiwani byli murarze (2,2%) i cieśle (1,1%);

– pracownicy pozostałych specjalności (11%); w ramach tej grupy zawodów naj-
częściej poszukiwanymi przez pracodawców byli przedstawiciele handlowi (4,4%);

– pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (9,3%), wśród których najwięk-
szym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyły się szwaczki (5,63%),

– pracownicy usług osobistych i ochrony (9%), a wśród nich kucharze
(1,72%), kelnerzy (1,67%) oraz pracownicy ochrony mienia i osób (1,18%).

Analiza struktury ofert pracy według zawodów i specjalności (kod sześciocy-
frowy) wykazała, że w województwie łódzkim dużym zainteresowaniem praco-
dawców cieszyli się również specjaliści do spraw marketingu i handlu (2,2%)
oraz kierowcy samochodów ciężarowych i sprzedawcy (3,7%).

3.2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dla przedstawienia sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim i jej zmian
w czasie posłużono się dwoma miarami – wskaźnikiem zatrudnienia oraz stopą
bezrobocia.

3.2.1. Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia, czyli procentowy udział pracujących do ogólnej liczby
ludności danej kategorii, uważany jest obecnie z najważniejszy miernik sytuacji
na rynku pracy.
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Tabela 3.9. Struktura ofert pracy ukazujących się w łódzkiej prasie lokalnej
według dużych grup zawodów

Źródło: jak w tabeli 3.8.
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Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 i więcej lat w województwie
łódzkim najwyższą wartość miał w 1999 r. (49,9%), następnie zmniejszał się
i swą najniższą wartość osiągnął w 2001 r. (44,6%). Zmniejszenie jego wartości
było zatem bardzo duże, bo o 5,3 punktu procentowego. W 2004 r. wskaźnik
zatrudnienia w regionie wzrósł do poziomu 45,5%, a w 2005 r. ponownie zmniej-
szył się do poziomu 45,3%. W latach 1999–2004 wskaźnik ten był na ogół
wyższy lub taki sam, jak przeciętnie w kraju (z wyjątkiem 2001 r. i 2005 r.)
(wykres 3.3). Największą różnicę obserwowano w 1999 r., kiedy wskaźnik regio-
nalny przekraczał o 1,9 punktu procentowego wartość wskaźnika zatrudnienia
dla całego kraju.

Szeregując województwa według poziomu wskaźnika zatrudnienia od warto-
ści najniżezej do wartości najwyższej w 2005 r. województwo łódzkie uplasowa-
ło się na 8. pozycji (najniższą wartość wskaźnik zatrudnienia przyjął w tym cza-
sie w województwie warmińsko-mazurskim: 42,8%, najwyższą zaś w wojewódz-
twie lubelskim: 49,8%). Poziom wskaźnika zatrudnienia w latach 1999–2005
wzrósł jedynie (i to w minimalnym wymiarze: od 0,1 pkt proc. do 0,6 pkt. proc.)
w czterech województwach (pomorskim, lubelskim, lubuskim i warmińsko-ma-
zurskim), zmalał zaś w pozostałych dwunastu. Należy zwrócić uwagę, iż zmniej-
szenie wskaźnika zatrudnienia w tym czasie wyższe niż w wojewódzie łódzkim
było jednynie w województwie podlaskim (spadek odpowiednio o 4,6 punktu
procentowego oraz 8,2 punktu pocentowego) (tab. 3.9).

Wykres 3.3. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 i więcej lat w Polsce
i w województwie łódzkim w latach 1999–2005 (stan w IV kwartale)

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał, GUS, Warszawa, wydania z lat 2000–2006.
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Tabela 3.9. Wskaźniki zatrudnienia ludności w wieku 15 i więcej lat według
województw w latach 1999–2005 (stan w IV kwartale)

Źródło: Jak do wykresu 3.3.

3.2.2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych
zawodowo (pracujących i bezrobotnych) danej kategorii.

Źródła informacji
Informacji o zbiorowości bezrobotnych dostarczają te same źródła statystyczne,
co o pracujących (por. p 1.1 niniejszego opracowania). W obu tych źródłach
wykorzystuje się odmienne definicje bezrobotnego.

W badaniu aktywności ekonomicznej ludności bezrobotnymi są osoby, które
spełniają jednocześnie trzy warunki:

– w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według defi-
nicji przytoczonej w p. 1.2),

– aktywnie poszukiwały pacy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 ty-
godni, aby znaleźć pracę,

– były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących
po tygodniu badanym.
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Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponie-
waż miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuż-
szy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.12

W rozumieniu źródła tworzonego ze sprawozdawczości z zakresu bezrobocia
publicznych służb zatrudnienia, bezrobotnymi są osoby spełniające warunki sfor-
mułowane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy13. W świetle tych warunków bezrobotny – oznacza to osobę nie-
zatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie
lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną,
zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu
pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub
przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole
wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną
we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzę-
dzie pracy, oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

– ukończyła 18 lat,
– nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,
– nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera za-
siłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabi-
litacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

– nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nierucho-
mości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczenio-
we lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej
pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni
użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

– nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób
fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego na pod-
stawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w ta-
kim gospodarstwie,

12 Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2005 r., Infor-
macje i opracowania statystyczne, Warszawa 2005. Do końca 2000 r. populacja bezrobotnych obej-
mowała osoby w wieku 15 lat i więcej, od I kwartału 2001 r. została ograniczona – z godnie z zale-
ceniami EUROSTAT-u do osób w wieku 15–74 lata.

13 Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami.
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– nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu
do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na pod-
stawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjąt-
kiem ubezpieczenia społecznego rolników,

– nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia
wolności,

– nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzo-
nych na rachunkach bankowych,

– nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
– nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świad-

czenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania,

– nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.14

Stopa bezrobocia według badania aktywności ekonomicznej ludności
Według wyników badania aktywności ekonomicznej ludności – stopa bezrobo-
cia, czyli stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo (pracu-
jących i bezrobotnych), w województwie łódzkim w latach 1999–2005 kształto-
wała się na poziomie zbliżonym do średniej w kraju, jedynie w 2001 r. przekra-
czając go o 2,1 punktu procentowego. W latach 1999–2001 obserwowano jej
gwałtowny wzrost z poziomu 14,6% do poziomu 20,6%, a więc aż o 6 punktów
procentowych. Następnie – w latach 2002–2003 stopa bezrobocia w regionie usta-
bilizowała się na poziomie 19,5–19,7%, by w 2005 r. obniżyć się do poziomu
16,7% (wykres 3.4.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego
Nieco inaczej kształtował się poziom i dynamika stopy bezrobocia rejestrowa-
nego w województwie łódzkim. Stopa ta wzrastała w okresie 2001–200315 z po-
ziomu 20,3% do 20,8%, w 2005 r. zmniejszyła się do poziomu 17,9%. W każ-
dym roku badanego okresu była wyższa niż przeciętnie w Polsce, gdzie w 2005 r.
wyniosła 17,6% (wykres 2.3). Należy jednak zaznaczyć, iż różnica ta w badanym

14 Ujednolicony tekst ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy, obowiązujący od 1 listopada 2005 r.

15 W pełni wiarygodnej analizy stóp bezrobocia rejestrowanego (nazywanych czasem „zweryfi-
kowanymi”) dla kraju i województw można dokonać dopiero od 2001 r., od którego dokonano
weryfikacji liczby pracujących, zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonych w 2002 r. Wcześniejsze dane są
nieporównywalne.
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okresie zmniejszyła się z 0,9 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowe-
go, głównie dzięki dość dużemu spadkowi stopy bezrobocia w województwie łódz-
kim w latach 2004–2005.

W 2005 r., przy uszeregowaniu stóp bezrobocia od wartości najniższej do
najwyższej, województwo łódzkie zajmowało 7. lokatę. Najniższą stopę bezro-
bocia w tym czasie obserwowano w województwach mazowieckim i małopolskim

Wykres 3.4. Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie łódzkim w latach
1999–2005 (stan w IV kwartale)

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał, GUS, Warszawa, wydania z lat 2000–2006.

Wykres 3.5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i w województwie łódz-
kim w latach 2001–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Publiczne Służby Zatrudnienia, Statystyki rynku pracy, http://www.psz.praca.gov.pl/ma-
in.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867970
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Tabela 3.10. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw w latach
2001–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Jak do wykresu 3.5.

(po 13,8%), najwyższą zaś w województwie warmińsko-mazurskim (27,5%).
Należy podkreślić, iż województwo łódzkie znalazło się w grupie pięciu woje-
wództw o największym spadku stopy bezrobocia w latach 2001–2005. Spadek ten
wyniósł 2,4 punktu procentowego, wyższy był w województwach: warmińsko-
mazurskim (spadek o 3,6 pkt. proc.), podkarpackim (o 2,7 pkt. proc.), oraz lu-
buskim i małopolskim (spadek o 2,5 pkt. proc.) (tab. 3.10.).

Poziom stopy bezrobocia jest w województwie łódzkim zróżnicowany prze-
strzennie. Spośród trzech podregionów, najwyższą stopę bezrobocia w 2005 r.
odnotowano w podregionie łódzkim (19,5%), następnie piotrkowsko-skiernie-
wickim (17,5%), najniższą zaś w Łodzi (16,4%). (tab. 3.11)

Z punktu widzenia wysokości stopy bezrobocia daje się wyodrębnić w woje-
wództwie łódzkim cztery grupy powiatów:

– Grupę pierwszą stanowią powiaty o bardzo wysokiej, niejako utrwalonej
stopie bezrobocia. Są to powiaty: zgierski 25,4% w 2005 r.), kutnowski (23,2%)
i tomaszowski (23%).

– Grupę drugą stanowią powiaty o wysokiej stopie bezrobocia. Zaliczyć do
nich trzeba: radomszczański (21,9%), opoczyński (21,8%), zduńskowolski
(20,4%) oraz łódzki wschodni (20,1%).
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– Grupę trzecią stanowią powiaty stosunkowo niskim poziomie bezrobocia.
Są to: skierniewicki (11,3%), wieluński (12,7%), łowicki (13,2%), rawski (23,2%)
i wieruszowski (13,4%) oraz miasto Skierniewice (12%).

– Grupę czwartą tworzą pozostałe powiaty, w których stopa bezrobocia mie-
ści się w przedziale 15–20%.

W województwie łódzkim najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wy-
stępuje w powiatach, gdzie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z naj-
większym nasileniem dokonywały się redukcje zatrudnienia wynikające z likwi-
dacji wielkich państwowych przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłu lekkiego. Naj-
niższe bezrobocie obserwowane jest z kolei w powiatach, których mieszkańcy

Tabela 3.11. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim według
podregionów i powiatów w latach 2003–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2003 r., GUS, Warszawa 2004, Publiczne Służby Za-
trudnienia, Statystyki rynku pracy, http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPa-
ge&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867970.
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wykorzystują leżącą w zasięgu codziennych (dodajmy – dogodnych) dojazdów
do pracy aglomerację warszawską wraz z jej zasobami miejsc pracy (skiernie-
wicki, rawski). Pozostałe powiaty o stosunkowo niskiej stopie bezrobocia, to
obszary charakteryzujące się dużym skupieniem indywidualnych gospodarstw
rolnych, których właściciele oraz ich współmałżonkowie nie mają uprawnień do
uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

W latach 2003–200516 stopa bezrobocia obniżyła się niemal we wszystkich
powiatach. Największe obniżenie stopy bezrobocia obserwowano w powiecie
brzezińskim (o 4,6 punktu procentowego), pajęczańskim (o 4,5 pkt. proc.), kut-
nowskim (również o 4,5 pkt. proc.), łaskim (o 4 pkt. proc.) oraz mieście Piotr-
kowie Trybunalskim (o 3,9 punktu procentowego). Najmniej stopa bezrobocia
zmniejszyła się w tym okresie w powiecie zduńskowolskim (o 0,6 pkt. proc.) i sie-
radzkim (o 1 pkt. proc.).

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja na rynku pracy stolicy i największe-
go miasta regionu – Łodzi, gdzie stopa bezrobocia jest bardzo wysoka, znacznie
wyższa niż w pozostałych wielkich miastach w Polsce (tab. 3.12.).

Tabela 3.12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkich miastach w Polsce
w latach 2000–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Publiczne Służby Zatrudnienia, Statystyki rynku pracy, http://www.psz.praca.gov.pl/ma-
in.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867970

Szczegółowe analizy wykazały, iż poziom stopy bezrobocia w wielkich mia-
stach w Polsce był17:

– Ujemnie skorelowany z liczbą podmiotów gospodarczych: im wyższa licz-
ba podmiotów gospodarczych w miastach, tym niższa stopa bezrobocia.

– Dodatnio skorelowany z udziałem zatrudnionych w przemyśle w ogólnej
liczbie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw: wysoki udział przemysłu w go-
spodarce miasta współwystępuje z wysoką stopą bezrobocia.

16 Ze względu na brak porównywalnych danych (stóp bezrobocia „zweryfikowanych” dla po-
wiatów), przeprowadzenie dłuższej analizy dynamiki stóp bezrobocia w powiatach województwa
łódzkiego jest niemożliwe.

17 Zob. E. Kryńska, Rynki pracy wielkich miast w Polsce w: E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.)
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujuęcie teoretyczne i empiryczne, Wtdaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2003, s. 211–230
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18 Zob. A. Prusek, Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicz-
nym regionu Małopolski, R. Broszkiewicz, Znaczenie aglomeracji wrocławskiej w rozwoju Dolnego
Śląska, A. Harańska, Kraków – miastem europejskim, A. Łoś, Wrocław jako środkowoeuropejska
metropolia – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, W. M. Gaczek, L. Wojtasiewicz, Funkcje i rola
Poznania w rozwoju Wielkopolski, wszystkie publikacje (w:) K. Szołek (red.) Rola aglomeracji miej-
skiej w rozwoju regionu, Biblioteka Regionalistyki nr 1 (1/2001), Wrocław 2001.

– Ujemnie skorelowany z wysokością PKB per capita, co wskazuje na istnie-
nie zależności między efektywnością gospodarki miasta a poziomem bezrobocia.

Usytuowanie Warszawy jako miasta o najlepszej sytuacji na rynku pracy nie
zaskakuje. W procesie transformacji systemowej w Warszawie zostały zdyskon-
towane, zwłaszcza po popytowej stronie rynku pracy, korzyści jej stołeczności.
Rozwijane były tam dziedziny, które świadczą o realizacji funkcji metropolital-
nych. Pewne funkcje metropolitalne, choć oczywiście w mniejszej skali, realizo-
wane były przez Wrocław, Poznań i Kraków, wpływając tam również na kreację
miejsc pracy, a przez to sytuację na rynku pracy18. W najmniejszym stopniu re-
alizowane natomiast były w Łodzi. Warszawa, Poznań, Kraków i Wrocław oka-
zały się jednocześnie atrakcyjniejsze niż Łódź dla lokalizacji działalności inwe-
stycyjnej, z natury rzeczy korzystnie wpływającej na proces tworzenia nowych
miejsc pracy. Dodatkowo – w Łodzi długi czas były i zapewne jeszcze obecnie
są odczuwane skutki degradacji przemysłu lekkiego. Dywersyfikacja działalno-
ści gospodarczej miasta obserwowana w ostatnim okresie wpływa już i w dają-
cej się przewidzieć przyszłości wpływać będzie coraz silniej na poprawę kondy-
cji miasta i jego mieszkańców, co przełożyć się powinno na poprawę sytuacji na
rynku pracy – wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia.

3.3. BEZROBOCIE REJESTROWANE

Analiza zbiorowości bezrobotnych przeprowadzona zostanie w oparciu o dane
pochodzące ze sprawozdań urzędów pracy. Wykorzystano dane udostępnione
w portalu internetowym Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Łodzi.

3.3.1. Dynamika bezrobocia

W latach 1999–2002 liczba bezrobotnych w województwie łódzkim systematycz-
nie rosła z 182,5 tys. do 234,9 tys. (był to jej najwyższy poziom w ciągu badanych
siedmiu lat), następnie malała do poziomu 198,4 tys. w końcu 2005 r. (tab. 3.13).
Zjawisko systematycznego i stosunkowo szybkiego wzrostu do 2002 r., a następ-
nie spadku bezrobocia obserwowano również w skali całego kraju i we wszyst-
kich pozostałych województwach. Należy podkreślić, iż wzrost bezrobocia w la-
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Tabela 3.13. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych według województw w la-
tach 1999–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Roczniki Statystyczne RP, wydania z odpowiednich lat, Publiczne Służby Zatrudnienia, Sta-
tystyki rynku pracy, http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=de-
tails&sP=CONTENT,objectID,867970

tach 1999–2002 w województwie łódzkim był znacznie niższy niż średni w kraju
(odpowiednio: o 28,7% i o 36,9%), zaś spadek bezrobocia w latach 2002–2005
w regionie było nieco wyższy niż przeciętnie w kraju (odpowiednio: o 15,5%%
oraz o 13,8%). Może to świadczyć o pojawieniu się w województwie łódzkim
pewnych mechanizmów dostosowawczych do zmian koniunkturalnych występu-
jących na rynkach produktów.

W całym okresie 1999–2005 liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 8,7%.
W tym samym czasie w Polsce zbiorowość bezrobotnych powiększyła się o 18%,
a zatem w skali znacząco większej niż w regionie łódzkim.

Odmienne tempo dynamiki zmian w zbiorowości zarejestrowanych bezrobot-
nych w całym kraju i w regionie łódzkim spowodowało, iż w latach 1999–2005
zmniejszył się w populacji bezrobotnych w kraju udział zarejestrowanych w wo-
jewództwie łódzkim: w 1999 r. udział ten ukształtował się na poziomie 7,8%,
w 2004 r. wyniósł zaś 7,2%.
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3.3.2. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia według podregionów
i powiatów

Zmiany w poziomie bezrobocia miały bardzo niejednorodny przebieg w poszcze-
gólnych powiatach województwa. W latach 2000–200519 liczba bezrobotnych
w całym województwie zmniejszyła się o 4,6%. Zmniejszenie to obserwowane
było we wszystkich podregionach, przy czym w największej skali w podregionie
piotrkowsko-skierniewickim (o 11,7%), zaś w bardzo małej skali w regionie łódz-
kim (o 0,1%) oraz w podregionie Łodzi (o 1,4%) (tab. 3.14).

W badanym okresie zmniejszenie bezrobocia miało miejsce w większości po-
wiatów (w 16 na 20), wzrost bezrobocia obserwowano w 4 powiatach20. Powia-
tami, w których wystąpił wzrost bezrobocia były: zduńskowolski (o 25,1%), sie-
radzki (o 12,7%), zgierski (o 4,1%) oraz skierniewicki ziemski i grodzki (o 3,9%).

Powiaty, w których wystąpił spadek bezrobocia w latach 2000–2005 podzie-
lić można na cztery grupy, w zależności od wysokości tego zmniejszenia:

– Do grupy pierwszej trzeba zaliczyć powiaty, gdzie spadek bezrobocia był
największy (od 31,7% do 24,4%): pajęczański, rawski oraz wieluński.

– W grupie drugiej znajdują się powiaty, w których spadek bezrobocia wy-
stąpił w skali od 18,2% do 13,6%. Są to: wieruszowski, łowicki, bełchatowski
i tomaszowski.

– Do grupy trzeciej zakwalifikowano powiaty, w których spadek bezrobocia
wystąpił w skali od 9,1% do 5,1%. Należą do nich: radomszczański, kutnowski,
łęczycki i łaski.

– W grupie czwartej znalazły się powiaty o stosunkowo najmniejszym spad-
ku bezrobocia w badanym okresie: od 4,6% do 1,1%. Są to: piotrkowski (ziem-
ski i grodzki), opoczyński, pabianicki, miasto Łódź oraz poddębicki.

Należy zwrócić uwagę, iż spośród powiatów o najwyższym natężeniu bezro-
bocia w województwie, zmniejszyło się ono w dość dużej skali jedynie w powie-
cie tomaszowskim (o 13,6%), w znacznie mniejszej w kutnowskim (o 7,3%), na-
tomiast zwiększyło się w powiecie zgierskim (o 4,1%).

Z analizy tej wynika, iż obszarami najbardziej problemowymi rynku pracy
województwa łódzkiego są:

– tereny sąsiadujących ze sobą powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego,
gdzie obserwuje się wyraźne zwiększenie bezrobocia w ostatnim okresie oraz

– teren powiatu zgierskiego, gdzie zjawisko bezrobocia ma charakter trwa-
ły. Zwraca w tym przypadku uwagę, iż jego nasilenie nie zmniejszała istotnie

19 Analizy przestrzenne w przekroju powiatów nie uwzględniają 1999 r., w którym obowiązy-
wała inna struktura publicznych służb zatrudnienia w województwie, przez co dane nie są w pełni
porównywalne.

20 W analizie tej nie brano pod uwagę zmian w poziomie bezrobocia w powiecie brzezińskim
i łódzkim wschodnim, ponieważ pierwszy z nich został utworzony w 2002 r., zaś drugi w tymże roku
znacząco ograniczył powierzchnię, ze względu na zmianę granic administracyjnych.
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Tabela 3.14. Bezrobotni w województwie łódzkim według podregionów i powia-
tów w latach 2000–2005 (stan 31.12.)

a powiat grodzki i ziemski łącznie b zmiana w latach 2002–2005

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Informacja o rynku pracy w województwie łódzkim, http:/
/www.wup.lodz.pl/index.php?id=stat_result.php, obliczenia własne.

działalność prowadzona w ramach podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej oraz budowa ciągów i węzła infrastruktury drogowej.

3.3.3. Wybrane kategorie bezrobotnych

W tej części raportu analizie zostaną poddane zmiany liczebności i udziału
w zbiorowości ogółem bezrobotnych w województwie łódzkim kobiet, osób za-
mieszkałych na wsi, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych z prawem do zasił-
ku oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w latach 1999–
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Tabela 3.15. Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie łódzkim w la-
tach 1999–2005 (stan 31.12.)

Źródło: jak w tab. 3.14.

2005. Jej podstawą są dane zawarte w tab. 3.15 uzupełnione o informacje w prze-
kroju powiatowym.

Kobiety. W zbiorowości bezrobotnych w województwie łódzkim w latach
1999–2001 dominowały kobiety, których udział w tym czasie kształtował się na
poziomie (odpowiednio) 52,7%, 52,3% oraz 50,5%. W latach 2002–2004 liczba
bezrobotnych mężczyzn była wyższa niż liczba bezrobotnych kobiet, których
udział w zbiorowości bezrobotnych ogółem wyniósł 49,4%. Było to skutkiem słab-
szego wzrostu liczebności zbiorowości bezrobotnych kobiet niż zbiorowości bez-
robotnych ogółem. W 2005 r. zbiorowość bezrobotnych kobiet była większa niż
mężczyzn, a ich udział w populacji bezrobotnych w województwie łódzkim wy-
niósł 50,3%.

W całym badanym okresie najwyższy udział kobiet wśród bezrobotnych ob-
serwowano w powiecie bełchatowskim (wynosił o średnio w tym okresie 59,2%,
najwyższy był w 1999 r., kiedy ukształtował się na poziomie 62,2%, w 2005 r.
wyniósł 60,3%). Powodem tej sytuacji jest niewątpliwie specyfika lokalnego rynku
pracy, na którym dominują przedsiębiorstwa oferujące miejsca pracy w zawo-
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dach tradycyjnie postrzeganych jako „męskie”, związanych z górnictwem i ko-
palnictwem. Stosunkowo najmniejszy udział bezrobotnych kobiet w całej zbio-
rowości bezrobotnych miał miejsce w powiecie poddębickim (średnio 42,8%, naj-
mniej w 2003 r.: 40,3%, w 2005 r. udział ten ukształtowała się na poziomie
42,4%). Ten lokalny rynek pracy charakteryzuje z kolei znaczący udział rolnic-
twa indywidualnego, tworzącego miejsca pracy angażujące zwłaszcza kobiece
zasoby pracy. Brak jest tam natomiast miejsc pracy w przemyśle.

W okresie 1999–2005 liczba bezrobotnych kobiet w województwie łódzkim
wzrosła o 3,9%, a więc w skali niższej niż liczebność całej populacji bezrobot-
nych, oraz niższej niż zbiorowość bezrobotnych mężczyzn. Należy również za-
uważyć, iż spadek bezrobocia kobiet w regionie wyprzedził o rok spadek bezro-
bocia ogółem, miał miejsce bowiem już w 2002 r. Było to w części spowodowa-
ne powstawaniem nowych miejsc pracy, zwłaszcza w usługach, angażujących
w znacznym stopniu kobiece zasoby pracy. W części wynikało jednak z dezakty-
wizacji zawodowej kobiet, ich odchodzenia w stan bierności zawodowej, przy
wykorzystywaniu dostępnych świadczeń z tego tytułu.

Zamieszkali na wsi. Około jedna trzecia zarejestrowanych bezrobotnych
w województwie łódzkim zamieszkuje na wsi. Udział ich w ogólnej liczbie bez-
robotnych w latach 1999–2005 uległ zmniejszeniu (z 35,4% do 33,4%). Był on
znacznie zróżnicowany w poszczególnych powiatach w regionie. Najwyższy udział
osób mieszkających na wsi wśród zarejestrowanych bezrobotnych obserwowa-
no w powiecie pajęczańskim (75% średniorocznie w badanym okresie i 75,9%
w 2005 r.), wieruszowskim (73,7% i 73,6% w 2005 r.) oraz poddębickim (71,4%
i 70,9 w 2005 r.). Najniższy udział wystąpił oczywiście w Łodzi (0,0%) oraz po-
wiecie zgierskim (21,4% średnio w badanym okresie i 22,2% w 2005 r.), pabia-
nickim (odpowiednio: 22% i 22,1%) oraz zduńskowolskim (29% i 28,5%). Taki
rozkład udziałów jest pochodną struktury ludności według miejsca zamieszka-
nia w poszczególnych powiatach oraz struktury rodzajowej lokalnych gospodarek.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi w latach 1999–
2005 zwiększyła się o 2,7%, a więc w stopniu znacznie mniejszym niż całej zbio-
rowości bezrobotnych w regionie. Pośrednio oznacza to większe pogorszenie
sytuacji na rynku pracy mieszkańców miast.

Posiadający prawo do zasiłku . W latach 1999–2005 liczba bezrobotnych po-
siadających prawo do zasiłku w województwie łódzkim zmniejszyła się o 47,4%
(z 46473 do 24446). Znacznie również, bo aż o 13,1 punktów procentowych,
zmniejszył się udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku w ogólnej
liczbie bezrobotnych w województwie (z 25,5% do 12,3%). Było to skutkiem
dwóch, oddziaływujących jednokierunkowo przyczyn: ograniczania uprawnień
do zasiłków dla bezrobotnych wraz ze zwiększoną ich kontrolą oraz wzrostu
udziału bezrobotnych tracących ten przywilej w wyniku przedłużania się okresu
pozostawania bez pracy. Jest to zjawisko niepokojące, z co najmniej dwóch wzglę-
dów. Po pierwsze – przyczynia się do rozwoju „szarej strefy” rynku pracy i/lub
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rozszerzania sfery ubóstwa w regionie. Po drugie – sugeruje powiększanie się
bezrobocia długotrwałego. Brak zasiłków pieniężnych rekompensujących utra-
cone wynagrodzenia za pracę tak znacznej grupy bezrobotnych powoduje, że
wiele rodzin w województwie łódzkim znalazło się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej. Szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych oraz opiekującymi się
osobami niepełnosprawnymi i w wieku emerytalnym. Jest to poważny problem
społeczny regionu.

W latach 2000–2005 zmniejszenie udziału bezrobotnych posiadających pra-
wo do zasiłku największą skalę osiągnęło w Łodzi (z 27,3% do 9,4%, czyli aż
o 17,9 punktu procentowego) w powiecie rawskim (z 26,5% do 10,6%) oraz w po-
wiecie opoczyńskim (z 25,3% do 10,5%). W końcu 2005 r. najniższy udział bez-
robotnych posiadających prawo do zasiłku obserwowano w powiecie łęczyckim
(7,4%), brzezińskim (8,9%), poddębickim (9,2%), radomszczańskim (9,4%), sie-
radzkim (9,8%) oraz w Łodzi (9,4%). Udział ten był najwyższy w powiecie to-
maszowskim (21,5%), zgierskim (20,8%) oraz kutnowskim (16,5%), a więc w po-
wiatach o najwyższych stopach bezrobocia w województwie.

W latach 1999–2004 liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku
w województwie łódzkim zmniejszyła się o 31,8% (z 46 473 do 31 684). W la-
tach 2000–2004 zmniejszenie to obserwowano we wszystkich powiatach woje-
wództwa, z wyjątkiem powiatu zduńskowolskiego, gdzie liczba uprawnionych
do zasiłku dla bezrobotnych wzrosła o ponad sto procent (z 830 do 1398).
Największe zmniejszenie liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku obserwowa-
no w tym czasie w powiecie rawskim (z 435 do 332, a więc o 67%), bełchatow-
skim (z 2336 do 816, czyli o 61,9%) oraz w powiecie łęczyckim (z 942 do 338,
a więc o 60,4%)21.

Niepełnosprawni . W latach 1999–2005 znacznie, bo ponad dwu i półkrot-
nie zwiększyła się liczba bezrobotnych niepełnosprawnych: z 3590 do 8996.
Osoby niepełnosprawne są na rynku pracy grupą szczególną, muszą pokonać
nie tylko własną słabość dążąc do udziału w życiu społecznym, ale często
również liczne trudności, które stawia przed nimi zarówno społeczeństwo jak
i prowadzona przez państwo polityka. Ich aktywizacja zawodowa jest oporna,
ponieważ związana jest między innymi z koniecznością poniesienia przez pra-
codawcę dodatkowych kosztów na przygotowanie w odpowiedni sposób stano-
wiska pracy. Ponadto nadal istnieje w społeczeństwie stereotypowy pogląd,
według którego osoba niepełnosprawna jest mniej wartościowym pracowni-
kiem (wolniej pracuje, wymaga odpowiedniego podejścia i potraktowania, czę-
ściej choruje). Bardzo często barierą dla osób niepełnosprawnych jest brak
odpowiedniego przygotowania zawodowego. W celu ułatwienia pokonania wielu
przeszkód, jakie napotyka na swojej drodze osoba niepełnosprawna poszukują-

21 W oparciu o dane dostępne na portalu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, obliczenia
własne.
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ca pracy, został stworzony system pomocowy, którego celem jest wyrównanie
szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże, ze względu na istnie-
nie wielorakich barier, nie jest on w pełni rozwinięty, a jego efekty obiegają od
oczekiwań.

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy. W latach 1999–2005 udział
wśród bezrobotnych w województwie łódzkim osób zwolnionych z przyczyn do-
tyczących zakładu pracy22 miał zmienne tendencje kształtowania. W latach 1999–
2001 rósł z poziomu 7,8% do 9,7%, następnie zmniejszał się systematycznie
i w 2005 r. wyniósł 4,7%. Liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w całym okresie zmniejszyła się o 35,2%. Liczba ta osiągnęła maksimum
w 2001 r. (22272), następnie malała i w 2005 r. wyniosła 9251. Należy podkre-
ślić, iż w 2005 r. liczba ta w stosunku do 2004 r. zmalała aż o 42,6%. Jest to nie-
wątpliwie jeden z symptomów poprawy sytuacji na rynku pracy województwa
łódzkiego.

Wybrane kategorie bezrobotnych w Polsce i w województwie łódzkim
Na zakończenie tej części rozważań dokonajmy porównania udziału wybranych
kategorii bezrobotnych w bezrobociu ogółem w Polsce i w województwie łódz-
kim w latach 2002–2005 (tab. 3.16).

Odsetek kobiet wśród bezrobotnych w województwie łódzkim był w badanym
okresie niższy niż w całej Polsce. Należy podkreślić dodatkowo, iż w Polsce miał
on tendencję wyraźnie wzrastającą (z 51,2% do 53,6%) natomiast w regionie
łódzkim pozostawał na podobnym poziomie (49,5–49,4% w latach 2002–2004,
50,3 w 2005 r.). W efekcie w 2005 r. różnica między udziałem kobiet w zbioro-
wości bezrobotnych w Polsce i w województwie łódzkim ukształtowała się na
poziomie 3,3 punktu procentowego. Sytuacja taka wymaga komentarza.

Na większości regionalnych, lokalnych czy krajowych rynków pracy wśród
bezrobotnych przeważają kobiety. One to bowiem na ogół łatwiej niż mężczyź-
ni tracą pracę i z większymi trudnościami uzyskują miejsce zatrudnienia. W Pol-
sce wyższe zagrożenie bezrobociem kobiet wynika częściowo z ich stosunkowo
wysokiej aktywności zawodowej, a częściowo z postępowania pracodawców, któ-

22 Od 1 stycznia 2001 r. zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oznaczają rozwiąza-
nie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwi-
dacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych
albo technologicznych, a także wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy
lub jego części na innego pracodawcę i nie zaproponowania przez tego pracodawcę nowych wa-
runków pracy i płacy. (Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514). Do końca 2000 r. w zwolnieniach z przyczyn do-
tyczących zakładu pracy uwzględniała osoby zwolnione na mocy Ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 z późn. zm.) w związku z tym osoby zwolnione w tym
trybie na mocy innych aktów prawnych nie były uwzględniane w sprawozdawczości.
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Tabela 3.16. Udział wybranych kategorii bezrobotnych w bezrobociu ogółem
w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2002–2005 (stan 31.12.)

Źródło: Publiczne Służby Zatrudnienia, Statystyki rynku pracy, http://www.psz.praca.gov.pl/ma-
in.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867970, dane z tab.
3.3, obliczenia własne.

rzy często preferują mężczyzn przy rekrutacji pracowników, co świadczy o prze-
jawach dyskryminacji zawodowej kobiet na rynku pracy. Oprócz wymienionych
wyżej przyczyn tego zjawiska (o niejako uniwersalnym charakterze), w regionie
za czynnik sprawczy wyższego zagrożenia bezrobociem kobiet uznawano rów-
nież specyficzne procesy restrukturyzacyjne zachodzące w przemyśle regionu
oraz upadek wielu zakładów w gałęziach tradycyjnie zatrudniających w dużej
części kobiety (zwłaszcza zakładów przemysłu lekkiego). Zachodzi zatem pyta-
nie, jakie są powody mniejszego w województwie łódzkim niż w całym kraju
udziału kobiet wśród bezrobotnych? Niestety, bez szczegółowych badań udzie-
lenie kompetentnej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. Można jedynie
sformułować trzy hipotezy, które jednak potrzebowałyby uwiarygodnienia, wy-
magającego przeprowadzenia szczegółowych analiz. Hipoteza pierwsza zakłada
pojawienia się w regionie – w związku z poprawą koniunktury gospodarczej i do-
konującymi się przekształceniami strukturalnymi – większej liczby miejsc pracy
w usługach i tych dziedzinach działalności przemysłowej, które absorbują
w znacznym zakresie kobiece zasoby pracy. Hipoteza druga przyjmuje, iż w re-
gionie z większym niż w całym kraju nasileniem występuje proces dezaktywiza-
cji zawodowej kobiet. Jego przyczyną mogły być (występujące równolegle): po
pierwsze – zwiększenie skłonności młodych kobiet do przedłużania okresu po-
zostawania w systemie szkolnictwa stacjonarnego, – po drugie – zniechęcenie
do poszukiwania pracy, objawiające się rezygnacją kobiet ze starania o uzyska-
nie statusu osoby bezrobotnej, oraz – po trzecie – wykorzystywaniem przez ko-
biety w starszych grupach wieku dostępnych form przechodzenia w stan bierno-
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ści zawodowej, wraz ze świadczeniami z tego tytułu. Hipoteza trzecia zakłada
większą niż w całym kraju skłonności kobiet zamieszkałych w województwie do
migracji zarobkowej (wewnętrznej i zewnętrznej), zarówno stałej jak i okreso-
wej, w szczególności wahadłowej.

Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w woje-
wództwie łódzkim w latach 2002–2004 był wyższy niż w całej Polsce. Pośrednio
wskazuje to na stosunkowo większy udział w regionie osób długotrwale bezro-
botnych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż różnica ta w badanym okresie uległa
zmniejszeniu: z 0,5 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowego,
a w 2005 r. odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w województwie łódz-
kim był niższy niż w całym kraju (odpowiednio: 12,3% i 13,5%).

Znacząco mniejszy niż w całej Polsce jest w województwie łódzkim odsetek
zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi, w 2005 r. wyniósł on (od-
powiednio) 42,6% i 33,4%. Różnica ta w badanych trzech latach uległa zwięk-
szeniu: z 8,6 punktu procentowego do 9,2 punktu procentowego. W tym przy-
padku identyfikacja przyczyn zjawiska jest dość łatwa. W pierwszym rzędzie na-
leżałoby wskazać na niższy w województwie łódzkim niż w całym kraju odsetek
ludności w wieku 15 i więcej lat zamieszkałej na wsi. Odsetek ten wyniósł w IV
kwartale 2005 r. 33,5%, podczas gdy w całej Polsce ukształtował się na pozio-
mie 37,3%.23 Przyczyną ważniejszą jest jednak struktura rolnictwa w regionie
w okresie przed transformacją, charakteryzująca się wyraźną dominacją rolnic-
twa indywidualnego. W mniejszej zatem skali niż w całym kraju wystąpiło tu zja-
wisko redukcji zatrudnienia w przekształcanych i likwidowanych przedsiębior-
stwach (głównie państwowych) w pierwszym okresie lat dziewięćdziesiątych,
będące najistotniejszym czynnikiem generującym bezrobocie jawne na wsi. Pa-
miętać należy przy tym, iż osoby, które posiadają gospodarstwo rolne o po-
wierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych (i ich współmałżonkowie) nie mogą
być zarejestrowane jako bezrobotne.

W województwie łódzkim wyższy niż w całej Polsce był odsetek bezrobot-
nych niepełnosprawnych, w 2005 r. wynosił on (odpowiednio) 2,3% oraz 4,5%.
Ta różnica spowodowana jest odmienną strukturą ludności według wieku zbio-
rowości mieszkańców regionu i mieszkańców kraju. Rzecz w tym, iż w porów-
naniu do całego kraju mieszkańcy województwa łódzkiego są nieco starsi, tym-
czasem zagrożenie niepełnosprawnością wzrasta najczęściej wraz z postępem
starzenia się. Jest to poważny problem regionalnego rynku pracy, wymagający
specjalnych działań na rzecz ograniczenia wszelkich form dyskryminacji tej gru-
py oraz zastosowania narzędzi działających na rzecz umożliwienia im działalno-
ści zawodowej.

Wyższy niż w całym kraju był w województwie łódzkim odsetek bezrobotnych
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W 2005 r. odsetek ten w Pol-

23 Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2005, GUS, Warszawa 2006.



90

sce wyniósł 2,8%, zaś w regionie łódzkim 4,7%. Świadczy to o stosunkowo więk-
szym (choć wyraźnie słabnącym) nasileniu w województwie procesów redukcji
zatrudnienia, wynikającej ze złej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. A za-
tem – podmioty gospodarcze w regionie są nieco gorzej dostosowane do wa-
runków gospodarowania, niż przeciętnie w kraju.

3.3.4. Bezrobotni według poziomu wykształcenia

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, w województwie łódzkim dominują
bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym oraz podstawowym i niepełnym pod-
stawowym stanowiący 35,5–35,7% zbiorowości bezrobotnych w latach 2002–2005.
Drugą grupą o dużym udziale są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym (29,1–32% udziału). W sumie osoby o tych dwóch najniższych poziomach
wykształcenia stanowiły od 67,7% (2002 r.) do 64,6% (2005 r.) zbiorowości bez-
robotnych w regionie. Należy podkreślić, iż udział ten w badanym okresie sys-
tematycznie malał (tab. 3.17).

Na uwagę zasługuje wzrost odsetka bezrobotnych legitymujących się wykształ-
ceniem wyższym (z 4,4% w 2002 r. do 5,9% w 2005 r.). Zjawisko to jest wywoła-
ne dynamicznym wzrostem podaży najwyżej wykwalifikowanej kadry, dokonu-
jącego się w wyniku zwiększenia skłonności do edukacji na poziomie wyższym
młodzieży oraz osób dorosłych, uzupełniających w ten sposób wiedzę i umiejęt-
ności zawodowe. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem wyż-
szym w województwie łódzkim w latach 2002–2005 wzrosła aż o 13,6% i w 2005 r.
wyniosła 11,6 tys. W tym czasie znacząco zmniejszyła się liczba (o 23,1%) i od-
setek (o 2,9 punkty procentowe) bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym
zawodowym.

Jest charakterystyczne, iż w latach 2002–2005 w województwie łódzkim wzrost
liczby bezrobotnych dotyczył tylko osób z wykształceniem wyższym i z wykształ-
ceniem średnim ogólnokształcącym. Spadek natomiast objął bezrobotnych z wy-
kształceniem zawodowym, tal średnim i policealnym, jak zasadniczym oraz bez-
robotnych bez kwalifikacji zawodowych.

Zmiany w strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia są w pew-
nym stopniu pochodną – po pierwsze – zmiany struktury systemu szkolnictwa
oraz – po drugie – zmian zapotrzebowania na różne poziomy edukacji zgłasza-
nego przez młodzież i osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu permanentnym.
Mają one zresztą przebieg podobny, jak w całym kraju, co wpłynęło na podo-
bieństwo struktury bezrobocia według wykształcenia w skali kraju i w wojewódz-
twie łódzkim. Różnice są niewielkie – w województwie łódzkim odnotowuje się
nieco wyższy udział osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, z wykształ-
ceniem gimnazjalnym i poniżej oraz z wykształceniem średnim ogólnym. Niż-
szy natomiast niż w kraju jest udział bezrobotnych z wykształceniem zawodo-
wym – zarówno policealnym średnim, jak i zasadniczym.
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3.3.5. Płynność bezrobocia (napływ i odpływ z bezrobocia)

Kształtowanie się poziomu bezrobocia pozostaje pod wpływem napływów (no-
wych rejestracji bezrobotnych w ciągu roku) oraz odpływów (wyrejestrowań bez-
robotnych w ciągu roku). Analiza wielkości napływu do bezrobocia oraz odpły-
wu z bezrobocia w województwie łódzkim w latach 1999–2005 (wykres 3.6) po-
zwala na sformułowanie kilku wniosków.

Wykres 3.6. Napływy i odpływy z bezrobocia w województwie łódzkim
w latach 1999–2004

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Informacja o rynku pracy w województwie łódzkim, http:/
/www.wup.lodz.pl/index.php?id=stat_result.php

– Po pierwsze, w latach 1999–2002 wielkość napływu do bezrobocia prze-
kraczała wielkość odpływu. Różnica ta była największa w 1999 r., kiedy wynosi-
ła 37 675 osób, następnie malała, by w 2002 r. osiągnąć poziom 4265 osób. W tym
czasie rósł też poziom bezrobocia, ale w słabnącym tempie.

– Po drugie – od 2001 r. wyraźnie rosną odpływy z bezrobocia, przy słabym
tempie wzrostu napływów. Powoduje to doprowadzenie do względnego stanu
równowagi między jednymi i drugimi w 2003 r. i zahamowania wzrostu bez-
robocia.

– Po trzecie, w latach 2004–2005. nadwyżka między odpływami z bezrobo-
cia i napływami do niego jest już wyraźna, przekładając się na odczuwalny już
spadek bezrobocia, w 2005 r. nadwyżka ta wyniosła 19 852 osoby.

Porównując napływy i odpływy z bezrobocia w dwóch krańcowych latach ba-
danego okresu widać, iż napływ w 2005 r. w stosunku do 1999 r. był mniejszy
o 3,8%, zaś odpływ był większy o 32,5%.
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24 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżko-
wych. Raport za 2005 rok WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, Łódź kwiecień 2006. Z tego źródła
pochodzą wszystkie powoływane w tym fragmencie opracowania dane i informacje.

3.4. ZAWODY DEFICYTOWE, ZRÓWNOWAŻONE I NADWYŻKOWE
W 2005 R.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych w województwie łódz-
kim w końcu 2005 r. stanowiły osoby bez zawodu, których było 36664, to jest
18,5% ogółu bezrobotnych. Wśród bezrobotnych osób bez zawodu 52,5% to
kobiety24.

W tabeli 3.18 znajduje się ranking udziałów bezrobotnych reprezentujących
określone grupy zawodów (według czterocyfrowych grup zawodów) w liczbie
bezrobotnych ogółem pomniejszonej o grupę bezrobotnych bez zawodu. Jest to
pierwszych dwadzieścia grup.

Wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowane są grupy zawodowe rozpo-
czynające się cyfrą „7” (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) oraz grupy roz-
poczynające się cyfrą „9” (pracownicy przy pracach prostych), charakteryzujące
się niskim (zasadniczym) poziomem lub brakiem wykształcenia. Na 20 pozycji
pojawia się pierwsza grupa zawodowa „2” (specjaliści, zawody wymagające wy-
ższego wykształcenia). Jest to grupa zawodowa ekonomistów.

Bardziej szczegółowe porównanie pozwala sformułować wniosek o pokrywa-
niu się grup zawodów pojawiających się najczęściej wśród bezrobotnych i w zbio-
rze wolnych miejsc pracy. Dotyczy to np. takich grup zawodów, jak:

– sprzedawcy i demonstratorzy: 1. miejsce w rankingu bezrobotnych (za-
wód taki ma 8,2% bezrobotnych) i 2. miejsce w rankingu wolnych miejsc pracy
(również 8,2% ofert pracy kierowanych jest do kandydatów mających ten
zawód);

– szwaczki, hafciarki i pokrewni: 2. miejsce w rankingu bezrobotnych (4,9%)
i 5. miejsce w rankingu ofert pracy (6,8%);

– robotnicy przy pracach prostych w przemyśle: 3. miejsce w rankingu bez-
robotnych według zawodów (4,8%) i 6. miejsce w rankingu ofert pracy według
zawodów (4,2%).

Może to świadczyć o trudnościach, z jakimi borykają się pracodawcy w wo-
jewództwie łódzkim chcąc znaleźć kandydata do pracy dysponującego odpowied-
nią wiedzą i umiejętnościami zawodowymi oraz akceptowanymi i pożądanymi
w firmie cechami.

Sytuację na rynku pracy w zakresie kształtowania się podaży i popytu na pracę
według konkretnych zawodów można zobrazować zestawiając liczbę bezrobot-
nych w danym zawodzie z liczbą ofert pracy dla konkretnego zawodu i oblicza-
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Tabela 3.18. Ranking bezrobotnych reprezentujących określone grupy zawodo-
we według udziału w liczbie bezrobotnych posiadających zawód w 2005 r.
(sta 31.12.)

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Ra-
port za 2005 rok WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, Łódź kwiecień 2006.

jąc współczynnik szansy uzyskania oferty zatrudnienia według wzoru: w = V/U.
Za jego pomocą daje się ustalić grupy25:

– zawodów nadwyżkowych (mniej ofert pracy niż osób bezrobotnych w da-
nym zawodzie, wtedy gdy wskaźnik ukształtuje się na poziomie niższym niż 0,9);

– zawodów deficytowych (kiedy więcej jest ofert zatrudnienia niż bezrobot-
nych w danym zawodzie, czyli współczynnik jest większy niż 1,1) oraz

– zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy (0,9<w<1,1).

25 W oparciu o metodologię przedstawioną w: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżko-
wych, MODiOZ, Gliwice 1996.
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Tabela 3.19. Grupy zawodów deficytowych w województwie łódzkim w 2005 r.
(według grup czterocyfrowych)
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Tabela 3.19. Grupy zawodów deficytowych w województwie łódzkim w 2005 r.
(według grup czterocyfrowych)

Źródło: Jak w tab. 3.18.

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Ło-
dzi, przy niestabilnej sytuacji na rynku pracy i wysokim w dalszym ciągu pozio-
mie bezrobocia, w regionie istniały zawody deficytowe. Są to zawody, w których
liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest mniejsza niż zapotrzebowanie
na dany zawód. Jest ich 47, zawiera je tab. 3.19.

Znajdujące się w rankingu elementarne zawody deficytowe to przede wszyst-
kim zawody wymagające wykształcenia zawodowego lub średniego. Taki stan
rzeczy może wynikać ze specyfiki ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców
do urzędów pracy. Pracodawcy zgłaszają oferty przede wszystkim dla osób z wy-
kształceniem średnim i zawodowym lub bez wykształcenia. Rzadko natomiast
w urzędach pracy zdarzają się oferty dla wysoko wykwalifikowanych specjali-
stów z wykształceniem wyższym, głownie z uwagi na to, że tacy właśnie specjali-
ści równie rzadko pojawiają się w rejestrach bezrobotnych.

Zawody wykazujące równowagę między liczbą zarejestrowanych osób bez-
robotnych a zapotrzebowaniem na rynku o wskaźniku 0,9 ≤ W ≤ 1,1 to zawody
zrównoważone. Ich ranking w województwie łódzkim zawiera tab. 3.20.

Wszystkie pozostałe zawody, to zawody nadwyżkowe, czyli takie, w których
liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest większa niż zapotrzebowanie
na dany zawód na rynku (o wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów W<0,9).
Ich wykaz obejmujący tzw. grupy czterocyfrowe (bez tych grup, dla których
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Tabela 3.20. Grupy zawodów zrównoważonych w województwie łódzkim w 2005 r.
(według grup czterocyfrowych)

Źródło: Jak w tab. 4.1.

wskaźnik w = 0, a więc nie ma ani jednej ofert pracy, a było ich 1568) obejmuje
249 pozycji. Jest dostępny na portalu internetowym Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Łodzi.

Dodajmy, iż nadwyżka podaży pracy dotyka zawody wymagające różnego
poziomu wykształcenia. W rankingu zawodów elementarnych znalazły się za-
równo zawody robotnicze np. robotnik pomocniczy w przemyśle przetwór-
czym, robotnik budowlany, zawody wymagające przygotowania zawodowego,
jak fryzjer piekarz, czy szwaczka, ale również zawody wymagające wykształce-
nia średniego np. technicy mechanicy, technicy elektrycy, czy wreszcie wyma-
gające wykształcenia wyższego takie jak pedagog, ekonomista, specjalista ds.
marketingu.
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R O Z D Z I A Ł  C Z WA RT Y

Przemysław Dębowski, Łukasz Kutyło,
Jakub Ryszard Stempień

REGIONALNY RYNEK PRACY
W OPINII PRACODAWCÓW W ŚWIETLE BADAŃ

EMPIRYCZNYCH

Badanie pracodawców działających na terenie województwa łódzkiego zostało zre-
alizowane na reprezentatywnej próbie badawczej, liczącej 1500 jednostek. Na py-
tania kwestionariuszowe odpowiadały osoby reprezentujące kadrę zarządzającą
firmami – byli to zatem właściciele, kierownicy, dyrektorzy czy menedżerowie. Ba-
danie pracodawców miało liczne cele, za najważniejsze należy uznać kilka spośród
nich. Przede wszystkim dążono do sprecyzowania minimalnych oczekiwań, jakie
stawiają pracodawcy wobec kandydatów do pracy, a także poszukiwano odpowie-
dzi na pytanie o zawody „deficytowe” – czyli takie, w których pracodawcy mają
największe problemy ze znalezieniem pracowników. Ponadto, mając na uwadze
znaczenie, jakie odgrywa aktywność szkoleniowa firm dla ich konkurencyjności,
zebrano wielowymiarowe dane opisujące aktywność szkoleniową firm – w perspek-
tywie introspekcyjnej (faktyczna aktywność w ciągu 24 miesięcy poprzedzających
badanie) oraz prognozach na najbliższe lata. W dalszej kolejności poszukiwano
również odpowiedzi na pytania związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez
młodzież – w ten sposób konfrontując punkt widzenia młodzieży oraz pracodawców.

4.1. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WOBEC KANDYDATÓW
DO PRACY

Ważną rolę – w kontekście ogólnie rozumianej sytuacji na rynku pracy – odgry-
wają oczekiwania stawiane przez pracodawców w stosunku do pracowników (lub
kandydatów do pracy). Bezrobocie na rynku pracy może wynikać nie tylko z po-
wodu małej ilości miejsc pracy, ale również dlatego, że istniejąca siła robocza
ma nieaktualne lub nieadekwatne kwalifikacje zawodowe w stosunku do potrzeb
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przedsiębiorstw. Przez kwalifikacje zawodowe należy tu rozumieć wiedzę po-
trzebną do wykonywania danego zawodu. Drugim ważnym elementem, który
pracodawcy biorą pod uwagę, a który niejednokrotnie stanowi barierę, zwłasz-
cza dla młodych osób, absolwentów szkół, jest doświadczenie zawodowe, umie-
jętności praktyczne (w tym przypadku ich brak). Te w znacznej mierze zależą
od: znajomości obsługi określonych urządzeń, wykonywania konkretnych obo-
wiązków. Młode osoby tego typu doświadczenie mogą zdobyć poprzez uczest-
niczenie w stażach zawodowych, praktykach lub poprzez woluntariat. Trzecim
elementem ważnym z punktu widzenia pracodawcy są określone cechy psycho-
społeczne. Innych wymagań należy spodziewać się w stosunku do księgowej, in-
nych w stosunku do dziennikarza. Tutaj bierze się pod uwagę nie tyle poziom
wykształcenia, czy posiadany zasób wiedzy, co pewne umiejętności społeczne,
np. zdolności zarządzania dużym zespołem, analityczność, otwartość, itd.

W związku z wysoką stopą bezrobocia badania dotyczące oczekiwań praco-
dawców w stosunku do pracowników wywołują duże zainteresowanie. Wskazu-
ją one bowiem na czynniki odgrywające rolę przy rekrutacji pracowników. Szcze-
gólna wagę przywiązuje się do absolwentów uczelni. Jest to grupa osób, która
inwestuje znaczne środki finansowe w siebie, a która często ma problem ze zna-
lezieniem się na rynku pracy. Tutaj ciekawe wnioski wysuwają się z badań prze-
prowadzonych w 1996 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Jak z nich wynika, pracodawcy zarzucali absolwentom przede wszystkim: nad-
miar ambicji (zwłaszcza finansowych) w stosunku do posiadanych kwalifikacji
i umiejętności, słabą znajomość języków obcych, nadmiar wiedzy teoretycznej
i (lub) brak umiejętności jej wykorzystania, wiedzę zbyt ogólną w ramach ukoń-
czonej specjalizacji. Za pozytywne cechy absolwentów uznano natomiast: brak
złych nawyków oraz chęć uczenia się, nastawienie na rozwój zawodowy.

W nowszych badaniach przeprowadzonych przez wrocławskie uczelnie w ro-
ku 2001 pracodawcy zwracają przede wszystkim na takie cechy absolwenta, po-
tencjalnego pracownika jak (w odpowiedniej kolejności): systematyczność, umie-
jętność rozwiązywania problemów, czy elastyczność (łatwość przystosowywania
się do nowych sytuacji). Następnie wymieniano: opanowanie w sytuacjach stre-
sowych, operatywność, umiejętność pracy w zespole, realizacja złożonych celów,
umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, zorientowanie na wyniki i jakość,
myślenie strategiczne, zdolności analityczne, kreatywność, umiejętność nego-
cjacji, niezależność działania, umiejętność samooceny, zdolność do podejmo-
wania ryzyka, umiejętność przekazywania wiedzy. Na samym końcu pracodaw-
cy wymieniali: myślenie w kategoriach globalnych, zdolności przywódcze, prze-
mawianie publiczne1.

W procesie rekrutacji podstawowe znaczenie mają kwalifikacje zawodowe,
posiadana wiedza merytoryczna. Te elementy odgrywają rolę szczególnie w przy-

1 Za stroną Związku Pracodawców Dolnego Śląska – http://www.zpds.com.pl
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padku prac umysłowych, których w społeczeństwie opartym na wiedzy i infor-
macji będzie zwyczajnie coraz więcej. Trzeba jednak podkreślić, że poza tym
brane są pod uwagę takie cechy jak:

1) myślenie perspektywiczne i planowanie,
2) elastyczność, umiejętność adaptacji,
3) kreatywność,
4) umiejętności komunikacyjne2.
Jeden z pracodawców stwierdza: My się opieramy w większym stopniu, na ce-

chach osobowych, na tzw. miękkich kompetencjach. Jak zatrudniamy absolwenta
w dziale logistyki, czy on jest po uczelni ekonomicznej, czy po politechnice, czy po
uniwersytecie to styczność z tą ,,stricte” logistyką, która występuje u nas w organi-
zacji, jest niewielka. Musi się nauczyć od początku. I my bardziej oceniamy właśnie
te jego miękkie kompetencje. Czy on jest wytrwały, czy on się dobrze komunikuje,
czy on szybko przyswaja wiedzę, czy jest niekonfliktowy3. I dodaje: Z uczelni wy-
chodzi tłum dobrych ludzi. Musi być jakiś klucz, żeby ich sobie gdzieś tam można
było różnicować, żeby wybrać rzeczywiście tę najlepszą osobę. W tej chwili można
powiedzieć, że jest ustalony pewien system kształcenia ludzi, i oni, jeśli już kończą
tę uczelnie, są bardzo porównywalni. Oni mają, no mają, tam te swoje specjaliza-
cje jakieś tam, znają jakieś języki obce, maja pewną wiedzę, bo przeszli przez egza-
miny, zdali, itd. I tutaj, teraz następuje ten właśnie problem jak ich zróżnicować,
jak wybrać tą osobę rzeczywiście najlepszą.

W naszych badaniach przyjęliśmy perspektywę szerszą. Chcieliśmy się do-
wiedzieć, jakie oczekiwania mają pracodawcy w stosunku do większego spek-
trum zawodów, stanowisk pracy. Stąd braliśmy pod uwagę nie tylko posady prze-
znaczone dla specjalistów, czy kierowników, które zazwyczaj są przedmiotem
zainteresowania różnych analiz, lecz także stanowiska przeznaczone dla niższe-
go i średniego personelu, dla osób gorzej wykształconych. Byliśmy ciekawi, ja-
kie wymagania stawiają pracodawcy konkretnym kategoriom zawodowym. Ocze-
kiwania te dotyczyły: wykształcenia, płci oraz znajomości języków i obsługi kom-
putera. W niniejszym artykule wyniki obrazujące oczekiwania pracodawców za-
prezentowano przekrojowo, kładąc nacisk na możliwość porównania wymogów
stawianych kandydatom do pracy na stanowiskach:

– robotnika niewykwalifikowanego,
– robotnika wykwalifikowanego,
– pracownika administracyjno-biurowego,
– technika,
– specjalisty (z wyższym wykształceniem),
– kierownika (jednostki wewnętrznej lub przedsiębiorstwa).

2 Za http://www.kariera.com.pl
3 Kompetencje Interpersonalne i menedżerskie polskich studentów- Raport Instytutu SMG/KRC

przygotowany na zlecenie Kompanii Piwowarskiej S.A., luty 2005
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Wykształcenie stanowi kluczowe, bo najłatwiejsze do weryfikacji, kryterium
selekcji kandydatów do pracy. Pytając o minimalne wymagania pracodawców
w tym zakresie ustalono, że w przypadku każdego z wymienionych stanowisk wy-
stępują pracodawcy akceptujący jako minimalny niemal każdy z występujących po-
ziomów wykształcenia. Innymi słowy – oczekiwania pracodawców charakteryzują
się bardzo zróżnicowanym poziomem restrykcyjności. Oznacza to, że nawet ubie-
gając się o pracę w charakterze robotnika niewykwalifikowanego możemy spo-
tkać się z wymogiem posiadania wykształcenia średniego (0,5% badanych zaak-
ceptowałoby jako minimalne wykształcenie średnie techniczne, zaś 1,3% – ogól-
nokształcące). Z drugiej strony reprezentanci firm potencjalnie rekrutujących na
stanowisko kierownika przedsiębiorstwa lub jednostki wewnętrznej w pewnym mi-
nimalnym (ale rzeczywistym) stopniu byliby skłonni zaakceptować nawet kandy-
data, który ukończył szkołę zasadniczą zawodową (0,6% wskazań) lub niższą.

Co do wykształcenia wyższego – można je traktować jako zbyteczne w przy-
padku kandydatów do pracy w charakterze technika, oraz obligatoryjne w przy-
padku specjalisty. Fakt, iż 75% pracodawców oczekuje, że technik będzie posia-
dał wykształcenie wyższe magisterskie, można interpretować dwojako. Wyniki
te mogą świadczyć o tym, że współczesna gospodarka w dużym stopniu opiera
się na skomplikowanych urządzeniach, procesach produkcyjnych, a więc ocze-
kiwania wobec specjalistów są większe. Jednocześnie wystarczającą legitymiza-
cją pracowników zatrudnionych jako technicy jest z reguły wykształcenie śred-
nie techniczne.

Tabela 4.1. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy na określo-
nych stanowiskach – wykształcenie
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Deklaracje związane z oczekiwaniami pracodawców odnoszącymi się do płci
kandydatów do pracy przynoszą informacje o braku lub bardzo ograniczonym
występowaniu dyskryminacji płciowej podczas rekrutacji; płeć kandydatów naj-
częściej nie ma znaczenia, zaś wskazania konkretnej płci są sporadyczne. Pa-
miętać należy jednak o tym, że pracodawcy odpowiadający na pytanie odnosili
się do konkretnych stanowisk, występujących w reprezentowanych przez nich
firmach, i powiązanych z określonym zawodem. Niewątpliwie część z tych za-
wodów to tzw. „typowo męskie” czy „typowo kobiece” zawody. Z drugiej strony
zbierane dane są tylko deklaracjami, więc ich przełożenie na rzeczywistość nie
jest absolutne.

Tabela 4.2. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy na określo-
nych stanowiskach – płeć

Tabela 4.3. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy na określo-
nych stanowiskach – znajomość języków obcych
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Znajomość języków obcych należy do kwalifikacji (umiejętności) szczegól-
nie w ostatnim czasie akcentowanych, co niewątpliwie ma związek z otwarciem
się Polski na rynki zagraniczne po akcesji do Unii Europejskiej, chociaż już
wcześniej różnego rodzaju kursy językowe zanotowały znaczny wzrost popular-
ności. Szczególnie ludzie młodzi dość powszechnie pracują nad podniesieniem
kompetencji językowych, chociaż do końca nie da się powiedzieć, na ile nauka
języków obcych ma na celu „lepsze zaistnienie” na rynku pracy, na ile zaś
traktowana jest jako wartość potrzebna generalnie w zglobalizowanym świecie.
Jak wynika z danych zamieszczonych w poniższej tabeli, na stanowisku kierow-
niczym podobnie, jak w przypadku stanowisk specjalistycznych znajomość języ-
ka obcego jest ważna. Wiąże się to prawdopodobnie z rozszerzaniem działalno-
ści gospodarczej, co nieuchronnie wiąże się z kontaktami z parterami zagra-
nicznymi.

Kolejną płaszczyzną, w jakiej oceniani są kandydaci do pracy na poszczegól-
nych stanowiskach, jest umiejętność posługiwania się komputerem. O tym, że
jest to kategoria kompetencji ważnych, świadczą wyniki badań. W odniesieniu
do stanowisk znajdujących się w kompetencyjnej hierarchii wyżej aniżeli stano-
wisko robotnika niewykwalifikowanego, na brak znaczenia tego rodzaju umie-
jętności wskazywano sporadycznie. Szczególnie mocno akcentowano wymóg
posługiwania się komputerem w przypadku kandydatów do pracy na stanowi-
sku pracownika administracyjno-biurowego, co niewątpliwie wiąże się z charak-
terem tejże pracy oraz coraz powszechniejszą informatyzacją – zapewniającą
sprawny przepływ informacji.

Tabela 4.4. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy na określo-
nych stanowiskach – obsługa komputera
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4.2. ZIDENTYFIKOWANE TRUDNOŚCI W POZYSKIWANIU
PRACOWNIKÓW

Ze względu na cele prezentowanego badania, wśród pytań kwestionariusza zna-
lazło się również takie, w którym proszono wymienienie zawodów, w jakich po-
jawiają się trudności z rekrutacją pracowników. W dalszej kolejności respondenci
(pracodawcy) proszeni byli o wskazanie ich zdaniem najważniejszych przyczyn
pojawiania się tych problemów. Ze względu na ograniczoną wielkość próby ba-
dawczej dane dotyczące zawodów i specjalności o charakterze deficytowym na
rynku pracy województwa łódzkiego przedstawiono w uogólnieniu do najwyż-
szego poziomu oficjalnie obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności4.

Wśród najbardziej „deficytowych” zawodów wskazać należy przede wszyst-
kim na te, które mieszczą się w grupie wielkiej „pozostali robotnicy przemysło-
wi i rzemieślnicy” (są to np.: masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb, drobiu

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie kla-
syfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 222,
poz. 1868).

Wykres 4.1. Powody problemów ze znalezieniem pracowników występujące
na przestrzeni ostatnich 2 lat
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Tabela 4.5. Zawody i specjalności „deficytowe”

i innych; piekarze, cukiernicy; robotnicy w przetwórstwie mleka; stolarze i po-
krewni; ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni; krawcy;
kuśnierze; szewcy; szwaczki; garbarze; tapicerzy; tapeciarze). Na problemy ze
znalezieniem pracownika wykonującego jeden z tych zawodów wskazała co pią-
ta firma. Z problemami rekrutacyjnymi spotkało się również 13,6% pracodaw-
ców, którzy poszukiwali „modelek, sprzedawców i demonstratorów”, a także 13%
zatrudniających w zawodzie „robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn
i urządzeń” (są to np.: formierze; odlewnicy; spawacze; blacharze; monterzy
konstrukcji metalowych, linowych; ślusarze; operatorzy obrabiarek do metali;
szlifierze; mechanicy i operatorzy: autobusów, pojazdów jednośladowych, stat-
ków powietrznych, innych maszyn i urządzeń; elektromechanicy; elektromon-
terzy; monterzy linii elektrycznych; monterzy elektronicy i inni).

Na główny powód problemów pracodawców ze znalezieniem pracowników,
49,3% ankietowanych wskazało małe umiejętności praktyczne kandydatów. Dla
34,8% respondentów powodem był brak doświadczenia zawodowego kandyda-
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tów. 29,6% ankietowanych jako przyczynę problemów podało małą liczbę nad-
chodzących ofert, 15,8% brak absolwentów odpowiednich kierunków na lokal-
nym rynku, a 20% badanych wskazało wygórowane oczekiwania finansowe.
Według respondentów kolejnym powodem było to, że wielu specjalistów wyje-
chało za granicę, dla 7,4% poszukiwani przez badanych specjaliści nie chcieli
dla nich pracować. 21,9% badanych podało inne powody niż wymienione jako
przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników. Interesujące jest to, że
odpowiedzi pracodawców z województwa łódzkiego pokrywają się z opiniami
pracowników instytucji rynku pracy z tego regionu. O bezrobociu decydują
przede wszystkim takie czynniki jak: brak kwalifikacji oraz niski poziom wykształ-
cenia. Ważną rolę odgrywa także długotrwałe bezrobocie, które nie tylko powo-
duje dezaktualizację umiejętności zawodowych, ale też utrwala w osobie posta-
wę pasywną, zwaną syndromem „wyuczonej bezradności”.

4.3. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA FIRM

We współczesnym świecie niemal aksjomatem staje się konieczność stałego pod-
noszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Trudno dziś w ogóle zakładać możli-
wość definitywnego zakończenia nauki na jednym z etapów edukacji szkolnej.
Wymaga tego postęp technologiczny, konkurencja na rynku pracy oraz wzmo-
żona mobilność zawodowa5. Nie bez znaczenia jest tu zapewne również fakt szyb-
kiego przyrostu nowych zawodów, często wysokospecjalizowanych (głównie
w dziedzinie technologii informatycznych, ochrony środowiska, biotechnologii,
rozrywce i administracji międzynarodowej), co wymaga poszerzania kwalifika-
cji u osób dorosłych6.

Pojęcie kształcenia ustawicznego wcale nie jest pojęciem nowym (jak się cza-
sem sądzi), wprowadzono je już w 1976r. podczas Konferencji UNESCO w Na-
irobi, przyjmując, że odnosi się ono do procesów oświatowych (formalnych, nie-
formalnych i incydentalnych), które niezależnie od treści, poziomu i metod umoż-
liwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki
czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają
kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy7.

5 Por. Jasiecki Krzysztof 2003, Integracja Polski z Unią Europejską w perspektywie koncepcji roz-
woju społecznego, „Studia Europejskie” nr 2, s. 10 oraz Grabowska-Garczyńska Karolina, Wicenty
Daniel 2006, Potencjał innowacyjny woj. kujawsko-pomorskiego [w:] „Przestrzenie ukrytego poten-
cjału rynku pracy” Sojak Radosław (red.) Wyd. UMK Toruń, s. 38–39.

6 Por. Spławski Marcin, Stankiewicz Piotr, 2006, Wpływ przemian związanych z powstawaniem
gospodarki opartej na wiedzy na strukturę zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] „Ukie-
runkowany rozwój albo dryf” Sojak Radosław, Szalacha Joanna (red.), Wyd. UMK Toruń, s. 40.

7 Cyt. http://www.wsipnet.pl/oswiata/os_slownik.php?literka=K&haslo=221 [data dostępu: 22 11
2006 r.]
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Oczywiście owo long-life learning – stanowiące element inwestycji w kapitał
ludzki – może być inicjowane i sponsorowane przez samego zainteresowanego
(pracownika), ale może też być częścią polityki kadrowej przedsiębiorstw. Fi-
nansowanie szkoleń pracownikom lub organizacja ich własnymi siłami staje się
dzisiaj coraz bardziej oczywistym aspektem działalności przedsiębiorstw, także
w Polsce. W toku prowadzonego badania zgromadzono pakiet informacji doty-
czących aktywności szkoleniowej firm z woj. łódzkiego. Respondentów pytano
między innymi o to, czy ich firmy zapewniają swoim pracownikom kursy (za-
równo wewnętrzne jak i zewnętrzne), jak oceniana jest ich efektywność, skąd
pochodziły środki na finansowanie tych działań oraz jaka była tematyka szko-
leń. Zidentyfikowano również najważniejsze bariery aktywności szkoleniowej
przedsiębiorstw.

4.3.1. Ogólne informacje na temat aktywności szkoleniowej firm

Respondentom zadano przede wszystkim następujące pytanie: Czy w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy Pana/i firma szkoliła pracowników na jakichkolwiek szkoleniach
i/lub kursach? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie szkolenia/kursy, bez względu na
źródło finansowania, osobę prowadzącą i fizyczne miejsce przeprowadzenia szko-
lenia (Pana/i firma, ośrodek szkoleniowy itd.). Okazuje się, że aktywność szkole-
niowa pozostaje dla firm woj. łódzkiego dość naturalnym, oczywistym zjawiskiem;
w sumie znacznie ponad połowa z nich w ciągu 24 miesięcy poprzedzających
badanie organizowała swoim pracownikom jakieś kursy i szkolenia. Znacznie
bardziej skłonne do podejmowania aktywności szkoleniowej okazały się firmy
duże, zatrudniające powyżej 249 pracowników. Aż 96,5% ankietowanych repre-
zentujących te przedsiębiorstwa udzieliło na omawiane pytanie odpowiedzi twier-
dzącej. Dla porównania pracowników szkoliło też 64,7% firm zatrudniających
od 1 do 49 osób oraz 84,7% podmiotów 50–249 osobowych. Tę dysproporcję
tłumaczyć należy zapewne kłopotami największych podmiotów z naborem od-
powiedniej ilości dobrze kwalifikowanej kadry w sytuacji ograniczoności zaso-
bów pracy (pomimo bezrobocia połowa pracodawców ma problemy ze znale-
zieniem pracowników8). Firmy decydują się zatrudniać kandydatów, którzy nie-
zupełnie spełniają ich oczekiwania, a następnie podnoszą ich kwalifikacje po-
przez szkolenia. Uzupełnieniem tej eksplanacji wydaje się częsta wąska
specjalizacja wielkich przedsiębiorstw (np. Dell, Phillips czy Gillette) oznacza-
jąca konieczność przystosowania pracowników do technologii właściwych tylko
danemu podmiotowi.

Tych spośród ankietowanych, którzy przyznali, że ich firma szkoliła swoich
pracowników w ciągu ostatnich dwóch lat, zapytano, czy były to szkolenia ze-
wnętrzne (prowadzone przez osoby niezatrudnione w przedsiębiorstwie), czy

8 Por. Ćwiek Joanna Nadchodzą łowcy głów i wyższe pensje, „Gazeta Wyborcza” 15 maja 2006 r.
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wewnętrzne (zdefiniowane jako ustrukturyzowany, zorganizowany przepływ wie-
dzy wewnątrz kadry). Najwięcej firm (43,9%) decydowało się wyłącznie na szko-
lenia zewnętrzne. Co piąte przedsiębiorstwo

Wykres 4.2. Aktywność szkoleniowa przedsiębiorstw (24 m-ce poprzedzające
badanie) – według wielkości firmy

(21,4%) zapewniało natomiast swoim pracownikom jedynie szkolenia orga-
nizowane we własnym zakresie. Co trzeci respondent (34,7%) przyznał, że w je-
go firmie organizowane były zarówno kursy o charakterze zewnętrznym, jak i we-
wnętrznym. Wydaje się, że był to jednak swego rodzaju „luksus”, na który mo-
gły sobie pozwolić jedynie najlepiej prosperujące i najsilniejsze organizacyjnie
podmioty. Potwierdzają to dane zestawione na poniższym wykresie.

Wykres 4.3. Popularność szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (na przestrzeni
ostatnich 2 lat)

Okazuje się, że korzystanie wyłącznie z kursów wewnętrznych lub wyłącznie
z kursów zewnętrznych pozostaje domeną firm, w których liczebność personelu
nie przekracza 49 osób. W większych podmiotach bardziej powszechne jest jed-
noczesne zlecanie usług szkoleniowych „na zewnątrz” i organizowanie szkoleń
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własnymi siłami (79,2% w firmach pow. 249 os. oraz 66,9% w firmach 50–
249 os.). Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że duże rozmiary firmy
sprzyjają jednoczesnemu organizowaniu szkoleń we własnym zakresie i korzy-
stania z usług zewnętrznych firm szkoleniowych. Wiąże się to zapewne z fak-
tem, że duże jednostki mogą przeznaczać większe sumy na podnoszenie kwali-
fikacji pracowników, łatwiej też jest im zatrudniać osoby odpowiedzialne za pro-
wadzenie szkoleń w firmie. Mniejsze podmioty (1–49 os.) są bardziej skłonne
zlecać organizację kursów „na zewnątrz”, co choć podraża koszty, to wiąże się
z mniejszym wysiłkiem organizacyjnym.

4.3.2. Kierunki aktywności szkoleniowej firm

Ankietowanych zapytano także, w jakich kursach i szkoleniach brali udział w cią-
gu 24 miesięcy poprzedzających badanie pracownicy ich firm.

Okazuje się, że największą popularnością w skali ogółu cieszyły się w firmach
woj. łódzkiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazane
przez 59,0% respondentów. Co trzeci ankietowany (32,4%) odpowiedział, że
w jego firmie przeprowadzano szkolenie zewnętrzne z zakresu praktycznego
wykonywania zawodu, a 18,1% uczestniczących w badaniu wskazało na kursy fi-
nansowo-księgowe. Nieco rzadziej firmy woj. łódzkiego zlecały/kupowały kursy
z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta (16,9%), szkolenia komputerowe

Wykres 4.4. Popularność szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych (na przestrzeni
ostatnich 2 lat) – według wielkości firmy
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poświęcone programom specjalistycznym (10,5%) oraz szkolenia obejmujące
problematykę dostosowania działalności do norm unijnych (9,5%). Pozostałe
kursy i szkolenia były przez pracodawców wybierane wyraźnie rzadziej. Uwagę
zwraca, że co piętnasty przedsiębiorca (6,5%) zapewniał swoim pracownikom
szkolenia w zakresie rozwoju osobistego. Z jednej strony można to uznać, za
wynik dość skromny, z drugiej jednak strony wydaje się, że okazał się on i tak
większy, niż się potocznie na ten temat sądzi.

Analizy pogłębione wykazały istnienie znacznych różnic w obszarach aktyw-
ności szkoleniowej przedsiębiorstw woj. łódzkiego w zależności od rozmiarów
firmy. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że wśród przedsiębiorstw
małych naprawdę popularne (wskazania pow. 15%) były jedynie cztery dziedzi-
ny szkoleń zewnętrznych: BHP, praktyczne wykonywanie zawodu, finanse i księ-
gowość oraz techniki sprzedaży i obsługa klienta. W grupie firm 50–249 os. za-
kres aktywności szkoleniowej ulega już jednak znacznemu rozszerzeniu i zestaw
popularnych szkoleń obejmuje aż dziewięć dziedzin: BHP, praktyczne wykony-
wanie zawodu, finanse i księgowość, szkolenia komputerowe (programy specja-
listyczne), dostosowanie do norm unijnych, uprawnienia do obsługi wózków wi-
dłowych, koparek, itp., zarządzanie zasobami ludzkimi, ubezpieczenia oraz ję-
zyki obce. W przypadku firm największych można powiedzieć, że popularne
(wskazania pow. 15%) okazały się już niemal wszystkie kursy (łącznie piętna-
ście dziedzin). Można tym samym zaryzykować tezę, iż choć większość firm z woj.

Tabela 4.6. Popularność tematyki szkoleń zewnętrznych w firmach woj. łódz-
kiego (w %)*

* W tabeli przedstawiono odpowiedzi, które uzyskały pow. 3% wskazań.
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łódzkiego zapewnia swoim pracownikom możliwość dokształcania, to jednak
jakość tego dostępu do wiedzy jest w znacznym stopniu uzależniona od wielko-
ści firmy. Oferta mniejszych pracodawców jest tu na ogół bardzo skromna i ogra-
niczana do minimum w dwóch wymiarach: zaspokajanie jedynie najbardziej ko-
niecznych potrzeb szkoleniowych oraz spełnianie wymogów prawnych w zakre-
sie szkoleń obowiązkowych. W tym sensie inwestowanie w kapitał ludzki pozo-
staje raczej domeną przedsiębiorstw większych i stanowi tam element świadomie
prowadzonej polityki kadrowej, nie zaś wynik działań o charakterze akcyden-
talnym i wymuszonym.

Można powiedzieć, że dwa najbardziej popularne zakresy tematyczne szko-
leń (BHP i praktyczne wykonywanie zawodu) okazały się jednocześnie zakresa-
mi o najszerszym zasięgu, a więc obejmującymi największą ilość pracowników.
Prawidłowość ta uwidacznia się w firmach małych, średnich i wielkich. Zazna-
czyć jednak trzeba, że bywały też szkolenia, w których brali udział tylko nielicz-
ni pracownicy. Przykładem może być kurs z zakresu ubezpieczeń, w którym
uczestniczyło średnio 1,7 os. z firm zatrudniających do 49 osób oraz 6,9 os. z pod-
miotów największych. Jest to bardzo ważna informacja, pozwala bowiem wnio-
skować o dokładnym planowaniu szkoleń i dobrym zarządzaniu polityką kształ-
ceniową w firmach, skoro pracodawcy nie ograniczają się do szkoleń „maso-
wych”, lecz są także w stanie wykupić kurs dla pojedynczego pracownika.

Popularność szkoleń poszczególnych rodzajów łatwiej jest zrozumieć, gdy
pozna się cele uczestnictwa w kursach i szkoleniach. Respondentów zapytano

Tabela 4.7. Ilość osób przeszkolonych w ramach kursów zewnętrznych w fir-
mach woj. łódzkiego (śr. artym.)
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zatem, czemu w ich firmach służyć mają szkolenia zewnętrzne. Rozkład uzyska-
nych odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.

Najczęściej wskazywanym celem okazała się aktualizacja kwalifikacji (59,5%).
Tylko nieznacznie rzadziej (57,2%) respondenci przyznawali, że organizacja szko-
leń zewnętrznych w ich firmie jest wymuszana przez obowiązujące przepisy. Tłu-
maczy to zapewne popularność kursów z zakresu BHP. Ogólnie można zatem
powiedzieć, że aktywność szkoleniowa firm (w obszarze szkoleń zewnętrznych)
ma charakter wymuszony.

Co czwarty ankietowany (25,4%) odpowiedział, że kursy i szkolenia, jakie
kupuje jego firma mają na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo. W co dziesiątym przypadku (10,7%) ankietowani byli zdania,
że kursy pozwalają na wymianę doświadczeń z pracownikami innych firm. Naj-
rzadziej (0,3%) odpowiadano, iż aktywność szkoleniowa ma służyć przywiąza-
niu pracownika do przedsiębiorstwa. Z jednej strony może to wydawać się nie-
pokojące, ale z drugiej strony być może przedsiębiorstwa stosują lepsze, bar-
dziej wypróbowane sposoby zwiększania identyfikacji personelu z ich celami.

Wykres 4.5. Cele prowadzenia szkoleń zewnętrznych
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Respondenci zostali również poproszeni o podanie ilości dni, jakie poświę-
cili na udział w szkoleniach poszczególnych rodzajów. Z podanych wartości zo-
stały zliczone średnie arytmetyczne dla szkolenia każdego typu.

Przeciętnie najdłużej trwały kursy językowe (68 dni); wiąże się to niewątpli-
wie z samą naturą szkoleń językowych, ich przedmiotem, czasem przyswajania
wiedzy oraz objętości materiału. Mniej czasu potrzeba było natomiast na prze-
prowadzenie kursu prawa jazdy – średnio 18 dni, czyli prawie cztery tygodnie
licząc wyłącznie dni robocze. Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzki-
mi i zarządzania przedsiębiorstwem były nieco krótsze (12 dni) i trwały nieco
ponad dwa tygodnie (licząc dni robocze). Najmniej czasochłonne okazały się –
co nie jest zaskakujące – szkolenia BHP i dotyczące nowych produktów i ich
zastosowania (średnio 2 dni) oraz szkolenia w obsłudze urządzeń biurowych
i z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta (średnio 3 dni).

Ankietowanym zadano również pytanie: Proszę wskazać źródła finansowania
uczestnictwa w tych szkoleniach – czy był to Fundusz Szkoleniowy czy inne środki,
a może jedno i drugie? Rozkłady odpowiedzi uzyskanych dla pięciu najbardziej
popularnych szkoleń zostały przedstawione w tabeli nr 4.9. Okazuje się, że szko-
lenia komputerowe w obsłudze programów specjalistycznych były finansowane
zazwyczaj z funduszu szkoleniowego (45,5%), w co trzecim przypadku (36,0%)
pieniądze pochodziły natomiast z innych źródeł. Wydaje się, że część z tych szko-

Tabela 4.8. Przeciętny czas trwania szkoleń zewnętrznych poszczególnych ro-
dzajów w firmach woj. łódzkiego (śr. arytm.)



115

leń mogła być organizowana bezpłatnie przez firmy dostarczające oprogramo-
wanie (cena kursu wliczona w koszt sprzętu lub jego utrzymania-serwisu). Po-
nad połowa szkoleń z zakresu finansów i księgowości (54,2%) finansowana była
z funduszu szkoleniowego, a dwie piąte (39,8%) – z innych środków. Inaczej
przedstawiała się sytuacja w przypadku szkoleń w obsłudze klienta i w techni-
kach sprzedaży. Tutaj dominowało finansowanie kursów z innych, pozafundu-
szowych środków (62,0%). Połowa szkoleń BHP (49,3%) zasilana była wyłącz-
nie z pieniędzy z funduszu szkoleniowego, a w co jedenastym przypadku (8,9%)
łączono środki pochodzące z funduszu i z innych źródeł.

Ankietowani zostali także zapytani, jakie czynniki decydowały o wyborze oferty
szkoleniowej konkretnej firmy. Respondenci mogli wybrać z zaproponowanej li-
sty nie więcej niż trzy odpowiedzi. Najczęściej wskazywanym elementem okazała
się być cena szkolenia, wymieniona przez 47,2% respondentów, czyli przez blisko
połowę. Co trzeci ankietowany przyznał jednak, że wśród czynników decydują-

Tabela 4.9. Źródła finansowania szkoleń i kursów zewnętrznych (w %)*

* Dane dla pięciu najbardziej popularnych szkoleń i kursów.
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cych znalazła się też jakość kadry szkolącej (36,0%), uprawnienia do certyfikacji
i wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia (34,6%), a także
wcześniejsza (zadowalająca) współpraca z danym szkoleniowcem lub firmą
(31,1%). 20,4% ankietowanych (co piąty) wskazało też na referencje firmy szko-
leniowej. Pozostałe elementy, takie jak: wielkość, czy wyposażenie instytucji szko-
lącej, czas trwania kursu, czy możliwość uzyskania dofinansowania były wskazy-
wane przez nielicznych respondentów. Co ciekawe, wśród rzadko wymienianych
czynników znalazła się też zgodność tematyki szkolenia z potrzebami firmy (2,4%)!

Rozkład odpowiedzi udzielonych na omawiane pytanie przez respondentów
reprezentujących firmy liczące do 49 pracowników był w znacznej mierze zbież-
ny z rozkładem uzyskanym dla całej próby badawczej, a więc i dla zbiorowości
generalnej. Nieco inaczej przedstawiała się natomiast sytuacja w przypadku
przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Tutaj najbardziej
istotnym elementem decydującym o wyborze firmy szkoleniowej okazała się ja-
kość kadry kształcącej (60,5%). Bardziej istotna, niż w przypadku ogółu obję-
tych badaniem podmiotów była tu również cena kursu, choć znalazła się dopie-

Wykres 4.6. Czynniki decydujące o wyborze oferty konkretnej firmy szkolenio-
wej ogółem
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ro na drugim miejscu pod względem częstotliwości wskazań (54,1%). Ważnymi
elementami były również: uprawnienia do certyfikacji (38,0%), wcześniejsza
współpraca z daną firmą szkoleniową (27,1%) oraz referencje jednostki szkolą-
cej (24,9%). Zaznaczyć tu jednak trzeba, że referencje uzyskały tu nieco więcej
wskazań, niż miało to w miejsce w przypadku próby jako całości (różnica 4,5
pkt. proc.). Bardziej istotna okazała się natomiast możliwość pozyskania dofi-
nansowania szkolenia (9,0%).

W przypadku przedsiębiorstw wielkich czynnikami o priorytetowym znacze-
niu dla wyboru firmy szkolącej były: jakość kadry kształcącej (68,0%), cena kur-
su (64,2%), uprawnienia do certyfikacji (38,2%), wcześniejsza współpraca z da-
ną firmą szkoleniową (25,7%) oraz referencje tej firmy (23,0%). Udzielone od-
powiedzi były tu zatem zbieżne z odpowiedziami uzyskanymi w podgrupie firm
zatrudniających 49–259 osób; można jedynie zauważyć, że znaczenie pierwszych
dwóch elementów było tu większe.

W toku prezentowanego badania zebrano także informacje na temat
barier aktywności szkoleniowej firm woj. łódzkiego. Nieco zaskakującą, lecz

Wykres 4.7. Czynniki decydujące o wyborze oferty konkretnej firmy szkolenio-
wej. Firmy 1–49 osób
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Wykres 4.8. Czynniki decydujące o wyborze oferty konkretnej firmy szkolenio-
wej. Firmy 50–249 osób

zdecydowanie pozytywną informacją jest, że w zdecydowanej większości przed-
siębiorstw (88,3%) nie wystąpiły żadne trudności w trakcie organizowania
szkoleń dla personelu. Można tym samym powiedzieć, że z jednej strony
większość przedsiębiorstw podejmuje jakieś działania w zakresie podnosze-
nia kwalifikacji swoich pracowników, a z drugiej strony – w zakresie szkoleń
zewnętrznych – nie napotyka na istotne lub w ogóle żadne problemy z orga-
nizacją kursów.

Do najczęściej wymienianych przeszkód należały natomiast: zbyt wysokie ceny
szkoleń (6,8%), kolizja czasu szkolenia z czasem pracy (4,1%), brak odpowied-
niej ilości środków finansowych w przedsiębiorstwie (3,2%) oraz kłopoty ze zna-
lezieniem firmy o odpowiedniej ofercie szkoleniowej (1,4%). Trudności innego
rodzaju (brak merytorycznego przygotowania pracowników, niechętny udział
pracowników w szkoleniu) zaliczyć należy do zdecydowanie rzadziej występują-
cych barier uczestnictwa w szkoleniach.
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Wykres 4.9. Czynniki decydujące o wyborze oferty konkretnej firmy szkolenio-
wej. Firmy powyżej 250 osób

Wykres 4.10. Problemy z organizacją szkoleń zewnętrznych – ogółem
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4.3.3. Szkolenia wewnętrzne jako alternatywa wobec udziału w zewnętrznych
kursach i szkoleniach

Drugą możliwością – oprócz zlecania usług kształceniowych „na zewnątrz” – dla
firm chcących doszkalać swoich pracowników jest organizacja szkoleń własnymi
siłami. To rozwiązanie jest wybierane częściej przez pracodawców małych i dla
nich w większym stopniu stanowi ono alternatywę dla szkoleń zewnętrznych. Fir-
my większe częściej łączą wykupywanie kursów z samodzielną organizacją szko-
leń, o czym była mowa wcześniej. Czy szkolenia wewnętrzne charakteryzują się
odmiennością tematyki od szkoleń zewnętrznych? Okazuje się, że nie.

Tabela 4.10. Popularność tematyki szkoleń wewnętrznych w firmach woj. łódz-
kiego (w %)*

* W tabeli przedstawiono odpowiedzi, które uzyskały ogółem pow. 3% wskazań.

Także w przypadku szkoleń wewnętrznych najczęściej wskazywane były kur-
sy BHP (73,9% w skali ogółu), szkolenia z zakresu praktycznego wykonywania
zawodu (27,2%) oraz szkolenia z technik sprzedaży i obsługi klienta (13,1%).
Tym samym można postawić tezę, iż szkolenia wewnętrzne stanowią pewną al-
ternatywę dla szkoleń zewnętrznych, dotyczą bowiem tej samej problematyki.

Na podstawie analiz pogłębionych można powiedzieć, że szkolenia BHP i z za-
kresu praktycznego wykonywania zawodu były najbardziej popularne w przed-
siębiorstwach wszystkich kategorii wielkościowych. Jednak w firmach zatrudnia-
jących 50–249 osób oraz w firmach największych wyraźnie częściej organizowa-
ne były szkolenia komputerowe w zakresie podstawowym i w zakresie obsługi
programów specjalistycznych. Znacznie rzadziej decydowano się natomiast na
szkolenia z technik sprzedaży. Dysproporcje te wynikają zapewne ze specyfiki
działania firm wielkich, średnich i małych. Przedsiębiorstwa niewielkie częściej
działają w branży handlowej (choć zapewne nie jest to reguła), niż firmy śred-
nie i duże.
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Tabela 4.11. Ilość osób przeszkolonych w ramach kursów wewnętrznych w fir-
mach woj. łódzkiego (śr. artym.)

4.4. ZAMIERZONA AKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA

Jednym z celów badania było – oprócz identyfikacji poziomu aktywności szko-
leniowej podejmowanej w ostatnim czasie – zdiagnozowanie planów w tym za-
kresie. Informacje te pozwalają nie tylko na prześledzenie zmian poziomu ak-
tywności, ale pośrednio wzbogacają wiedzę o perspektywie czasowej, w jakiej
funkcjonuje firma.

Na pytanie dotyczące planów pracodawców w zakresie szkolenia wewnętrz-
nego i zewnętrznego pracowników na najbliższe 24 miesiące twierdząco odpo-
wiedziało ogółem 50,1% ankietowanych, w tym 49,2% badanych w firmach
zatrudniających 1–49 pracowników, 74,3% w firmach 50–249 pracowników
i 81,4% w firmach 250 i więcej osobowych. Wynika stąd wniosek, że im większa
firma, tym pracodawcy chętniej nastawieni są na szkolenie własnych pracowni-
ków. Jest to prawdopodobnie konsekwencja kilku czynników. Po pierwsze,
duże firmy mają większe możliwości finansowe. Po drugie, zazwyczaj ich dzia-
łalność obejmuje większy obszar, jest bardziej zróżnicowana, a w związku z tym,
jeżeli chcą utrzymać się na rynku, muszą być elastyczne, co wiąże się z prze-
szkalaniem pracowników. Po trzecie, duże firmy, jeżeli już angażują się w szko-
lenie pracowników, to czynią to na większą skalę – delegując większe ilości
podwładnych. Realny koszt takiego działania jest niższy niż w przypadku ma-
łych firm. Duże podmioty mogą tu liczyć na znaczna upusty ze strony firm
szkoleniowych. Po czwarte, w ramach wielkich firm często nie opłaca się prze-
szkalać pracowników. Wiążą się z tym zbyt duże koszty. Zazwyczaj takie działa-
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nia podejmuje się na zasadzie outsourcingu. W małych podmiotach pracodaw-
ca sam może przeszkolić pracownika.

Należy zwrócić uwagę, że niewielu pracodawców (do 4% w poszczególnych
przedziałach zatrudnienia) myśli o zwiększeniu wydatków na fundusz szkolenio-
wy w przyszłym roku (czego dotyczyło jedno z zadawanych pytań). Świadczy to
o utrzymującym się co najwyżej umiarkowanym zainteresowaniem pracodaw-
ców szkoleniami. Jest to sprawa istotna z paru względów. Szkolenia są bowiem
czymś koniecznym w nowoczesnej, rozwiniętej gospodarce a ich efekty są waż-
ne zarówno dla samej firmy, jak i poszczególnych pracowników. Po pierwsze,
należy zwrócić uwagę, że we współczesnym świecie tempo zmian jest ogromne.
Stąd konieczne staje się stałe uzupełnianie wiedzy, tak by nie uległa ona dezak-
tualizacji.

Tempo zmian odgrywa także rolę, gdy bierzemy pod uwagę indywidualnego
pracownika. Sytuacja, kiedy człowiek wyedukował się w jakimś konkretnym za-
wodzie, a następnie pracował w nim przez całe życie nie ma już miejsca w teraź-
niejszości. Zmiany dotyczą także samego zatrudnienia. Obecnie nie ma możli-
wości, aby osoba pracowała w jednej i tej samej firmie przez całe życie, od po-
czątku swej kariery zawodowej aż po emeryturę. Z prognoz przygotowanych
przez Amerykański Departament Pracy wynika, że dzisiejsi absolwenci wyższych
uczelni będą mieć średnio 15 pracodawców i 4–5 razy w życiu przekwalifikują się.

Wykres 4.11. Plany pracodawców w zakresie szkolenia wewnętrznego i ze-
wnętrznego pracowników na najbliższe 24 miesiące w zależności od wielkości
firmy
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Wiedza, z jaką obecnie pracownik przychodzi do pracy jest niewystarczają-
ca, wymaga ciągłego udoskonalania. Koniecznością staje się zdobywanie coraz
to nowszych umiejętności, np. obsługi nowych urządzeń. Inwestowanie w pra-
cowników wynika także z faktu, że wiedza, jaką oni uzyskują w szkole nie jest
wystarczająca. Istnieje duża rozbieżność między umiejętnościami i kwalifikacjami
zdobywanymi w placówkach edukacyjnych a potrzebami rynku pracy – między
innymi dlatego, że wiedza uzyskiwana w szkole ma przede wszystkim charakter
teoretyczny. Aby pracownik mógł być w pełni użyteczny w danej firmie powi-
nien zdobyć także umiejętności praktyczne. Po drugie, kwalifikacje niektórych
osób są w danym momencie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Są to naj-
częściej ludzie, którzy zakończyli edukację kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu.
Wykorzystanie ich potencjału zależy w znacznym stopniu od ich przekwalifiko-
wania lub podniesienia kwalifikacji. Celem staje się tu zdobycie nowych umie-
jętności, np. obsługi konkretnych urządzeń. Po trzecie, niektóre szkoły uczą w za-
wodach, które w danym momencie mogą być kompletnie nieprzydatne na ryn-
ku pracy. Aby wykorzystać potencjał tych zasobów, należy takie osoby przeszko-
lić, wyposażyć w nowe kwalifikacje.

Jak wynika z naszych badań, w największym stopniu rozwojem zasobów
ludzkich zainteresowane są duże firmy. Widoczna jest zależność: im większa
firma, tym więcej wydaje ona środków finansowych na rozwój własnej kadry
pracowniczej. Z jednaj strony taka sytuacja wydaje się oczywista. Duże przed-
siębiorstwa dysponują większymi zasobami finansowymi i stać je na finanso-
wanie szkoleń dla pracowników. Ponadto, wielkie firmy, aby utrzymać swoja
pozycję na rynku i stać się bardziej konkurencyjnymi muszą inwestować
w edukację własnych pracowników. To pozwala im być bardziej elastycznymi,
łatwiej dostosowującymi się do wymagań rynku. Budzi niepokój natomiast
nikłe zainteresowanie szkoleniami zawodowymi małych przedsiębiorstw. Może
to świadczyć o przyjmowaniu przez nie taktyki krótkookresowej, czyli maksy-
malnego wykorzystania zasobów i koniunktury w danym okresie. Grozi to
jednak tym, że te małe przedsiębiorstwa będą znikać z rynku, gdyż nie będą
potrafiły się do niego dostosować, a umiejętności ich pracowników okaże się
nieaktualne. Sytuacja taka może wynikać z niewielkich środków finansowych
będących w posiadaniu małych firm. Pieniądze przeznaczane są tutaj wów-
czas na trwałe, widoczne i materialne inwestycje, takie jak np. sprzęt, nowe
urządzenia. Wydaje się zatem konieczne, aby wesprzeć małe przedsiębiorstwa
w dostosowywaniu własnych zasobów do potrzeb rynku. Służyć tego mogę
określone fundusze, subsydia rządowe, czy wreszcie środki pochodzące z Unii
Europejskiej.

Ważną kwestą jest także charakter tych szkoleń. Niektóre z nich, jak np. do-
tyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, są obligatoryjne i nie przyczyniają się
do wzrostu konkurencyjności danej firmy.
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4.5. PRAKTYKI ZAWODOWE W FIRMACH – PERSPEKTYWA
PRZEDSIĘBIORSTW

Sygnalizowane już wcześniej kwalifikacyjne deficyty pracowników (lub kandy-
datów do pracy), sprowadzające się do niskich lub nieadekwatnych umiejętno-
ści praktycznych, po części związane są niewątpliwie ze zbyt ograniczonym wy-
korzystaniem instytucji praktyk zawodowych dla młodzieży. Jest to jedna z hi-
potez przyjętych na etapie konceptualnego przygotowywania projektu. Dlatego
też szereg pytań związanych z problematyką praktyk zawodowych wykorzysta-
no w badaniach uczniów i studentów, jak również w badaniu pracodawców. Taki
zabieg daje możliwość uchwycenia problemu z kilku perspektyw oraz konfron-
tację doświadczeń i opinii.

Zebrane dane wskazują, że przyjmowanie praktykantów jest zjawiskiem wy-
stępującym znacznie rzadziej, aniżeli postawa zamknięta. Na pytanie dotyczące
odbywanych przez młodzież szkolnych praktyk zawodowych w firmie twierdzą-
co odpowiedziało ogółem 25,4% ankietowanych, w tym 23,9% badanych w fir-
mach zatrudniających 1–49 pracowników, 65,7% w firmach 50–249 pracowni-
ków i 75,9% w firmach 250 i więcej pracowników. Negatywnej odpowiedzi ogó-
łem udzieliło 74,6% respondentów; w tym 76,1% ankietowanych w firmach za-

Wykres 4.12. Organizowanie praktyk zawodowych dla młodzieży – w zależności
od wielkości firmy
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trudniających 1–49 pracowników, 34,3% w firmach 50–249 pracowników i 24,1%
w firmach liczących 250 i więcej pracowników. Oczywiście uwagę zwraca przede
wszystkim niski poziom antycypacji firm najmniejszych w kształceniu praktycz-
nym młodzieży.

Przedstawicielom tych firm, które przyjmują młodzież uczącą się na prakty-
ki, zadano pytanie: „Czy Pana/i zdaniem firma odnosi jakieś korzyści, pożytki
związane z przyjmowaniem praktykantów?”. Odpowiedzi „zdecydowanie tak”
udzieliło 8% respondentów, „raczej tak” wskazało 14% badanych, „raczej nie”
26%, natomiast odpowiedź „zdecydowanie nie” zaznaczyło 6% ankietowanych.
Kategorię „trudno powiedzieć” wybrało aż 46% badanych. Wyniki odpowiedzi
na to pytanie są o tyle zaskakujące, że praktykanci mogą w zasadzie stanowić
źródło przyszłej siły roboczej dla pracodawcy. Pracodawcy z województwa łódz-
kiego raczej tych korzyści nie zauważają albo są ich niepewni (duża liczba wska-
zań kategorii – „trudno powiedzieć”). Jest to istotna przesłanka na rzecz tezy
o tym, że praktyki – generalizując – nie są wykorzystywane w sposób do końca
efektywny.

Tych badanych, którzy wskazali na występowanie korzyści dla firmy związa-
nych z przyjmowaniem praktykantów, poproszono o wskazanie nie więcej niż
3 najważniejszych spośród nich. Ogółem za najważniejsze korzyści 71,80% an-
kietowanych uważa odciążenie dla stałych pracowników, 53,7% możliwość spraw-
dzenia potencjalnych kandydatów do pracy, 16% finansowy zysk dla firmy, 13,6%
lepszy wizerunek firmy, 13,3% lepsze relacje z lokalnymi szkołami/uczelniami,
a 5,1% poprawę jakości „atmosfery” w firmie. Inne korzyści związane z przyj-
mowaniem praktykantów wskazuje 3,6% respondentów.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej inwestycje w edukację, w pod-
noszenie jakości zasobów ludzkich ma być motorem dynamizującym gospodar-
kę europejską. Idee te znalazły swoje odzwierciedlenie w polskich dokumen-
tach, takich jak: Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia 2005–2008, Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013. Możemy

Wykres 4.13. Czy firmy odczuwają korzyści w związku z przyjmowaniem prak-
tykantów?
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Wykres 4.14. Najważniejsze korzyści związane z przyjmowaniem praktykantów

w nich przeczytać, że zaleca się inwestowanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia. Przewiduje się współpracę między uczelniami, pla-
cówkami edukacyjnymi, ośrodkami badawczymi a podmiotami gospodarczymi.
Postuluje się budowę etosu pracy, postaw przedsiębiorczych. Zakłada się także,
że młodzież powinna być zachęcana do podejmowania studiów wyższych na kie-
runkach ścisłych.

Ważnym narzędziem realizacji większości z tych celów są praktyki zawodo-
we. Zapobiegają one ekskluzji członków tej grupy społecznej. Wydaje się, że
odpowiednim modelem kształcenia zawodowego powinien być system dwu-
modułowy, który polega na tym, że młody człowiek zdobywa kwalifikacje zawo-
dowe, wiedzę teoretyczną w szkole, a umiejętności praktyczne w przedsiębior-
stwie funkcjonującym na rynku. Jakie są korzyści takiego działania? Po pierw-
sze, osoba może nie tylko uzyskać konkretne umiejętności praktyczne, ale jest
w stanie zinternalizować pewnego rodzaju wartości, normy właściwe dla danej
roli zawodowej. Nie bez znaczenie jest też fakt, że praktyka w prywatnej firmie
– szczególnie małej, stwarza możliwość zapoznania się z etosem przedsiębior-
czości. Zaś wracając do strony praktycznej – młody człowiek ma dostęp do no-
wych technologii, urządzeń, których często z powodów finansowych nie ma
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w szkołach. Dla pracodawcy jest korzystne to, że zdobywa nowego pracownika,
którego może dokształcić w ważnym dla siebie kierunku.

Z naszych badań wynika, że najwięcej korzyści w przyjmowaniu praktykan-
tów widzą duże i średnie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim zwraca się tutaj
uwagę na to, że młode osoby mogą odciążyć innych pracowników firmy oraz na
to, że odpowiednio przekwalifikowani i sprawdzeni po pewnym czasie sami mogą
stać się potencjalnymi pracownikami w danej firmie. Jak widać duży i średni pra-
codawcy nie chcą tracić czasu na poszukiwanie odpowiednich kandydatów do
pracy. Wolą inwestować w praktykantów, koszty wydają się tutaj znacznie niż-
sze, pracownika zaś jest lepiej przygotowany do wykonywania swych obowiązków.
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R O Z D Z I A Ł  P I ĄT Y

Przemysław Dębowski

ZACHOWANIA I POSTAWY
PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY

W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Badanie osób pracujących przeprowadzono techniką wywiadu kwestionariuszo-
wego, z wykorzystaniem narzędzia opracowanego specjalnie na potrzeby oma-
wianego projektu. Objęto nim 3000 pracowników firm zlokalizowanych w woje-
wództwie łódzkim. Dobór respondentów do badania był ściśle powiązany z do-
borem jednostek biorących udział w badaniu pracodawców, ponieważ w każdej
z 1500 „przeankietowanych” firm wytypowano przeciętnie 2 pracowników, któ-
rzy proszeni byli o udzielenie odpowiedzi na przygotowane pytania.

Badanie pracowników miało kilka celów, które wynikały z ogólnego założe-
nia projektu, którym było dokonanie możliwie kompletnej, wieloaspektowej i wy-
czerpującej analizy lokalnego rynku pracy województwa łódzkiego. Skupiając
się na celach szczegółowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na dążenie
do zidentyfikowania kierunków i natężenia aktywności pracowników zoriento-
wanej na podnoszenie kwalifikacji (aktywności dotychczasowej i planowanej)
oraz rozpoznanie zjawiska mobilności, ujmowanego dwuaspektowo: jako zmia-
ny w zakresie wykonywanego zawodu oraz zmiany miejsca zamieszkania pracu-
jących. Zainteresowanie aktywnością szkoleniowo-edukacyjną podyktowane jest
potrzebą uzupełnienia informacji uzyskanych od pracodawców, zaś charaktery-
styka zachowań mobilnych pozwala między innymi wnioskować o „elastyczno-
ści” zatrudnionych. Elastyczność ta jest jedna z form dostosowywania się do
zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

5.1. DOTYCHCZASOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

5.1.1. Aktywność edukacyjna pracowników

Ocena stopnia aktywności pracowników w zakresie podnoszenia poziomu kwa-
lifikacji zawodowych miała na celu przede wszystkim oszacowanie zasięgu zja-
wiska, a także poznanie kierunków podnoszenia kwalifikacji realizowanego po-
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przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach podejmowanych z własnej inicjaty-
wy przez osoby pracujące zawodowo. Gotowość do przyswajania nowej wiedzy
(lub modyfikowania już posiadanej) jest bowiem jednym z wymagań stawianych
przez nowoczesne rynki pracy, gdzie kluczową rolę odgrywa informacja.

Można powiedzieć, że badani pracownicy charakteryzują się umiarkowanym
stopniem aktywności szkoleniowo-edukacyjnej, podejmowanej „oddolnie”, czyli
z własnej inicjatywy. Uzyskane deklaracje wskazują, że tylko 1/3 ankietowanych
dokształcała się „na własną rękę” w okresie 24 miesięcy poprzedzających mo-
ment badania (33,7% wskazań). Odsetek pracujących aktywnych na tym polu
jest nieco wyższy w grupie kobiet, gdzie wynosi on 36%, w porównaniu z 28%
mężczyzn. Szczegóły ilustruje wykres. Należy pamiętać, że kobiety generalnie
są lepiej wykształcone od mężczyzn, więc zaprezentowana statystyka stanowi
potwierdzenie ogólnej prawidłowości.

Jeśli w analizie „oddolnej” aktywności szkoleniowej uwzględni się stanowi-
sko pracy zajmowane przez respondentów, to obserwuje się liniowy charakter
zależności. Prawidłowością jest wzrost odsetka pracowników podnoszących kwa-

Wykres 5.1. Aktywność pracujących w zakresie podnoszenia kwalifikacji (w %)

Czy Pan/i osobiście podejmował/a jakieś działania
w celu podniesienia własnych kwalifikacji, umiejętności?
Chodzi nam o działania podejmowane „na własną rękę”,

z własnej inicjatywy – w ciągu ostatnich 24 miesięcy
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lifikacje z własnej inicjatywy występujący w powiązaniu ze wzrostem rangi sta-
nowiska. O ile wśród robotników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych
aktywność przejawiało jedynie – odpowiednio –12,6% oraz 17,8%, to pracow-
nicy administracyjno-biurowi dokształcali się w 34,8%, zaś specjaliści z wyższym
wykształceniem aż w 59,7% (szczegóły na wykresie nr 2). Niestety, nie da się
ustalić, czy wzrost aktywności jest wywołany większymi wymaganiami kwalifika-
cyjnymi na wyższych stanowiskach, czy może cechy osób zajmujących wyższe
stanowiska (np. wyższy poziom wykształcenia, większe możliwości finansowe,
wyższe aspiracje zawodowe itp.) determinują zwiększoną aktywność w zakresie
podnoszenia własnych kwalifikacji. Prawdopodobne zresztą jest współwystępo-
wanie przyczyn.

Zarejestrowano również istotną zależność pomiędzy aktywnością w zakresie
podnoszenia własnych kwalifikacji a poziomem wykształcenia respondentów.

Wykres 5.2. Aktywność pracujących w zakresie podnoszenia kwalifikacji (w %)
– według zajmowanego stanowiska (w %)

Czy Pan/i osobiście podejmował/a jakieś działania
w celu podniesienia własnych kwalifikacji, umiejętności?
Chodzi nam o działania podejmowane „na własną rękę”,

z własnej inicjatywy – w ciągu ostatnich 24 miesięcy
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Ponad połowa osób, które ukończyły studia wyższe, angażowała się w okresie
24 miesięcy poprzedzających badanie w jakieś działania związane z własną edu-
kacją. W przypadku absolwentów studiów zawodowych (licencjackich) odsetek
ten wynosi 59,2%, zaś magisterskich – 52%. W grupie osób o wykształceniu śred-
nim aktywność była udziałem ponad 1/4 pracowników (26,1% badanych z wy-
kształceniem średnim zawodowym; 30,7% absolwentów liceów ogólnokształcą-
cych). Z kolei wśród pracujących, którzy legitymują się wykształceniem zasad-
niczym zawodowym lub niższym, odsetek ten nie przekraczał 10%.

Najbardziej popularną formę podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
którzy czynili to we własnym zakresie, stanowi uczestnictwo w szkoleniach i kur-
sach. Z możliwości takiej korzystało 51,1% ogółu ankietowanych. Alternatyw-
nie wskazywano na kształcenie szkolne lub studia, a także na samokształcenie
(zdefiniowane w badaniu jako realizowane we własnym zakresie, z wykorzysta-
niem multimediów, podręczników itp.).

Wykres 5.3. Aktywność pracujących w zakresie podnoszenia kwalifikacji (w %)
– według posiadanego wykształcenia (w %)

Czy Pan/i osobiście podejmował/a jakieś działania
w celu podniesienia własnych kwalifikacji, umiejętności?
Chodzi nam o działania podejmowane „na własną rękę”,

z własnej inicjatywy – w ciągu ostatnich 24 miesięcy
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Wykres 5.4. Formy kształcenia i dokształcania podejmowanego z własnej ini-
cjatywy przez osoby pracujące (w %)

Wykres 5.5. Ile % średniego miesięcznego przychodu przeznaczono na doszka-
lanie w okresie 24 miesięcy poprzedzających badanie? (w %, N=1010)
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Wielkość wydatków ponoszonych w związku z podnoszeniem własnych kwa-
lifikacji przez respondentów szacowano odnosząc się do dochodów własnego
gospodarstwa domowego. Odpowiedzi pracujących są zróżnicowane, jednak gru-
pa osób, które w ciągu 24 miesięcy poprzedzających badanie przeznaczyły na
ten cel nie więcej niż 100% przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa
domowego, liczy łącznie 62,2% ogółu ankietowanych inwestujących w dokształ-
canie (z czego 11% nie poniosło żadnych wydatków).

Osoby, które we wskazanym okresie nie podejmowały aktywności mającej
na celu podniesienie własnych kwalifikacji, poproszono o wskazanie przyczyn
postawy pasywnej. Z rozkładu odpowiedzi można wnioskować, że przynajmniej
część ankietowanych potencjalnie byłaby zainteresowana dalszym kształceniem,
jednak obiektywne przeszkody uniemożliwiły im podjęcie konkretnych działań.
Wiodącą (najczęściej wskazywaną) barierą uczestnictwa w kursach, szkoleniach,
edukacji w systemie szkolnym czy podjęcia samokształcenia był brak środków
finansowych (37,1% wskazań). W dalszej kolejności wymieniano brak wolnego
czasu (28,2%). Warto podkreślić, że 23,1% spośród ankietowanych „pasywnych”
stanowią pracownicy, którzy faktycznie dokształcali się, ale korzystając ze szko-
leń proponowanych (i prawdopodobnie finansowanych lub współfinansowanych)
przez pracodawcę.

W tabeli nr 5.1 przedstawiono rozkład odpowiedzi ze względu na zajmowa-
ne przez respondentów stanowisko. Szczególnie interesujące jest zróżnicowa-
nie wskazań dwu najważniejszych przyczyn, czyli „braku funduszy” oraz „braku
wolnego czasu”. Okazuje się, że im wyższe stanowisko, tym mniejszą przeszko-
dę stanowią ograniczenia finansowe, natomiast poważniejszą barierą staje się

Tabela 5.1. Powody braku uczestnictwa w kursach/szkoleniach podejmowanych
„na własną rękę” – wg zajmowanego stanowiska (w%)
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Wykres 5.6. Powody braku aktywności w zakresie podnoszenia kwalifikacji
z własnej inicjatywy (w %, N=1990)

Wykres 5.7. Przeszkody i trudności, jakie pokonywali pracujący aby kształcić
się z własnej inicjatywy (w %, N=1010)
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brak czasu. Można powiedzieć, że konstruując ofertę szkoleniową dla osób o niż-
szych kwalifikacjach (zajmujących mniej wymagające stanowiska) należy poszu-
kiwać źródeł finansowania/współfinansowania alternatywnych wobec środków
samego kursanta. Z kolei proponując kursy i szkolenia dla kadry kierowniczej
trzeba skupić uwagę na optymalizacji czasu w jakim odbywają się zajęcia.

Dla uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji, w jakiej pracownicy firm z woje-
wództwa łódzkiego podejmują oddolną aktywność szkoleniową, ankietowanych
poproszono o wskazanie czynników, które utrudniały dokształcanie. Rozkład
odpowiedzi przedstawiono na załączonym wykresie.

5.1.2. Zakres tematyczny oraz źródła finansowania
podejmowanych kursów i szkoleń

Analiza zakresów tematycznych szkoleń i kursów, w jakich uczestniczyli pracu-
jący podnoszący kwalifikacje z własnej inicjatywy, wskazuje na znaczącą popu-
larność dokształcania w zakresie „praktycznego wykonywania zawodu” (28,2%

Tabela 5.2. Poziom uczestnictwa pracujących w kursach i szkoleniach podej-
mowanych „na własną rękę” oraz zakresy tematyczne
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wskazań). Respondenci korzystający z tych szkoleń zapewne wybierali ofertę
z punktu widzenia przydatności w wykonywanej pracy. Sporą popularnością cie-
szyły się również kursy nauki języków obcych (27% ankietowanych brało w nich
udział). Pracujący relatywnie często decydowali się także na udział w kursach
czy szkoleniach związanych z nauką obsługi programów komputerowych. Uwa-
gę zwraca dość wysoki (9,8%) udział badanych w szkoleniach związanych z roz-
wojem personalnym, osobowościowym. Niszowe z pozoru dziedziny szkolenia,
z zakresu np. autoprezentacji czy kreatywnego myślenia, prawdopodobnie zy-
skują na atrakcyjności wraz z uświadamianiem sobie korzyści z nich płynących
przez potencjalnych uczestników.

W tabeli nr 5.3 zamieszczono zestawienie wskazań celów uczestnictwa w szko-
leniach i kursach o określonej tematyce. Ich analiza pokazuje, że pracujący kie-
rują się przede wszystkim względami praktycznymi i liczą na „podniesienie prak-
tycznych umiejętności” lub „podniesienie posiadanych kwalifikacji” w danej dzie-
dzinie. Do względów praktycznych zaliczyć należy również chęć „podniesienia
swojej wartości na rynku pracy”. Cieszące się dużą popularnością kursy nauki
języków obcych są – jak wskazują wyniki badania – relatywnie często podejmo-
wane właśnie w tym celu (powód wskazany przez 30,6% badanych).

5.2. ZAMIERZENIA EDUKACYJNE PRACOWNIKÓW

Uzupełnieniem „historycznych” informacji opisujących zjawisko podejmowania
inicjatyw mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji przez pracujących
są deklaracje odnoszące się do planów w tym zakresie.

Na poniższym wykresie zilustrowano rozkład odpowiedzi na pytanie doty-
czące zamiarów pracujących, związanych z osobiście inicjowanym dokształca-
niem w okresie najbliższych 24 miesięcy. Porównanie deklaracji z doświadcze-
niami sugeruje, że deklaracje te powinno się traktować raczej w kategoriach
ogólnych planów, niż jako konkretnie zorientowane zamierzenia. Można jed-
nak uznać, że osoby deklarujące zamiar dokształcania (stanowiące 56,5% ogółu
badanych) w sprzyjających okolicznościach byłyby skłonne rzeczywiście uczest-
niczyć w kursach lub szkoleniach, czy w jakikolwiek inny sposób zadbać o roz-
wój własnej wiedzy lub umiejętności zawodowych.

Analiza deklaracji w kontekście wykształcenia posiadanego przez ankieto-
wanych doskonale obrazuje fakt, iż osoby lepiej wykształcone (czyli te, które
więcej zainwestowały w edukację) są w większym stopniu skłonne do dalszego
podnoszenia poziomu wiedzy/umiejętności. Natomiast pracownicy słabo wy-
kształceni (na poziomie zasadniczym zawodowym lub niższym) stanowią pod-
kategorię w znacznym stopniu „zablokowaną” jeśli chodzi o dokształcanie. Ja-
kiekolwiek plany związane z podnoszeniem własnych kwalifikacji ujawniło
w przybliżeniu 11% respondentów najsłabiej wykształconych. Poszukując barier



138

Tabela 5.3. Cele uczestnictwa w kursach i szkoleniach podejmowanych „na
własną rękę”

1. JĘZYKI OBCE %
podniesienie praktycznych umiejętności 54,1
podniesienie posiadanych kwalifikacji 51,6
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 30,6
uzyskanie nowych kwalifikacji 21,7
podniesienie poziomu wykształcenia 17,2
uzyskanie dokumentu („papierka”) 12,7
spełnienie oczekiwań pracodawcy 5,7
awans 3,8
zmiana pracy 2,5
„utrzymanie” obecnej pracy 1,9
zdobycie pracy 0,6
zmiana stanowiska w poziomie

(bez awansu) 0,6

2. SZKOLENIA KOMPUTEROWE –
PROGRAMY SPECJALISTYCZNE %

podniesienie praktycznych umiejętności 61,3
podniesienie posiadanych kwalifikacji 58,5
uzyskanie nowych kwalifikacji 24,5
uzyskanie dokumentu („papierka”) 20,8
spełnienie oczekiwań pracodawcy 20,8
podniesienie poziomu wykształcenia 16,0
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 10,4
awans 5,7
„utrzymanie” obecnej pracy 2,8
zdobycie pracy 0,9

3. SZKOLENIA KOMPUTEROWE –
PODSTAWOWE (Office, Windows) %

podniesienie praktycznych umiejętności 62,2
podniesienie posiadanych kwalifikacji 58,1
uzyskanie nowych kwalifikacji 29,7
uzyskanie dokumentu („papierka”) 20,3
podniesienie poziomu wykształcenia 20,3
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 13,5
spełnienie oczekiwań pracodawcy 12,2
awans 4,1
„utrzymanie” obecnej pracy 2,7
zdobycie pracy 1,4

4. OBSŁUGA URZĄDZEŃ
BIUROWYCH %

podniesienie posiadanych kwalifikacji 76,9
podniesienie praktycznych umiejętności 61,5

uzyskanie nowych kwalifikacji 38,5
uzyskanie dokumentu („papierka”) 23,1
podniesienie poziomu wykształcenia 15,4
spełnienie oczekiwań pracodawcy 15,4
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 7,7
zdobycie pracy 7,7

5. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI %

podniesienie posiadanych kwalifikacji 54,2
podniesienie praktycznych umiejętności 41,7
uzyskanie dokumentu („papierka”) 25,0
uzyskanie nowych kwalifikacji 20,8
spełnienie oczekiwań pracodawcy 12,5
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 12,5
podniesienie poziomu wykształcenia 8,3
zmiana pracy 4,2
awans 4,2
brak odpowiedzi 4,2

6. OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
(tokarki, frezarki, spawarki itd.) %

spełnienie oczekiwań pracodawcy 71,4
podniesienie praktycznych umiejętności 42,9
uzyskanie nowych kwalifikacji 28,6
uzyskanie dokumentu („papierka”) 14,3
podniesienie posiadanych kwalifikacji 14,3
podniesienie poziomu wykształcenia 14,3

7. MARKETING %
podniesienie posiadanych kwalifikacji 81,0
podniesienie praktycznych umiejętności 57,1
uzyskanie nowych kwalifikacji 38,1
podniesienie poziomu wykształcenia 38,1
spełnienie oczekiwań pracodawcy 9,5
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 9,5
uzyskanie dokumentu („papierka”) 4,8
zmiana pracy 4,8
awans 4,8

8. FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ %
podniesienie posiadanych kwalifikacji 73,1
podniesienie praktycznych

umiejętności 37,2
uzyskanie nowych kwalifikacji 26,9
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12. SPECJALISTYCZNE PRAWA
JAZDY (np. autobus, samochód
ciężarowy z naczepą itd.) %

podniesienie praktycznych umiejętności 53,8
podniesienie posiadanych kwalifikacji 53,8
uzyskanie nowych kwalifikacji 46,2
uzyskanie dokumentu („papierka”) 23,1
podniesienie poziomu wykształcenia 7,7
spełnienie oczekiwań pracodawcy 7,7
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 7,7
„utrzymanie” obecnej pracy 7,7
zdobycie pracy 7,7
brak odpowiedzi 7,7

13. ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM %

podniesienie posiadanych kwalifikacji 70,6
podniesienie praktycznych umiejętności 47,1
uzyskanie nowych kwalifikacji 41,2
uzyskanie dokumentu („papierka”) 23,5
podniesienie poziomu wykształcenia 23,5
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 17,6
spełnienie oczekiwań pracodawcy 11,8
„utrzymanie” obecnej pracy 5,
zmiana pracy 5,9

14. TECHNOLOGIE PRODUKCJI %
uzyskanie dokumentu („papierka”) 30,0
podniesienie praktycznych umiejętności 30,0
podniesienie posiadanych kwalifikacji 30,0
uzyskanie nowych kwalifikacji 30,0
spełnienie oczekiwań pracodawcy 30,0
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 10,0
„utrzymanie” obecnej pracy 10,0
brak odpowiedzi 10,0

15. NOWE PRODUKTY I ICH
ZASTOSOWANIE %

podniesienie posiadanych kwalifikacji 100,0
uzyskanie nowych kwalifikacji 50,0
uzyskanie dokumentu („papierka”) 33,3
podniesienie praktycznych umiejętności 33,3
spełnienie oczekiwań pracodawcy 16,7
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 16,7

uzyskanie dokumentu („papierka”) 17,9
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 15,4
podniesienie poziomu wykształcenia 10,3
spełnienie oczekiwań pracodawcy 10,3
„utrzymanie” obecnej pracy 3,8
zmiana pracy 3,8
awans 3,8
zdobycie pracy 2,6
zmiana stanowiska w poziomie

(bez awansu) 1,3
brak odpowiedzi 1,3

9. UBEZPIECZENIA %
podniesienie posiadanych kwalifikacji 42,9
podniesienie praktycznych umiejętności 35,7
uzyskanie nowych kwalifikacji 28,6
uzyskanie dokumentu („papierka”) 14,3
spełnienie oczekiwań pracodawcy 7,1
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 7,1
„utrzymanie” obecnej pracy 7,1
zdobycie pracy 7,1

10. TECHNIKI SPRZEDAŻY,
OBSŁUGI KLIENTA %

podniesienie posiadanych kwalifikacji 61,5
podniesienie praktycznych umiejętności 50,0
uzyskanie nowych kwalifikacji 30,8
spełnienie oczekiwań pracodawcy 23,1
uzyskanie dokumentu („papierka”) 19,2
podniesienie poziomu wykształcenia 15,4
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 7,7

11. DOSTOSOWANIE DO NORM
UNIJNYCH %

podniesienie posiadanych kwalifikacji 57,1
podniesienie praktycznych umiejętności 35,7
uzyskanie nowych kwalifikacji 35,7
uzyskanie dokumentu („papierka”) 16,7
podniesienie poziomu wykształcenia 14,3
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 9,5
spełnienie oczekiwań pracodawcy 7,1
zdobycie pracy 2,4
brak odpowiedzi 2,4

Tabela 5.3. cd
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Tabela 5.3. cd

16. PRODUKCJA %
podniesienie posiadanych kwalifikacji 100,0
podniesienie praktycznych umiejętności 33,3
uzyskanie nowych kwalifikacji 33,3
spełnienie oczekiwań pracodawcy 33,3
awans 33,3

17. ROZWÓJ OSOBISTY
(np. autoprezentacja, kreatywne
myślenie itp.) %

podniesienie praktycznych umiejętności 61,4
podniesienie posiadanych kwalifikacji 56,1
uzyskanie nowych kwalifikacji 33,3
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 22,8
uzyskanie dokumentu („papierka”) 17,5
podniesienie poziomu wykształcenia 10,5
spełnienie oczekiwań pracodawcy 10,5
awans 8,8
zmiana pracy 5,3
brak odpowiedzi 1,8

18. BHP %
uzyskanie dokumentu („papierka”) 42,2
podniesienie praktycznych

umiejętności 34,4
podniesienie posiadanych kwalifikacji 34,4
spełnienie oczekiwań pracodawcy 17,2
uzyskanie nowych kwalifikacji 10,9
podniesienie poziomu wykształcenia 6,3
„utrzymanie” obecnej pracy 4,7

podniesienie swojej wartości na rynku
pracy 3,1

19. UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI
WÓZKÓW WIDŁOWYCH,
KOPAREK, DŹWIGÓW itp. %

podniesienie praktycznych umiejętności 50,0
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 50,0
uzyskanie nowych kwalifikacji 37,5
uzyskanie dokumentu („papierka”) 25,0
podniesienie posiadanych kwalifikacji 12,5
podniesienie poziomu wykształcenia 12,5
spełnienie oczekiwań pracodawcy 12,5
zdobycie pracy 12,5

20. PRAKTYCZNE WYKONYWANIE
ZAWODU %

podniesienie praktycznych umiejętności 54,3
podniesienie posiadanych kwalifikacji 54,3
uzyskanie nowych kwalifikacji 21,3
uzyskanie dokumentu („papierka”) 19,5
podniesienie swojej wartości na rynku

pracy 15,2
spełnienie oczekiwań pracodawcy 12,2
podniesienie poziomu wykształcenia 10,4
awans 7,3
„utrzymanie” obecnej pracy 4,9
brak odpowiedzi 1,2
zdobycie pracy 0,6
zmiana pracy 0,6

w dokształcaniu osób, które zakończyły edukację szkolną na którymś z niższych
poziomów nie wystarczy wskazać na ograniczenia finansowe. Poważną przeszko-
dą są również uwarunkowania mentalne oraz brak wystarczających kompeten-
cji do przyswajania nowej wiedzy. Niestety, brak aktywizacji osób słabo wykształ-
conych w kierunku podnoszenia kwalifikacji nie tylko podtrzymuje, ale nawet
zwiększa istniejące dystanse.

Jak pokazują deklaracje ankietowanych pracowników, bezpośredni udział
w kursach i szkoleniach jest najbardziej egalitarną formą podnoszenia własnych
kwalifikacji zawodowych. Z takiej możliwości zamierza skorzystać 25,5% an-
kietowanych. Znacznie mniejsze są odsetki osób, które planują (preferują) sa-
mokształcenie, studia różnego typu czy nadal mocno alternatywne kursy kore-
spondencyjne lub internetowe. Rozkład wskazań przedstawiono na załączonym
poniżej wykresie.
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Wykres 5.8. Deklaracje dotyczące planów związanych z dokształcaniem na
przestrzeni najbliższych 24 miesięcy ze względu na płeć pracujących (w %)

Wykres 5.9. Deklaracje dotyczące planów związanych z dokształcaniem na
przestrzeni najbliższych 24 miesięcy ze względu na wykształcenie pracują-
cych* (w %)
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Wykres 5.10. Deklaracje dotyczące planów związanych z dokształcaniem na
przestrzeni najbliższych 24 miesięcy (w %, N=3000)

Zebrane informacje na temat dziedzin, w jakich zamierzają dokształcać
się pracownicy preferujący bezpośredni udział w szkoleniach i kursach, po-
zwalają wskazać, gdzie znajdą się „deficyty edukacyjne”. Potencjalnie naj-
większym zainteresowaniem pracowników będą cieszyły się kursy językowe,
udział w których planuje 36,9% osób z grupy tych, które (a) planują dalsze
dokształcanie i jednocześnie (b) zamierzają skorzystać ze szkoleń lub kur-
sów. Zainteresowanie respondentów dość wyraźnie ogniskuje się także na
szkoleniach i/lub kursach związanych z księgowością i finansami (zakres szcze-
gólnie często wskazywany przez kobiety), co można powiązać z występowa-
niem licznej grupy badanych zatrudnionych jako pracownicy administracyj-
no-biurowi). Inne często wskazywane zakresy tematyczne to „praktyczne
wykonywanie zawodu” (kategoria ta jest niestety zbyt pojemna, aby ją anali-
zować; niewątpliwie respondenci odnosili się tutaj do wykonywanego osobi-
ście zawodu i posiadanych kwalifikacji i umiejętności) oraz „szkolenia kom-
puterowe podstawowe (Windows, Office)”. Liczne wskazania szkoleń z ob-
sługi komputera na poziomie podstawowym wskazują, że mamy do czynienia
z nieadekwatnymi kompetencjami licznej grupy pracowników, być może ma-
jącymi w swej pracy do czynienia z komputerami, jednak nie przygotowanymi
do tego kompetencyjnie.
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5.3. MOBILNOŚĆ ZAWODOWA PRACUJĄCYCH

Pracownicy reprezentujący zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w woje-
wództwie łódzkim to osoby wykonujące zawody zaliczające się do niemal wszyst-
kich grup dużych uwzględnionych w klasyfikacji zawodów i specjalności1. Naj-
liczniej reprezentowaną grupę stanowią jednak osoby zatrudnione jako pracow-
nicy obsługi biurowej (19,1%); w dalszej kolejności są to „pracownicy pozosta-
łych specjalności” w grupie wielkiej „technicy i inny średni personel” (12,9%;
są to na przykład agenci handlowi, zaopatrzeniowcy, pracownicy ds. zatrudnie-

Tabela 5.4. Planowane uczestnictwo w kursach i szkoleniach dokształcających
ze względu na zakresy tematyczne

1 W prezentowanym badaniu korzystano z klasyfikacji zawodów i specjalności, zawody agre-
gując do poziomu grup dużych. Bardziej szczegółowa analiza nie jest możliwa ze względu na ogra-
niczoną liczebność próby badawczej. Klasyfikacja obowiązuje na podstawie Rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868).
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nia, księgowi, pracownicy pomocy, pracownicy bibliotek, plastycy, sekretarki,
doręczyciele, kasjerzy itd.). Na poziomi powyżej 10% reprezentowani są rów-
nież „pozostali specjaliści” z grupy wielkiej „specjaliści” (na przykład ekonomi-
ści, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, prawnicy, archiwiści, archeo-
lodzy, socjolodzy i pokrewni, filozofowie, historycy, filolodzy i tłumacze, akto-
rzy, specjaliści administracji publicznej itd.). Zestawienie wykonywanych zawo-
dów przedstawiono w tabeli 5.5.

Z kolei w zestawieniu obrazującym rozkład wskazań dotyczących zawodu
wyuczonego posiadanego przez respondentów (tabela 5.6) uwagę zwraca duży
odsetek pracowników, którzy nie posiadają zawodu wyuczonego (12,8%). Licz-
ną grupę stanowią „pozostali specjaliści” z grupy wielkiej „specjaliści” (przykła-
dy wymieniono powyżej; 16%) oraz „pracownicy pozostałych specjalności” w gru-

Tabela 5.5. Zawody wykonywane przez pracujących – wg grup dużych
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Tabela 5.6. Zawody wyuczone posiadane przez pracujących – wg grup dużych

pie wielkiej „technicy i inny średni personel” (przykłady również zamieszczone
powyżej; wskazania na poziomie 12,9%). Średni personel techniczny jest repre-
zentowany – na poziomie zawodu wyuczonego – przez 11,7% ankietowanych.

Rozbieżność pomiędzy zawodem wyuczonym a wykonywanym najczęściej
wynika z przypadku, jest więc nieintencjonalna – na co wskazało 35,6% pracu-
jących. O nieintencjonalnej zmianie możemy mówić również w przypadku ba-
danych wskazujących na niemożność znalezienia pracy w zawodzie wyuczonym
(30,1%). Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, powodującej ograniczenia
możliwościach swobodnego wyboru miejsca pracy, dość często wskazywano na
powody rozbieżności świadczące o świadomym wyborze ścieżki zawodowej. Przy-
kładowe częściej wskazywane powody rozbieżności to chociażby „bardziej atrak-
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Wykres 5.11. Powody, dla których respondenci pracują w zawodzie innym niż
wyuczony (N=1527)

cyjne zarobki” (13,8%) lub „wybrałem/am bardziej interesujące, ciekawsze za-
jęcie” (7,4%). Szczegóły zaprezentowano na wykresie.

W konsekwencji wystąpienia czynników, na które wskazywali badani pracow-
nicy, 49,1% z nich wykonywało w chwili badania zawód tożsamy z wyuczonym,
natomiast pozostali respondenci wykonywali zawód odmienny od wyuczonego
(50,9%). Można zatem powiedzieć, że występowanie w doświadczeniu pracow-
ników mobilności zawodowej rozumianej jako rozbieżność pomiędzy zawodem
wyuczonym a wykonywanym jest zjawiskiem równie częstym jak jej brak.

Zmianą jakościowo odmienną jest zmiana zawodu już wykonywanego na inny.
To zjawisko ma też nieco inny zasięg aniżeli mobilność zdefiniowana jako róż-
nica pomiędzy zawodem wyuczonym a wykonywanym. Wyniki badania wskazu-
ją, że pracujący w większości kontynuują ścieżkę zawodową zapoczątkowaną wraz
z wejściem na rynek pracy (deklaracje 61% badanych). Jednocześnie porówna-
nie zakresu występowania tego typu zmiany w subpopulacjach kobiet i mężczyzn
(dane na wykresie 5.12) pokazuje, że zmiana już podjętego zawodu częściej jest
udziałem mężczyzn (47,8% w porównaniu do 35,1% kobiet).

Analiza omawianej zmiennej przy wykorzystaniu danych o wykształceniu pra-
cowników wskazuje natomiast, że największą elastycznością wykazują się osoby
o wykształceniu zasadniczym zawodowym (51,1% zmieniało zawód już wykony-
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Wykres 5.12. Czy respondenci zmieniali wykonywany zawód na inny? (w %)

Wykres 5.13. Czy respondenci zmieniali wykonywany zawód? Rozkład według
poziomu wykształcenia (w %)
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Wykres 5.14. Przyczyny zmiany wykonywanego zawodu (w %, N=1162)

wany) lub niższym (47,8% zadeklarowało wystąpienie zmiany lub zmian). Z ko-
lei w grupie absolwentów studiów wyższych jedynie co trzeci ankietowany wska-
zał, iż w trakcie trwania swojej kariery zawodowej podjął pracę w zawodzie od-
miennym od wykonywanego wcześniej.

Jeśli chodzi o przyczyny zmian zawodu już wykonywanego na inny, to na pod-
stawie rozkładu odpowiedzi można mówić – podobnie jak w przypadku braku
zbieżności pomiędzy zawodem wyuczonym i wykonywanym – o dominującej roli
czynników nieintencjonalnych, jak „przypadek” (33,7%) lub niepowodzenia
podczas poszukiwania pracy w zawodzie wyuczonym (28,5%). Intencjonalne
wybory (kolejna analogia) też jednak nie należą do rzadkości, ponieważ 29,5%
badanych wybrało zawód pozwalający na uzyskiwanie bardziej atrakcyjnych za-
robków, natomiast 16,4% – zajęcie postrzegane jako bardziej interesujące niż
poprzednio wykonywane.

5.4. DEKLAROWANA MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA

5.4.1. Skłonność do podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania

W celu poznania skłonności osób pracujących do mobilności przestrzennej, re-
spondentom zadano blok pytań służących poznaniu zakresu występowania de-
klaratywnych postaw mobilnych (krajowych i zagranicznych). Jednym z proble-
mów badawczych zarysowanych we wskazanym obszarze było określenie skłon-
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ności osób pracujących w firmach z województwa łódzkiego do podejmowania
pracy poza miejscowością zamieszkania. Wyniki badania wskazują, że respon-
denci w większości nie uwzględniają w ogóle takiej możliwości bądź biorą ją pod
uwagę przy założeniu dojazdów do pracy. Są to możliwości wskazane przez –
odpowiednio – 32,4% oraz 32,5% ogółu respondentów. W zdecydowanej mniej-
szości są pracownicy, którzy zadeklarowali możliwość zmiany miejsca zamiesz-
kania wynikającej ze zmiany miejsca pracy, przy czym najbardziej liczną kate-
gorią stanowią badani w pełni mobilni, czyli gotowi podjąć pracę w dowolnym
miejscu w kraju (10,7%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono na
wykresie 5.15. Z zawartych na wykresie danych wynika również, że postawy mo-
bilne są nieco bardziej rozpowszechnione wśród mężczyzn w porównaniu z ko-
bietami. Odsetek mężczyzn skłonnych dojeżdżać do pracy do innej miejscowo-
ści wynosi 37,2%, zaś kobiet – „tylko” 30,7%. Jednocześnie kobiety częściej wska-
zywały na absolutny brak możliwości pracy w miejscowości innej niż miejsco-
wość zamieszkania (różnica odsetka wskazań na poziomie 12,8 punktu
procentowego).

Wykres 5.15. Deklaratywna skłonność do podjęcia pracy poza miejscem za-
mieszkania (w %)

Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a podjąć pracę w innej miejscowości niż ta,
w której obecnie Pan/i mieszka?
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Porównanie wskazań pracowników zamieszkujących na wsi i w mieście po-
kazuje, że miejsce zamieszkania jest czynnikiem silnie różnicującym uzyskane
deklaracje. Istotne są przede wszystkim dwie grupy wskazań: (1) możliwość do-
jazdów do pracy zadeklarowało aż 47,4% osób mieszkających i tylko 27,2%
mieszkańców wsi, natomiast (2) całkowity brak możliwości pracy w innej miej-
scowości opisuje postawę 23,4% mieszkańców wsi oraz 35,6% mieszkańców
miast. Omawiany rozkład odpowiedzi wynika z faktu, że naturalnym rynkiem
pracy dla mieszkańców wsi (zwłaszcza członków pozarolniczych gospodarstw
domowych) są tereny miejskie. Stąd dojazdy do pracy są nieodłącznym elemen-
tem aktywności zawodowej większego odsetka mieszkańców wsi w porównaniu
z mieszkańcami miast.

Najważniejszym (najczęściej wskazywanym) czynnikiem potencjalnie moty-
wującym badanych do podjęcia pracy w miejscowości innej niż miejscowość za-
mieszkania jest otrzymanie oferty satysfakcjonującej badanych pod kątem fi-
nansowym. Motyw ten wskazało niemal 3/4 pracowników. Dość znacząca jest

Wykres 5.16. Deklaratywna skłonność do podjęcia pracy poza miejscem za-
mieszkania – zróżnicowanie ze względu na obecne zamieszkanie (w %)

Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a podjąć pracę w innej miejscowości niż ta,
w której obecnie Pan/i mieszka?
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Wykres 5.17. Motywy skłaniające do zmiany miejsca zatrudnienia (w %, N=3000)

również liczba badanych oczekujących, iż podejmowana praca byłaby zgodna
z profilem ich wykształcenia (37,1%). Ostatnim czynnikiem z grupy wskazywa-
nych przez co najmniej 1/4 respondentów jest umowa na czas nieokreślony. Licz-
ne czynniki, wskazywane przez kilku i kilkunastoprocentowe odsetki ankieto-
wanych dotyczyły innych istotnych dla badanych uwarunkowań pracy. Warto tu-
taj zwrócić uwagę na „pakiet atrakcyjnych szkoleń, sponsorowanych przez pra-
codawcę” jako czynnik wskazany przez prawie ci piątą pracującą osobę (18,2%).
Jak widać, inwestycje w doszkalanie pracowników są istotną zmienną decydują-
cą o motywacji do pracy w konkretnej firmie.

Podstawową grupę czynników tworzących bariery przy próbach podejmowa-
nia pracy poza miejscowością zamieszkania stanowią te, które związane są z po-
siadanymi więzami rodzinnymi i społecznymi. Pracownicy rozważający możli-
wość pracy w innej miejscowości sygnalizowali najczęściej, iż istotnym utrud-
nieniem jest rozłąka z rodziną (53,3%), jak również środowiskiem w miejsco-
wości zamieszkania (33,5%).
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Wykres 5.18. Czynniki utrudniające lub uniemożliwiające podjęcie pracy poza
miejscowością zamieszkania (w %, N=3000)

5.4.2. Skłonność do podejmowania zagranicznych wyjazdów zarobkowych

Zjawisko mobilności przestrzennej obejmuje również wyjazdy zagraniczne, po-
dejmowane w celach zarobkowych. W związku z czym pracowników biorących
udział w badaniu poproszono także o opisanie swoich ewentualnych zamiarów
związanych z pracą za granicą.

Wśród przebadanych pracowników znalazła się dość liczna grupa osób de-
klarujących chęć podjęcia pracy za granicą. Zdecydowaną chęć takiego wyjazdu
wyraziło 8,3% ogółu respondentów, kolejne 17% „raczej” bierze pod uwagę taką
możliwość. Odsetek wskazań jest dość wysoki biorąc pod uwagę fakt, że w ba-
daniu brały udział osoby pracujące, a więc zamiar wyjazdu zarobkowego naj-
prawdopodobniej wynika tutaj z faktu postrzegania pracy za granicą jako bar-
dziej atrakcyjnej aniżeli wykonywana obecnie. Zaprezentowane poniżej dane
wskazują ponadto, iż zarobkowy wyjazd zagraniczny bierze pod uwagę nieco
więcej mężczyzn aniżeli kobiet.

Ciekawych informacji dostarczają analizy deklaracji dotyczących przyszłych
wyjazdów zarobkowych osób pracujących w kontekście zajmowanego stanowi-
ska oraz posiadanego wykształcenia. Mogłoby się wydawać, że lepiej przygoto-
wane do pracy za granicą są osoby o wyższym statusie zawodowym, który z re-
guły idzie w parze z lepszym wykształceniem (w tym np. znajomością języków
obcych). Tymczasem kategoriami pracowników relatywnie najczęściej biorących
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Wykres 5.19. Deklaratywna skłonność pracujących do podjęcia zarobkowego
wyjazdu zagranicznego (w %)

pod uwagę możliwość wyjazdu zagranicznego lub już zdecydowanych są robot-
nicy niewykwalifikowani (łącznie 30,5%) oraz robotnicy wykwalifikowani
(30,9%). W przypadku pozostałych kategorii zawodowych wyszczególnionych
w badaniu odsetki osób zainteresowanych wyjazdem zarobkowym są niższe. Po-
równanie tendencji w zależnościach przedstawionych na dwu kolejnych wykre-
sach każe przypuszczać, że decyzje o podejmowaniu pracy za granicą są w mniej-
szym stopniu determinowane wykształceniem, zaś w większym faktycznymi kwa-
lifikacjami zawodowymi związanymi z wykonywaną pracą (zajmowanym stano-
wiskiem).

Tym co w największym stopniu zachęca do pracy za granicą są zarobki, które
– w percepcji badanych – są wyższe aniżeli możliwe do uzyskania w kraju. Bar-
dziej atrakcyjne zarobki zostały wskazane wśród najważniejszych motywów przez
niemal 2/3 ankietowanych (64,2%). Wszystkie inne czynniki mają znaczenie dla
znacznie mniejszych, nie przekraczających 10%, odsetków pracowników rozwa-
żających wyjazd lub zdecydowanych na jego podjęcie.

Jeśli chodzi o preferowany czas trwania wyjazdu zarobkowego, to osoby pra-
cujące najczęściej nie zamierzają opuszczać kraju na dłużej niż dwa lata (21,3%
ankietowanych odnosiła się do wyjazdu nie dłuższego niż półroczny – prefero-
wany zwłaszcza przez kobiety; 24% planuje wyjechać na czas od 6 do 12 miesię-
cy, zaś 12,4% zamierza pracować za granicą dłużej niż rok, ale krócej niż 2 lata.
Graficzną ilustrację odpowiedzi stanowi wykres nr 5.23.

Respondentom postawiono również pytanie o to, jaki rodzaj pracy zamie-
rzają wykonywać będąc zatrudnionymi za granicą. Odpowiedzi można potrak-
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Wykres 5.20. Deklaratywna skłonność pracujących do podjęcia zarobkowego
wyjazdu zagranicznego – ze względu na stanowisko zajmowane przez respon-
dentów (w %)

Wykres 5.21. Deklaratywna skłonność pracujących do podjęcia zarobkowego wy-
jazdu zagranicznego – ze względu na poziom wykształcenia respondentów (w %)
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Wykres 5.22. Motywy skłaniające do zarobkowego wyjazdu zagranicznego
(w %, N=757)

Wykres 5.23. Preferowany czas trwania zarobkowego wyjazdu zagranicznego
(w %, N=757)
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tować jako pośrednią wskazówkę co do celów wyjazdu po przyjęciu hipotezy, że
wyjazd typowo zarobkowy oznacza skłonność do podjęcia pracy bardziej do-
wolnej, zaś wyjazd zorientowany na podniesienie kwalifikacji zawodowych
będzie skorelowany z chęcią podjęcia pracy w posiadanym zawodzie. Akceptu-
jąc przedstawione założenie można powiedzieć, że połowa (49,4%) ankietowa-
nych, którzy nie mają sprecyzowanych oczekiwań co do zakresu wykonywanej
pracy (odpowiedzi: „rodzaj pracy nie ma znaczenia”), to osoby o nastawieniu
czysto zarobkowym. Tylko 18,5% pracowników oczekuje, iż pierwsze podjęte
zajęcie będzie zgodne z obecnie wykonywanym (w myśl zaproponowanej hipo-
tezy są to osoby oczekujące, że wyjazd stworzy im możliwość rozwoju zawodo-
wego; co oczywiście nie wyklucza współwystępowania motywacji o charakterze
finansowym).

Wykres 5.24. Preferowany rodzaj pracy wykonywanej za granicą – ze względu na
zgodność z zawodem obecnie wykonywanym (w %, N=757)
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R O Z D Z I A Ł  S Z Ó S T Y

Przemysław Dębowski

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się na terenie woje-
wództwa łódzkiego, miało na celu wzbogacenie informacji o przygotowaniu kwa-
lifikacyjnym osób, które w niedalekiej przyszłości wejdą na rynek pracy. Zakres
tematyczny tego badania służył między innymi poznaniu rzeczywistej i poten-
cjalnej aktywności w zakresie podnoszenia własnych kwalifikacji, ewaluacji wy-
branych czynników wyznaczających proces kształcenia, zamierzeń związanych
z przyszłą pracą zawodową, występowania postaw mobilnych i innych zagadnień.

Próbę badawczą dobrano w taki sposób, aby uzyskać możliwie dokładną re-
prezentację populacji uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zlokali-
zowanych w województwie łódzkim. W tym celu wykorzystano dane Głównego
Urzędu Statystycznego na temat liczby uczniów w szkołach poszczególnych typów
(z uwzględnieniem typu szkoły oraz powiatów). Na tej podstawie dobrano 1200
respondentów (uczniów szkół ponadgimnazjalnych, planowo kończących naukę
w ciągu nie więcej niż 24 miesięcy od momentu badania) w poszczególnych po-
wiatach województwa łódzkiego, przy uwzględnieniu w próbie typu szkoły. Bada-
niem objęto uczniów: liceów ogólnokształcących, techników, liceów profilowanych,
zasadniczych szkół zawodowych oraz techników uzupełniających.. Badanie zosta-
ło zrealizowane w drodze wywiadów bezpośrednich, a jako narzędzie badawcze
wykorzystano kwestionariusz opracowany specjalnie dla tego projektu.

6.1. WYBORY EDUKACYJNE MŁODZIEŻY

Diagnoza motywów determinujących decyzje edukacyjne podejmowane przez
młodzież gimnazjalną jest jednym z elementów kompleksowej oceny poziomu
racjonalności podejmowania decyzji edukacyjnych na poszczególnych szczeblach
kształcenia. W tym celu analizie poddano poziom ich autonomiczności wzglę-
dem poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz główne determinanty decyzji
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edukacyjnych podjętych przez respondentów odnośnie kształcenia na szczeblu
ponadgimnazjalnym.

Większość badanych decyzję o wyborze typu szkoły ponadgimnazjalnej pod-
jęła samodzielnie. Tylko co trzeci uczeń (33,5%) dokonał wyboru szkoły w opar-
ciu o rady innych osób lub instytucji. Bez większego znaczenia dla poziomu au-
tonomiczności decyzji o wyborze typu szkoły pozostaje płeć i miejsce zamiesz-
kania respondentów, jak również typ szkoły, do której obecnie uczęszczają.

Powyższe wyniki wskazują dwa możliwe, nie pozostające ze sobą w sprzecz-
ności kierunki diagnozy tego stanu rzeczy. Z jednej strony zaprezentowane fak-
ty mogą być pośrednią konsekwencją braku zainteresowania ze strony szkół gim-
nazjalnych przyszłym losem swoich uczniów. Pośrednim potwierdzeniem tego
stanu rzeczy mogą być choćby poniżej zaprezentowane wyniki wskazujące, iż
uczniowie korzystający z porady osób trzecich najczęściej zwracali się do osób
z najbliższego otoczenia – rodziny, starszych znajomych i rówieśników. Z porad
instytucji specjalizujących się w tego typu usługach skorzystała nieliczna grupa
badanych. Natomiast z nauczycielami lub wychowawcami rozmowę na temat
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadził tylko co piąty badany, spośród
tych, którzy zwrócili się po poradę do osób lub instytucji (co stanowi 6,6% ogó-
łu wszystkich badanych).

Wykres 6.1. Korzystanie z pomocy osób lub instytucji przy wyborze kierunku
kształcenia a typ szkoły (w %)
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Wykres 6.2. Osoby i instytucje pomocne przy podejmowaniu wyborów eduka-
cyjnych (w %, N=402)

Można pokusić się o wniosek, iż nauczyciele i wychowawcy znają plany edu-
kacyjne średnio co piętnastego ucznia, co przy klasie liczącej średnio 30 uczniów
daje średni wynik 2 osób w klasie. Przedstawione wnioskowanie prowadzone jest
przy hipotetycznym założeniu braku inicjatywy grona pedagogicznego w zakre-
sie dyskusji na temat planów edukacyjnych gimnazjalistów. Ponadto, z uwagi na
to, że nauczyciel/wychowawca jest zazwyczaj w otoczeniu gimnazjalisty najbar-
dziej fachową osobą mogącą służyć radą w zakresie planowania ścieżki eduka-
cyjnej, odpowiedzi będzie wymagać pytanie o to, dlaczego gimnazjaliści częściej
szukają porady u kolegów niż u pedagogów.

Powracając do próby zdiagnozowania tego stanu rzeczy, wysoki poziom
autonomiczności decyzji edukacyjnych gimnazjalistów może być z drugiej stro-
ny konsekwencją braku świadomości znaczenia fachowego poradnictwa eduka-
cyjno-zawodowego. Nieodzowną zatem wydaje się być inicjatywa środowisk
pedagogicznych mająca na celu opracowanie, a następnie realizację progra-
mów wspierających młodzież w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawo-
dowej.

Podczas gdy tylko 33,5% badanych zasięgnęło rady osób lub instytucji przy
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, tak zapotrzebowanie na profesjonalne do-
radztwo edukacyjno-zawodowe zgłosiło już 55,5% badanych. Zainteresowanie
częściej deklarowali mieszkańcy wsi (62,9%) niż miast (52,9%). Częściej z usług
profesjonalnego doradcy skorzystaliby również uczniowie szkół średnich niż za-
wodowych. Wynikać to może z faktu, iż uczniowie szkół średnich mając większe
niż uczniowie szkół zawodowych spektrum możliwości zawodowych chętniej za-
sięgną rady u fachowców w celu wybrania ścieżki kariery adekwatnej względem
zainteresowań, wykształcenia i posiadanych aspiracji.
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W celu określenia poziomu racjonalności decyzji edukacyjnych podejmowa-
nych na gimnazjalnym szczeblu kształcenia, analizie poddano również czynniki,
które zadecydowały w opinii badanych o dokonanym przez nich wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej. Wyniki badania wykazały, że do głównych determinant de-
cyzji, bez względu na typ wybranej szkoły, należy zaliczyć przede wszystkim:

– zainteresowania młodzieży (dla 69,9% ogółu badanych czynnik ten jest
raczej lub zdecydowanie ważny)

– przekonanie o istnieniu realnych szans na znalezienie zatrudnienia po
ukończeniu wybranej szkoły (raczej lub zdecydowanie ważne dla 64,5% ogółu
badanych)

– prestiż, opinia o szkole (raczej lub zdecydowanie ważne dla 62,5% ogółu
badanych)

– uzdolnienia i talenty
– potrzeba przygotowania do studiów.
Połowa badanych (49,7%) zadeklarowała, że zarówno własne zainteresowa-

nia jak i ocena szans na znalezienie pracy po ukończeniu wybranej szkoły nale-
żały do raczej lub bardzo ważnych czynników kształtujących ich decyzje w za-

Wykres 6.3. Zainteresowanie korzystaniem z usług profesjonalnych doradców
zawodowych
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Wykres 6.4. Determinanty wyboru kierunku kształcenia (N=1200)

kresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Za mało lub w ogóle nieważne uznało
je natomiast tylko 2,2% badanych. Powyższe odpowiedzi wskazują więc, że po-
mimo dużego stopnia autonomiczności decyzji edukacyjnych względem facho-
wego poradnictwa, badana młodzież przynajmniej w połowie przypadków ra-
cjonalnie i świadomie dokonuje wyboru typu szkoły ponadgimnazjalnej – mając
na uwadze swoje możliwości i zainteresowania z jednej strony, z drugiej nato-
miast perspektywy rozwoju/zatrudnienia. Takie determinanty decyzji edukacyj-
nych znacznie zwiększają szanse tej części młodzieży na osiągnięcie powodze-
nia na przyszłej ścieżce edukacyjno-zawodowej. Istotne jest jednak, by nie co
drugi, ale każdy uczeń podejmował decyzje edukacyjne w oparciu o rzetelną
analizę czynników istotnych z uwagi na przyszłą aktywność zawodową.

6.2. UŻYTECZNOŚĆ WIEDZY SZKOLNEJ Z PUNKTU WIDZENIA
RYNKU PRACY

Podstawowym celem kształcenia, oprócz przekazania określonego zasobu wie-
dzy, jest również przygotowanie do pełnienia określonych ról zawodowych. W ce-
lu określenia stopnia, w jakim szkoły spełniają te zadania, badana młodzież po-
nadgimnazjalna została poproszona o dokonanie oceny jakości kształcenia
w 3 podstawowych wymiarach: merytorycznym, praktycznym i technicznym.

Respondenci raczej pozytywnie ocenili zarówno treści jak i warunki kształ-
cenia w szkołach w każdym z podanych wymiarów (średnie oceny zawierają się
w przedziale 3,3 – 3,7, gdzie 3 oznacza średnio wysoką ocenę, a 4 oznacza ra-
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Wykres 6.5. Ocena treści kształcenia (N=1200)

czej wysoką ocenę). Elementami budzącymi najwięcej zastrzeżeń uczniów są:
� w ramach treści kształcenia:

– stosunek wiedzy teoretycznej do praktycznej
– spójność przekazywanej wiedzy w ramach poszczególnych przedmiotów

� w ramach warunków kształcenia:
– wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce naukowe.

Analiza ocen treści kształcenia ze względu na typy szkół wykazała, że
o przydatności przekazywanej wiedzy względem przyszłej pracy zawodowej
przekonani są przede wszystkim uczniowie techników i szkół zawodowych. Ci
również lepiej niż pozostali oceniają stosunek przekazywanej wiedzy praktycz-
nej do teoretycznej. Ocena ta wskazuje na poprawne funkcjonowanie systemów
kształcenia ze względu na typ szkół. Placówki ponadgimnazjalne o profilach
zawodowych powinny bowiem z racji swego ukierunkowania kłaść większy
nacisk na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy aniżeli placówki ogólno-
kształcące. Z drugiej jednak strony, na podstawie ocen respondentów można
wysnuć wniosek, że szkoły profilowane uwzględniają w programach nauczania
wiedzę praktyczną kosztem teoretycznej. Uczniowie techników i zasadniczych
szkół zawodowych nieco gorzej niż koledzy z pozostałych typów badanych szkół
oceniają poziom rozwoju wiedzy o świecie czy własny rozwój osobowy, co
w przyszłości może mieć konsekwencje w postaci mniejszych szans na zdobycie
wyższego wykształcenia, a w efekcie niższego poziomu konkurencyjności na
rynku pracy.
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Wykres 6.6. Ocena warunków kształcenia (N=1200)

Wykres 6.7. Ogólna ocena przekazywanych przez szkołę „treści kształcenia”
(wartości średnie)
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Wykres 6.8. Ogólna ocena warunków kształcenia w szkołach (wartości średnie)

Uczniowie szkół profilowanych nieco gorzej, w porównaniu do szkół ogól-
nokształcących, ocenili warunki kształcenia – szczególnie w zakresie kompeten-
cji, wiedzy i umiejętności przekazywania jej przez nauczycieli oraz stopniowa-
nia poziomu trudności materiału.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zestaw podstawowych zarzutów wzglę-
dem treści i warunków kształcenia jest stały dla obu grup młodzieży objętych
badaniem w ramach projektu „Diagnoza zawodów” – zarówno uczniów szkół
ponadgimnazjalnych jak i studentów. Stąd zasadnym wydaje się być dokonanie
głębokiej analizy polskiego systemu kształcenia na wszystkich szczeblach edu-
kacji w kontekście aktualnych i prognozowanych trendów na rynku pracy.

6.3. AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA
POZASZKOLNEGO

Dokształcanie jest poza standardowym programem edukacyjnym jednym z naj-
istotniejszych elementów determinujących poziom konkurencyjności na rynku
pracy. Świadomość znaczenia kształcenia ustawicznego, które po zakończeniu
edukacji przybiera formę uczestnictwa w szkoleniach i kursach, powinna być
rozwijana już na etapie kształcenia szkolnego. Stąd analizie poddano poziom
i kierunki potencjalnej aktywności szkoleniowej młodzieży ponadgimnazjalnej.

Jeżeli chodzi o aktywność szkoleniową młodzieży, to 41,5% badanych odby-
ło w ciągu ostatnich 24 miesięcy szkolenie lub kurs, z czego 70,6% badanych
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Wykres 6.9. Aktywność szkoleniowa młodzieży (N=1200)

Wykres 6.10. Odbyte/planowane szkolenia (w %, N=1200)
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(co stanowi 29,2% ogółu) jednocześnie planuje również udział w szkoleniach
w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

Respondenci aktywni szkoleniowo najczęściej brali lub będą brali udział
w kursach językowych. W centrum zainteresowania młodzieży pozostają także
kursy przygotowawcze do egzaminów lub szkół oraz kursy prawa jazdy.

Do grupy szkoleń o najwyższym poziomie przydatności należy w opinii re-
spondentów zaliczyć:

– kursy językowe,
– kursy przygotowawcze do egzaminów,
– szkolenia z zakresu rozwoju osobistego,
– specjalistyczne i podstawowe szkolenia komputerowe.
Analiza ze względu na typ szkoły wykazała, że uczniowie różnych typów szkół

w różny sposób oceniają poziom przydatności kursów poddanych ocenie. Poni-
żej zaprezentowane zostaną kursy i szkolenia, które zostały ocenione przez przy-
najmniej jedną grupę uczniów na poziomie 3,5 (średnia-raczej duża korzyść).

Uczniowie wszystkich typów szkół mają świadomość znaczenia znajomości
języków obcych. Wszyscy uznali kursy językowe za przydatne w ich karierze edu-
kacyjno-zawodowej. Istotne znaczenie posiadają także kursy komputerowe i przy-
gotowujące do egzaminów. Typem szkoły, który wyróżnił się w zakresie ocen są
zasadnicze szkoły zawodowe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że podczas
gdy pozostałe typy szkół umożliwiają uczniom kontynuację edukacji na szcze-
blu szkół wyższych, tak zasadnicze szkoły zawodowe bezpośrednio przygotowu-
ją do wykonywania konkretnego zawodu. Stąd w opinii uczniów liceów i techni-

Wykres 6.11. Motywy oceny przydatności uczestnictwa w szkoleniach i kursach
dokształcających (w %, N=1200)
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Wykres 6.12. Motywy oceny przydatności uczestnictwa w szkoleniach i kursach
dokształcających (w %, N=1200)

Tabela 6.1. Średnia ocena przydatności szkoleń w opinii uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych

* Najwyższe oceny w danym typie szkoły.

ków bardziej przydatne są kursy przygotowujące do dalszej edukacji, natomiast
w opinii uczniów szkół zawodowych większe korzyści gwarantują kursy praktycz-
ne, związane z uzyskiwaniem uprawnień itp.

Respondenci przy ocenie potencjalnych korzyści płynących z odbycia poszcze-
gólnych szkoleń kierowali się przede wszystkim świadomością konieczności pod-
noszenia szans na rynku pracy oraz potrzebą rozwoju osobistego. Pozytywna
jest zatem tendencja, zgodnie z którą działania edukacyjne podejmowane przez
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Wykres 6.13. Kursy i szkolenia najbardziej wartościowe w opinii uczniów
(w %, N=1200)

młodzież dyktowane są nie tylko podnoszeniem własnego poziomu konkuren-
cyjności na rynku pracy, ale i chęcią rozwoju osobistego.

Respondentów poproszono także o wskazanie jednego zakresu szkolenia,
najważniejszego z ich punktu widzenia. Największa grupa badanych (niespełna
połowa), bez względu na typ szkoły, płeć czy miejsce zamieszkania, wymieniła
kursy językowe.

6.4. ZAMIERZENIA UCZNIÓW DOTYCZĄCE PRZYSZŁEJ PRACY

Zebranie i analiza planów młodzieży związanych z przyszłą pracą zawodową jest
o tyle istotnym elementem omawianego badania, że pozwala w ogólnym zary-
sie uchwycić aspiracje młodzieży oraz wnioskować na temat rozpowszechnienia
postaw przedsiębiorczych. Przynajmniej co piąty badany zamierza (chciałby) po
zakończeniu edukacji podjąć pracę w dużej firmie – polskiej lub zagranicznej.
Co szósty respondent planuje rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Na
poziomie deklaratywnym dwukrotnie częściej przedsiębiorczością wykazują się
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Wykres 6.14. Najbardziej atrakcyjne szkolenia/kursy – opinie uczniów szkół
poszczególnych typów (w %, N=1200) (uwzględniono 3 najczęściej wskazywane
zakresy)

uczniowie pochodzący z miast niż z obszarów wiejskich. Sfera budżetowa nie
cieszy się wśród młodzieży zbytnim zainteresowaniem jako potencjalne miejsce
pracy. Plany zawodowe z tym sektorem wiąże tylko 3,1% badanych – przede
wszystkim kobiety i mieszkańcy obszarów wiejskich. 7,9% badanych jest nato-
miast zorientowanych na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami kraju.

Istnieje jednak dość liczna grupa badanych (stanowiąca 33,7% ogółu), która
po zakończeniu szkoły planuje podjęcie pracy, a nie ma jeszcze żadnych planów
odnoście jej charakteru. Największy odsetek niezdecydowanych można odna-
leźć wśród uczniów techników, najmniejszy natomiast wśród uczniów zasadni-
czych szkół zawodowych.

Ponad połowa wszystkich badanych – przede wszystkim kobiety i mieszkań-
cy obszarów wiejskich – bierze pod uwagę możliwość emigracji zarobkowej.

Wyjazd na stałe dopuszcza prawie 10% spośród nich. Emigrację długotermi-
nową planują przede wszystkim licealiści, częściej mieszkańcy miast niż wsi. Dłu-
gotrwała emigracja częściej również pozostaje w planach mężczyzn niż kobiet.

Analiza preferencji co do charakteru wykonywanej pracy za granicą wykaza-
ła, że jakiejkolwiek pracę podjęliby się przede wszystkim uczniowie zasadniczych
szkół zawodowych. Rodzaj wykonywanej pracy częściej pozostawałby bez zna-
czenia także dla mieszkańców wsi i mężczyzn. Co piąty badany chciałby od razu
podjąć pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia.
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Wykres 6.15. Plany zawodowe młodzieży ponadgimnazjalnej (w %)

Wykres 6.16. Rozważanie podjęcia pracy zarobkowej za granicą (w %)
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Wykres 6.17. Preferowany czas emigracji (w %)
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R O Z D Z I A Ł  S I Ó D M Y

Przemysław Dębowski, Jakub Ryszard Stempień

STUDENCI I ABSOLWENCI
WYŻSZYCH UCZELNI WOBEC PROBLEMÓW

RYNKU PRACY

Badanie studentów szkół i uczelni wyższych zlokalizowanych w województwie
łódzkim zaprojektowano w taki sposób, aby było ono źródłem informacji uzu-
pełniających wiedzę na temat rynku pracy województwa łódzkiego. Niniejszy
rozdział poświęcony jest prezentacji wybranych wyników badania – odpowiada-
jących zasadniczym celom, jakich realizację zaplanowano. Wśród tych celów
zasadniczą rolę odgrywa: określenie uwarunkowań dokonywanych wyborów edu-
kacyjnych, ewaluacja warunków kształcenia, postawy studentów wobec podno-
szenia własnych kwalifikacji w trybie pozauczelnianym (poprzez uczestnictwo
w kursach i szkoleniach), identyfikacja planów zawodowych młodych ludzi.

Badanie studentów, którego wybrane wyniki zostaną poniżej przedstawione,
zrealizowano na próbie badawczej 1200 reprezentantów wszystkich szkół i uczelni
wyższych zlokalizowanych w województwie łódzkim, obejmując nim studentów
kształcących się na dwu ostatnich latach studiów dziennych1. Próbę badawczą
zaprojektowano w taki sposób, aby przebadani studenci stanowili reprezenta-
cję możliwie wiernie odzwierciedlającą strukturę generalnej populacji studen-
tów dwu ostatnich lat studiów dziennych na uczelniach oraz wyższych szkołach
publicznych i niepublicznych. Całkowitą liczbę 1200 jednostek badawczych po-
dzielono proporcjonalnie2. Badanie studentów miało charakter ilościowy i zo-
stało zrealizowane techniką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego.

1 Badaniem objęto wyłącznie studentów studiów dziennych, ponieważ wśród osób studiują-
cych w trybie wieczorowym lub zaocznym dominują studenci już pracujący zawodowo. Ze wzglę-
du na cele niniejszego badania założono, że objęci nim zostaną studenci, którzy jeszcze nie podjęli
pracy zawodowej.

2 W załącznikach nr 1 i 2 zamieszczono wyszczególnienie grup kierunków kształcenia oraz za-
łożony rozkład próby badawczej.
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W ostatniej części rozdział uzupełniony jest o wyniki badania absolwentów
szkół i uczelni wyższych. Badanie to, mające charakter jakościowy, zostało zre-
alizowane równolegle do badań ilościowych, na próbie badawczej w której skład
wchodziło 57 absolwentów bezrobotnych oraz 70 pracujących. W tym przypad-
ku do zebrania poszukiwanych informacji wykorzystano technikę indywidual-
nych wywiadów pogłębionych. Wyniki badania absolwentów stanowią pogłębie-
nie informacji uzyskanych metodami ilościowymi.

7.1. ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I OCENA UŻYTECZNOŚCI
KSZTAŁCENIA

7.1.1. Motywy decyzji edukacyjnych

Identyfikacja motywów jakimi kierują się młodzi ludzie podejmujący decyzje
edukacyjne jest bez wątpienia niezbędnym etapem oceny szans młodzieży na
osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Ustalenie głównych determinant decyzji
edukacyjnych osób uczących się pozwala bowiem na określenie poziomu ade-
kwatności planów edukacyjno-zawodowych względem aktualnych potrzeb ryn-
ku pracy, a w efekcie poziomu racjonalności podejmowanych decyzji.

Z uwagi na doniosłość decyzji edukacyjnych w zakresie wyższego szczebla
kształcenia, które w znaczącym stopniu determinuje przyszłą aktywność zawo-
dową, zasadną, o ile nie konieczną, wydaje się być aktywność młodzieży w za-
kresie rekonesansu aktualnych tendencji na rynku pracy. Aktualnie istnieje
kilka instytucji docelowo wspomagających młode osoby w zakresie podejmowa-
nia decyzji edukacyjnych. Badanie wykazuje jednak przeważający brak zainte-
resowania młodzieży kontaktem z tego rodzaju instytucjami. Tylko co trzeci
student (31,5% badanych) dokonał wyboru szkoły wyższej w oparciu o rady
innych osób lub instytucji. Bez większego znaczenia dla poziomu autonomicz-
ności decyzji o wyborze typu szkoły pozostaje płeć i miejsce zamieszkania
respondentów. Nieco większe znaczenie natomiast posiada nie tyle typ szkoły
wyższej, co kierunek kształcenia. Najczęściej radą wspomagali się studenci
kierunków związanych z usługami, nauk społecznych, gospodarki i prawa, na-
uki oraz nauk technicznych.

Analiza wykazała ponadto, że również ta grupa studentów, która podjęła
wysiłek zasięgnięcia opinii na temat wyboru kierunku kształcenia na szczeblu
wyższym najczęściej poprzestawała na rozmowach w najbliższym gronie – z ro-
dziną, starszymi znajomymi i rówieśnikami. Analiza ze względu na płeć wskazu-
je, że studenci częściej niż studentki zasięgali rady u starszych kolegów i koleża-
nek (odpowiednio 44,4% i 28%), studentki natomiast częściej niż koledzy ra-
dziły się rówieśników (odpowiednio 30,7% i 21,3%). Z porad instytucji specja-
lizujących się w tego typu usługach skorzystała nieliczna grupa. Znamienny jest
również fakt, iż studenci częściej niż u profesjonalistów, zasięgali rady u nauczy-
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Wykres 7.1. Korzystanie z rady osób/instytucji przy wyborze szkoły wyższej (w %)

cieli ze szkół średnich. Można na tej podstawie pokusić się o twierdzenie, zgod-
nie z którym istnieje zapotrzebowanie na usługi doradcze w zakresie decyzji edu-
kacyjnych na średnim szczeblu kształcenia. Angażowanie nauczycieli szkół śred-
nich w proces podejmowania decyzji edukacyjnych w zakresie wyższego szcze-
bla może bowiem wynikać z braku powszechnie dostępnej informacji na temat
instytucji wyspecjalizowanych do tego typu zadań. Prawdopodobną przyczyną
niskiego stopnia aktywności w zakresie korzystania z instytucji doradczych wy-
daje się również być nie tyle brak potrzeby korzystania z usług tego rodzaju in-
stytucji, co brak świadomości ich pozytywnego znaczenia dla procesów decyzyj-
nych w zakresie kształcenia, a może również ich mała dostępność występująca
w powiązaniu z brakiem informacji o tym, że taka możliwość w ogóle istnieje.
Konieczną zatem wydaje się być akcja informacyjna prowadzona zarówno na
średnim jak i już na gimnazjalnym szczeblu kształcenia. O stopniu powodzenia
tego rodzaju akcji w znaczącym stopniu może decydować nie tylko otwarcie szkół
na instytucje doradcze, co ścisła współpraca tych dwóch instytucji w zakresie
angażowania uczniów zarówno w analizę swoich zdolności i upodobań nauko-
wych, jak i w analizę prognozowanych tendencji na rynku pracy.

Wśród badanej populacji, 55,2% respondentów zadeklarowało zaintereso-
wanie kontaktem z profesjonalnym doradcą zawodowym przy planowaniu dro-
gi zawodowo-edukacyjnej. Zainteresowanie częściej deklarowali mieszkańcy wsi
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(60,2%) niż miast (54,6%). Częściej z usług profesjonalnego doradcy skorzy-
staliby również studenci szkół prywatnych niż publicznych.

Porównanie poziomu zainteresowania kontaktem z profesjonalnym doradcą
zawodowym na szczeblu szkoły ponadgimnazjalnej z zainteresowaniem na szcze-
blu szkoły wyższej wypada pozytywnie na korzyść tego ostatniego. Im bliżej kon-
frontacji z rynkiem pracy, tym częściej młodzież jest zainteresowana pozyska-
niem fachowej rady. Najbardziej dostępną fachową instytucją doradczą w śro-
dowisku studenckim są Biura Karier. Jednak, jak pokazują wyniki badań, mimo
dużej dostępności, tylko połowa badanych zasięgnęłaby opinii w tego typu pla-
cówce. Stanowi to kolejny przyczynek do intensyfikacji akcji informacyjnej
i uświadamiającej korzyści płynące z fachowego poradnictwa zawodowego.

7.1.2. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Ocena kształcenia na wyższym szczeblu edukacji stanowi istotny element dia-
gnozy stopnia adekwatności kształcenia w dwóch podstawowych wymiarach –
jakości kształcenia i przygotowania do wejścia na rynek pracy – względem aktu-
alnych wymagań rynku pracy.

Wykres 7.2. Poziom zainteresowania skorzystaniem z usług profesjonalnych
doradców zawodowych (w %)
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Respondenci raczej pozytywnie ocenili zarówno treści jak i warunki kształ-
cenia w szkołach wyższych w każdym z przedstawionych do ewaluacji wymiarów
(średnie oceny zawierają się w przedziale 3,2–3,9, gdzie 3 oznacza średnio wy-
soką ocenę, a 4 oznacza raczej wysoką ocenę). Elementami budzącymi najwię-
cej zastrzeżeń uczniów są:
� w ramach treści kształcenia:

– stosunek wiedzy teoretycznej do praktycznej
� w ramach warunków kształcenia:

– wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce naukowe
– jasność celów kształcenia.

Wykres 7.3. Ocena treści kształcenia (ogółem), (N=1200)

Elementy, które budzą najwięcej zastrzeżeń studentów należą do grupy czyn-
ników istotnych dla przygotowania do wejścia na rynek pracy. Brak wyważenia
ilości wiedzy teoretycznej i praktycznej – podstawowy zarzut badanych – jest
główną bolączką kształcenia na szczeblu wyższym. Badani zgłaszający zastrze-
żenia względem tego elementu dołączą z pewnością do grupy absolwentów szkół
wyższych, którzy opuszczają mury uczelni z przeświadczeniem o braku praktycz-
nego przygotowania do wykonywania zawodu. Antidotum na taki stan rzeczy
stanowią przede wszystkim obowiązkowe praktyki zawodowe przewidziane
w programie studiów. Jednakże, jak wskazują wyniki badania umieszczone w ra-
porcie szczegółowym dostępnym na stronie internetowej projektu „Diagnoza
Zawodów”, praktyki zawodowe nie do końca spełniają swoją rolę.

Jednym z elementów budzących spore zastrzeżenia badanych jest również
udział szkół wyższych w rozwoju osobowym studentów. Warto przypomnieć, że
czynnik osobowościowy potencjalnych kandydatów do pracy jest aktualnie jed-
nym z najistotniejszych kryteriów rekrutacyjnych – ponieważ jest elementem
różnicującym kandydatów w dużo większym stopniu niż na przykład poziom czy
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kierunek wykształcenia. Stąd fakt, iż studenci dostrzegają braki w tym zakresie
wskazuje na konieczność redefinicji systemu kształcenia na szczeblu wyższym,
która uwzględniałaby również aktywność szkół wyższych w zakresie rozwoju zdol-
ności interpersonalnych studentów.

Analiza ocen treści kształcenia ze względu na kierunek kształcenia wykaza-
ła, że najsłabsze oceny w ramach treści kształcenia wystawili swoim uczelniom
studenci nauk medycznych. Oceny wskazują, że ta grupa studentów posiada naj-
większe zastrzeżenia względem udziału szkół wyższych w ogólnym rozwoju wie-
dzy o świecie, a także, co istotne z punktu przygotowania do wykonywania za-
wodu związanego z medycyną, względem wyważenia przekazywanej wiedzy teo-
retycznej do praktycznej. O ile stosunkowo niska ocena pierwszego elementu
treści kształcenia jest zrozumiała, bo wynika ze specyfiki programu kształcenia
w zakresie nauk medycznych, o tyle ocena drugiego jest niepokojąca. Kształce-
nie w ramach nauk medycznych bowiem w największym stopniu w porównaniu
do pozostałych kierunków kształcenia powinno uwzględniać odpowiedni stosu-
nek przekazywanej wiedzy teoretycznej do praktycznej.

Co ciekawe, studenci szkół prywatnych lepiej niż studenci szkół publicznych
oceniają treści kształcenia. Największe różnice ocen odnotowano w zakresie przy-
datności uzyskiwanej wiedzy względem przyszłej pracy zawodowej, wyważenia

Wykres 7.4. Ogólna ocena przekazywanych przez szkoły wyższe „treści kształ-
cenia” (wartości średnie)
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Wykres 7.5. Ogólna ocena przekazywanych przez szkoły wyższe „treści kształ-
cenia” (wartości średnie)

ilości wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz udziału szkoły w poszerzaniu ogól-
nej wiedzy o świecie.

Analiza oceny warunków kształcenia w szkołach wyższych regionu łódzkie-
go wykazała, że studenci doceniają przede wszystkim wiedzę merytoryczną i dy-
daktyczne umiejętności wykładowców. Najwięcej zarzutów formułują natomiast
względem zaplecza technicznego szkół wyższych – wyposażenia w sprzęt i po-
moce naukowe.

Wykres 7.6. Ocena warunków kształcenia – ogółem (N=1200)
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Wykres 7.7. Ogólna ocena warunków kształcenia w szkołach wyższych (warto-
ści średnie)

Studenci nauk medycznych ponownie stanowią grupę, która w największym
stopniu skrytykowała warunki kształcenia, szczególnie w zakresie wyposażenia
szkół w sprzęt i pomoce naukowe oraz umiejętności przekazywania wiedzy przez
kadrę.

Największą rozpiętość ocen warunków kształcenia ze względu na kierunek
kształcenia odnotowano w zakresie wyposażenia szkół wyższych w sprzęt i po-
moce naukowe. Do grupy najbardziej usatysfakcjonowanych w tym zakresie na-
leży zaliczyć studentów kierunków związanych z nauką, natomiast do grupy naj-
bardziej niezadowolonych należy zaliczyć studentów nauk medycznych oraz nauk
humanistycznych i sztuki. Wynikać to może ze specyfiki tych kierunków kształ-
cenia. Zarówno studiowanie kierunków związanych ze sztuką jak i nauk medycz-
nych wymaga szerokiego zaplecza technicznego umożliwiającego korzystanie
z odpowiednich narzędzi, sprzętu i pomocy naukowych.

Lepsze warunki kształcenia zapewniają w opinii studentów uczelnie prywat-
ne. Każdy element warunków kształcenia został bowiem wyżej oceniony przez
studentów wyższych szkół prywatnych niż szkół publicznych. Największa pola-
ryzacja ocen występuje w zakresie wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce naukowe.
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Wykres 7.8. Ogólna ocena warunków kształcenia w szkołach wyższych (warto-
ści średnie)

Podsumowując, należałoby wbrew powszechnie funkcjonującemu uogólnie-
niu stwierdzić, że prywatne szkoły wyższe oferują lepszy standard kształcenia
niż szkoły publiczne – tak wynika z opinii badanych studentów. Wniosek ten
nie może jednak stać się prawomocną konkluzją tej analizy. Do jej postawienia
wymagane byłoby dokonanie porównania oczekiwań studentów obu typów szkół
względem treści i warunków kształcenia, a dopiero potem zestawienia ich z przy-
znanymi ocenami. Wyniki przedstawionej analizy stanowią jednak istotny przy-
czynek do rozpatrzenia powyższej tezy. W poszukiwaniu wyjaśnienia tego stanu
rzeczy jako pierwsza nasuwa się argumentacja o charakterze finansowym. Ma-
jąc na uwadze chroniczne niedofinansowanie publicznych szkół wyższych, które
w zakresie studiów dziennych pozostają bezpłatne, można uznać, że obowiązek
finansowania nauki przez studentów prywatnych szkół wyższych może bezpo-
średnio przekładać się na jakość kształcenia w ich ramach. Pobieranie czesnego
za naukę pozwala zapewne prywatnym szkołom wyższym na zatrudnianie wy-
bitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki z jednej strony, z drugiej natomiast
na przygotowanie zaplecza technicznego adekwatnego względem dydaktycznych
potrzeb. Stąd prywatne szkoły wyższe mogą konkurować ze szkołami publiczny-
mi w zakresie oferty edukacyjnej, jeśli nawet – idąc za wynikami przeprowadzo-
nego badania – ich nie przewyższać.
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7.2. POSTAWY STUDENTÓW WOBEC PODNOSZENIA WŁASNYCH
KWALIFIKACJI

Dokształcanie poza standardowym programem edukacyjnym jest jednym z naj-
istotniejszych elementów determinujących poziom konkurencyjności na rynku
pracy. Świadomość znaczenia kształcenia ustawicznego, które po zakończeniu
edukacji przybiera formę uczestnictwa w szkoleniach i kursach powinna być po-
pularyzowana w trakcie kształcenia na szczeblu wyższym. Stąd analizie podda-
no poziom aktywności szkoleniowej studentów.

Do grupy szkoleń o najwyższym poziomie przydatności należy w opinii re-
spondentów zaliczyć:

– kursy językowe,
– specjalistyczne szkolenia komputerowe,
– szkolenia z zakresu rozwoju osobistego,
– kursy z zakresu praktycznego wykonywania zawodu.
Analiza ze względu na kierunek kształcenia wykazała, że studenci różnych

kierunków w różny sposób oceniają poziom przydatności kursów poddanych
ewaluacji. Poniżej zaprezentowane zostaną kursy i szkolenia, które zostały oce-
nione przez przynajmniej jedną grupę studentów na poziomie 3,5 (średnia-ra-
czej duża korzyść).

Studenci wszystkich badanych kierunków kształcenia mają świadomość zna-
czenia znajomości języków obcych i programów komputerowych dla powodze-
nia na rynku pracy. Szczególną wagę do dokształcania w zakresie języków ob-
cych przykładają studenci nauk medycznych. Może mieć to dwojaką argumen-
tację. Z jednej strony wymogiem kariery w zawodach medycznych jest znajo-
mość języków obcych. Mając jednak na uwadze fakt, iż na polskim rynku
funkcjonuje wiele firm z kapitałem zagranicznym, można rozszerzyć to twier-
dzenie także na absolwentów innych kierunków studiów. Dlatego bardziej praw-
dopodobnym wytłumaczeniem tego stanu rzeczy jest planowany exodus kadry
medycznej poza granice Polski.

Respondenci przy ocenie korzyści płynących z odbycia poszczególnych szko-
leń kierowali się przede wszystkim świadomością konieczności podnoszenia szans
na rynku pracy oraz potrzebą rozwoju osobistego. Mając na uwadze aktualną
sytuację na rynku pracy wymagającą nierzadko elastyczności zawodowej pozy-
tywnym jest również fakt, że przynajmniej co piąty badany dokonał oceny za-
prezentowanych szkoleń ze względu na ewentualną przydatność zdobytej wie-
dzy także poza wybranym zawodem („każda dodatkowa umiejętność może się
kiedyś przydać” – 22,3%, „podnoszenie kwalifikacji ‘na wszelki wypadek’” –
19,4%).

Respondentów poproszono także o wskazanie jednego szkolenia, najważniej-
szego (najbardziej wartościowego) z ich osobistego punktu widzenia. Najwięk-
sza grupa badanych (przynajmniej co trzeci respondent), bez względu na kieru-
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Tabela 7.1. Średnia ocena przydatności szkoleń w opinii studentów – wg kie-
runków kształcenia3 – najwyższe oceny w danym kierunku kształcenia

3 Średnie oceny należy rozpatrywać na skali 1–5, gdzie 1 oznacza bardzo małą korzyść, a 5 ozna-
cza bardzo dużą korzyść.

Wykres 7.9. Czynniki warunkujące w opinii studentów ocenę przydatności
szkoleń (w %, N=1200)
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nek kształcenia, typ szkoły, płeć czy miejsce zamieszkania wymieniła kursy języ-
kowe. Świadomość znaczenia znajomości języków obcych jest zatem silnie obecna
wśród studentów. Może to posiadać dwojakie przyczyny: z jednej strony powo-
dowane to jest przez większą niż przed laty dostępność zagranicznych rynków
pracy, z drugiej natomiast – ogólnie funkcjonującym przekonaniem, zgodnie
z którym znajomość języków obcych jest warunkiem koniecznym do wejścia na
rynek pracy.

Połowa badanych nie odbyła w ciągu ostatnich 24 miesięcy żadnego szkole-
nia, a przynajmniej co czwarty badany nie planuje żadnej aktywności w tym za-
kresie także w ciągu najbliższych 24 miesięcy. 19,9% badanych natomiast ani
nie brało udziału w żadnych kursach dokształcających, ani nie zamierza także
podejmować ich w najbliższym czasie.

Analiza przyczyn braku aktywności szkoleniowej wskazuje, że największą
barierą uniemożliwiającą dokształcanie na kursach i szkoleniach jest przede
wszystkim brak czasu oraz czynnik finansowy. W przypadku co dziesiątego ba-
danego natomiast brak aktywności szkoleniowej wynika z braku świadomości
znaczenia dokształcania na rynku pracy (ta grupa studentów nigdy nie rozważa-
ła możliwości uczestnictwa w kursach lub szkoleniach).

Wykres 7.10. Najważniejszy i najbardziej wartościowy zakres szkolenia (w %)
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Wykres 7.11. Przeszłość i przyszłość szkoleniowa studentów (w %, N=1200)

Wykres 7.12. Przyczyny braku aktywności szkoleniowej
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7.3. PLANY ZAWODOWE STUDENTÓW

Przynajmniej co trzeci badany zamierza po zakończeniu edukacji podjąć pracę
w dużej – polskiej lub zagranicznej firmie. Najwyżej co szósty respondent nato-
miast planuje rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Większą przedsię-
biorczością na poziomie deklaratywnym wykazują się studenci uczelni prywat-
nych oraz mieszkańcy wsi.

Sfera budżetowa nie cieszy się wśród młodzieży zbytnim zainteresowaniem
jako potencjalne miejsce pracy. Plany zawodowe z tym sektorem wiąże co dzie-
siąty badany – przede wszystkim studenci kierunków kształcących do wykony-
wania pracy w ramach sfery budżetowej, tj. kształcenia i nauk medycznych. Pra-
ca w sferze budżetowej częściej pozostanie też w obszarze zainteresowania ab-
solwentów szkół publicznych, kobiet i osób pochodzących z obszarów wiejskich.

Emigracja zarobkowa pozostaje w planach nielicznej grupy badanych. Za
granicą pracy będą poszukiwali przede wszystkim studenci nauk humanistycz-
nych i sztuki. 12,8% badanych nie posiada jeszcze żadnych planów odnośnie
miejsca przyszłej pracy.

Ponad 80% badanych oczekuje od przyszłej pracy przyzwoitego poziomu za-
robków. Skorelowanie tego oczekiwania z preferencjami płacowymi responden-
tów przy podjęciu pierwszej pracy wskazuje, że stwierdzenie to przekłada się na

Wykres 7.13. Przeszłość i przyszłość szkoleniowa studentów ze względu na
kierunek kształcenia (w %)
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Wykres 7.14. Plany zawodowe studentów (w %)

różny poziom zarobków ze względu na kierunek kształcenia. Rozpiętość ocze-
kiwań studentów różnych kierunków studiów nie jest jednak zbyt duża, wynosi
bowiem około 500 PLN netto.

Dla badanych studentów istotne są również elementy związane zarówno z for-
malnymi warunkami pracy (czas zawarcia umowy, możliwość dokształcania, ter-
minowość wypłacania wynagrodzeń) jak i nieformalnymi (atmosfera w miejscu
pracy).

Trudna sytuacja na rynku pracy może wymagać od potencjalnych kandyda-
tów dwojakiego rodzaju mobilności – chęci i umiejętności przekwalifikowania
się w celu spełnienia oczekiwań rynku pracy oraz mobilności geograficznej. Ak-
tualnie nierzadko mają miejsce sytuacje, w których możliwość podjęcia pracy
w zawodzie wyuczonym wiąże się z koniecznością opuszczenia miejscowości ro-
dzinnej lub tej, w której ukończyło się szkołę wyższą. Sytuacja taka ma miejsce
tym częściej, im mniejsza jest miejscowość pochodzenia lub kształcenia na stu-
diach wyższych. Stąd analizie poddano również deklarowany poziom mobilno-
ści geograficznej. Wyniki badania wskazują, że studenci najczęściej rozpoczną
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Wykres 7.16. Najważniejsze oczekiwania dotyczące przyszłej pracy
(w %, N=1200)

Wykres 7.15. Średni minimalny poziom wynagrodzenia netto przy podjęciu
pierwszej pracy a wynagrodzenie na przyzwoitym poziomie jako oczekiwany
element przyszłej pracy (PLN)
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poszukiwania pracy na terenie miejscowości lub w granicach województwa, w któ-
rym obecnie studiują. Co dziesiąty badany będzie poszukiwał zatrudnienia na
obszarze całego kraju, a prawie 14% badanych wybierze emigrację zarobkową.
Zagraniczny wyjazd najczęściej pojawia się w planach studentów kierunków zwią-
zanych z usługami, nauk technicznych oraz humanistycznych i sztuki. Aż co
czwarty badany natomiast nie ma sprecyzowanych planów odnośnie miejsca po-
szukiwania pracy, co może oznaczać, że przynajmniej część z tej grupy studen-
tów będzie szukała przede wszystkim zatrudnienia, a nie zatrudnienia w kon-
kretnym miejscu.

Wykres 7.17. Planowany obszar poszukiwania pracy (w %, N=1200)

Podsumowując powyższe wyniki należy stwierdzić, że przynajmniej połowa
badanych zamierza rozpocząć poszukiwania pracy w granicach kraju. Pozostali
natomiast bądź zamierzają wybrać emigrację zarobkową bądź nie podjęli jesz-
cze ostatecznej decyzji co do preferowanej lokalizacji miejsca pracy. Niewyklu-
czone więc, że część tych osób również postanowi poszukać zatrudnienia na za-
granicznych rynkach pracy.
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7.4. PROBLEMY ABSOLWENTÓW Z WEJŚCIEM NA RYNEK PRACY4

O kondycji regionalnego rynku pracy oraz poziomie adekwatności systemu edu-
kacyjno-szkoleniowego w stosunku do potrzeb przedsiębiorców (kształcenie pra-
cowników o odpowiednich kwalifikacjach) świadczyć może natężenie problemów,
jakie mają absolwenci szkół wyższych w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Oczywiście trudno oczekiwać, aby edukacja szkolna lub akademicka była na
tyle elastyczna, by dostosowywać się do ciągłych i nierzadko przejściowych zmian
na regionalnym rynku pracy (przejściowe zapotrzebowanie na pracowników
o konkretnych kwalifikacjach)5. Z tego względu pewne niedostosowanie kwali-
fikacji młodych ludzi do oczekiwań przedsiębiorców wydaje się nieuniknione.
Receptą powinien być tu natomiast system praktyk zawodowych oraz sprawnie
działający system szkoleń profesjonalnych. W tym modelu edukacja szkolna
i akademicka miałyby charakter bardziej ogólny (przygotowanie zawodowe w ob-
rębie profilu zawodowego, a nie konkretnej specjalności).6

Zaznaczyć też trzeba, że waga kłopotów młodzieży w uzyskaniu pracy nie po-
winna być przeceniana. Po pierwsze młodzi ludzie zawsze ostatecznie znajdują
zatrudnienie (czego nie można powiedzieć o osobach pow. 50 roku życia lub o oso-
bach niepełnosprawnych7), po drugie zaś – rzadziej niż np. osoby w wieku śred-
nim mają na utrzymaniu rodzinę (sami pozostają raczej na utrzymaniu rodziców),
przez co problemy z bezrobociem są dla nich mniej dotkliwe. Z drugiej jednak
strony pamiętać trzeba, że pierwsza praca jaką otrzymają młodzi ludzie może w du-
żej mierze zaważyć na ich dalszej karierze (np. zatrudnienie poza zawodem lub
poniżej kwalifikacji) i z tego względu jej znaczenie jest bardzo poważne. Opatrzyw-
szy takim komentarzem sytuację młodych ludzi wkraczających na regionalny ry-
nek pracy, można przyjrzeć się problemom, jakie napotykają absolwenci szkół
wyższych w woj. łódzkim przy poszukiwaniu pierwszego zatrudnienia.

W toku badania udało się z jednej strony poznać najważniejsze problemy to-
warzyszące poszukiwaniom pracy (przyczyny trudności w pozyskaniu zatrudnie-
nia, konieczność kompromisów, stresy towarzyszące młodym ludziom w trakcie

4 Niniejszy podrozdział został opracowany w oparciu o wyniki jakościowego badania pracują-
cych (wykonujących pierwszą pracę od ukończenia studiów) i bezrobotnych absolwentów uczelni
wyższych i zawiera jedynie wybrane informacje. Kompletne wyniki badania znajdują się w rapor-
cie, dostępnym na stronie internetowej www.diagnozazawodow.org.

5 Por. Dziechciarz Józef Regionalne aspekty rynku pracy w świetle uwarunkowań systemu eduka-
cji i kształcenia ustawicznego referat wygłoszony na konferencji „Jakość Kapitału Społecznego”
8 grudnia 2006r. Opole.

6 Tamże
7 Por. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analiza zmian od 1993 roku do

końca I półrocza 2004 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy, Warsza-
wa 2004, s. 37–40 oraz Niepełnosprawni niechciani w pracy http://praca.wp.pl/
kat,18453,wid,7275439,wiadomosc.html?ticaid=42db7 [data dostępu: 14 12 2006r.]
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8 Dane prezentowane w niniejszym podrozdziale podawane są w liczbach bezwzględnych, po-
nieważ uzyskano je poprzez realizację badania jakościowego, obejmującego stosunkowo mało liczną
próbę badawczą.

bezrobocia, nastawienie pracodawców wobec absolwentów) oraz uzyskać obiek-
tywne informacje na temat położenia już pracujących absolwentów (poziom uzy-
skiwanych dochodów, rodzaj umowy o pracę, zgodność pracy z kierunkiem wy-
kształcenia), a więc odpowiedzieć na pytanie, czy pierwsza praca to wynik kom-
promisu i czy ma ona charakter upośledzający młodego pracownika.

Bezrobotnych respondentów zapytano, czy uważają znalezienie przez siebie
satysfakcjonującej pracy za trudne przedsięwzięcie. Okazało się, że twierdzącej
odpowiedzi udzieliło w sumie 34 z 578 ankietowanych („zdecydowanie tak”:
14 os.; „raczej tak”: 20 os.). Tylko pięciu respondentów było zdania, że znale-
zienie przez nich satysfakcjonującej pracy nie powinno być trudnym zadaniem.
Podkreślić trzeba, iż odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrała tylko jedna osoba
na 57 ankietowanych!

Tabela 7.2. Dlaczego znalezienie satysfakcjonującej pracy jest trudnym przedsię-
wzięciem – opinie bezrobotnych absolwentów (N=34; w liczbach bezwzględnych)

Ci, którzy uważają znalezienie zadowalającej pracy za trudne przedsięwzię-
cie, zostali poproszeni o uzasadnienie swojego stanowiska. Choć pytanie miało
charakter otwarty, to stosunkowo łatwo było z uzyskanych odpowiedzi stworzyć
w trakcie opracowania zebranego materiału sześć głównych kategorii. Najczę-
ściej osoby biorące udział w badaniu argumentowały, że znalezienie przez nie
satysfakcjonującej pracy jest trudne ze względu na duże bezrobocie („jest wielu
chętnych na jedno miejsce”, „tej pracy po prostu nie ma”). Dwukrotnie rzadziej
respondenci jako przyczynę swoich trudności w otrzymaniu zadowalającej pra-
cy wymieniali silną konkurencję wśród potencjalnych pracowników. Czynnika
tego odnoszącego się do wysokiej jakości kapitału ludzkiego nie należy mylić
z kategorią dużego bezrobocia, oznaczającą wielość osób chętnych do pracy.
Z analogiczną częstotliwością respondenci wskazywali też na własny brak do-
świadczenia zawodowego, jako istotną barierę w znalezieniu zadowalającej pracy.
Oto charakterystyczna odpowiedź z tej grupy: „prace i stanowiska, które są mi
oferowane, nie spełniają moich oczekiwań (praca biurowa, sprzedawca); praca



192

ciekawa wiąże się zaś z koniecznością posiadania doświadczenia zawodowego”.
Tak samo często respondenci zwracali uwagę na brak ofert pracy zgodnych z ich
wyuczonym zawodem, jako na przyczynę trudności w znalezieniu satysfakcjo-
nującego zatrudnienia. Z jednej strony może to oznaczać, że młodzi ludzie nie
czują się wystarczająco kompetentni, by szukać pracy poza zawodem (a pracę
w zawodzie trudno otrzymać), a z drugiej strony – że praca zgodna z wykształ-
ceniem pozostaje dla absolwentów szczególnie atrakcyjna i podejmują oni pró-
by jej pozyskania pomimo występujących trudności.

Bezrobotne osoby biorące udział w badaniu były na ogół przekonane, że trud-
nym przedsięwzięciem jest znalezienie pracy satysfakcjonującej, nie zaś – jakiej-
kolwiek. Ani jedna osoba nie uważała bowiem znalezienia dowolnej pracy za
zadanie zdecydowanie trudne, a blisko cztery piąte respondentów (27/34) było
zdania, że nie jest to przedsięwzięcie skomplikowane (zsumowane odpowiedzi:
„raczej nie” i „zdecydowanie nie”).

Osoby pracujące zostały natomiast zapytane, jak trudno było im znaleźć
pierwszą, czyli obecną pracę. Niemal połowa respondentów była zdania, że otrzy-
manie pracy było w ich przypadku przedsięwzięciem łatwym, a blisko co trzeci
stwierdził, że nie była to rzecz ani trudna ani łatwa. Podkreślić trzeba (co wyni-
ka z przeprowadzonych badań), że absolwenci pracujący są w dużym stopniu
zadowoleni ze swojej pracy, uważając że spełnia ona najważniejsze ich oczeki-
wania i nie zamierzają jej w najbliższym czasie zmieniać. Przedstawione dane
należy więc interpretować w ten sposób, że nie mieli oni zasadniczych trudności
w znalezieniu optymalnej, satysfakcjonującej pracy, nie zaś pracy jakiejkolwiek.
Tym samym występuje tu pewna – być może naturalna – dysproporcja w odpo-
wiedziach udzielanych przez respondentów bezrobotnych (którzy uważają zna-
lezienie satysfakcjonującej pracy za rzecz trudną) i pracujących (deklarujących,
że zadowalającą prace znaleźli bez większych kłopotów).

Bezrobotnych respondentów zapytano także, na jakie problemy napotykają
podczas poszukiwania pracy. Pytanie zawierało listę opcji, spośród których an-
kietowani mogli dokonać wielokrotnego wyboru. Najczęściej wskazywano tu na
brak wolnych miejsc pracy zgodnych z wykształceniem oraz na zbyt wysokie ocze-
kiwania pracodawców odnośnie przyszłych pracowników (odpowiedzi te wybra-
ła ponad połowa respondentów). Często napotykaną przeszkodą okazał się rów-
nież brak wystarczającej informacji na temat wolnych miejsc pracy i niechętne
nastawienie pracodawców wobec absolwentów. Najrzadziej osoby biorące udział
w badaniu lokowały przeszkody po „swojej stronie”, nadając im charakter su-
biektywny. I tak następujące odpowiedzi: „nie umiem dobrze zaprezentować
się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”, „brakuje mi wiary w możliwość znale-
zienia pracy”, „nie wiem, jak szukać pracy” uzyskały znikomą ilość wskazań.

Analogiczne pytanie znalazło się w „kwestionariuszu” adresowanym do ab-
solwentów pracujących. Okazało się, że w dwóch piątych przypadków problemy
w ogóle nie wystąpiły. Była to jednocześnie opcja wybierana przez ankietowa-
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Wykres 7.18. Powody problemów ze znalezieniem pracy – absolwenci bezrobot-
ni (N=57, w liczbach bezwzgl.)

nych najczęściej. Kolejność frekwencji wybierania pozostałych odpowiedzi była
w dużej mierze zbieżna w przypadku absolwentów bezrobotnych i pracujących.
Ci drudzy także przede wszystkim wymieniali zbyt wysokie oczekiwania praco-
dawców odnośnie przyszłych pracowników, brak wolnych miejsc pracy zgodnych
z wykształceniem, niechętne nastawienie pracodawców wobec absolwentów oraz
brak wystarczającej informacji na temat wolnych miejsc pracy. Zatem również
w przypadku absolwentów pracujących wskazywane bariery miały charakter
obiektywny, rzadziej zaś – indywidualny, subiektywny.

Czy problemy ze znalezieniem pracy (zwłaszcza zgodnej z kierunkiem wy-
kształcenia) znajdują swoje przełożenie w obniżeniu oczekiwań odnośnie pierw-
szej pracy? Bezrobotnych absolwentów zapytano, czy byliby gotowi „pójść na
jakieś kompromisy” podejmując zatrudnienie. Zdecydowana większość respon-
dentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej (z różnym stopniem przekonania).
Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło na omawiane pytanie 6 osób, a od-
powiedzi „raczej tak” – aż 36 respondentów! Ani jeden bezrobotny absolwent
uczestniczący w badaniu nie zdecydował się na wybór opcji: „zdecydowanie nie”.
Wydaje się, że taki rozkład udzielonych odpowiedzi bezspornie pokazuje deter-
minację młodych ludzi w poszukiwaniu pracy oraz problemy wiążące się z sy-
tuacją, w jakiej się znaleźli.
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Wykres 7.19. Problemy ze znalezieniem pracy – absolwenci pracujący (N=70,
w liczbach bezwzgl.)

Osoby skłonne do obniżenia swoich oczekiwań odnośnie pracy, zostały tak-
że zapytane, na jakie kompromisy byłyby gotowe się zgodzić. Respondentom
przedstawiono listę opcji, spośród których mogli oni dokonywać wielokrotnego
wyboru. Zdecydowanie najwięcej wskazań uzyskała opcja „mogę się dokształ-
cić”, wybrana przez wszystkie osoby odpowiadające na pytanie. Popularność jej
wynika zapewne stąd, że konieczność/możliwość dokształcania często postrze-
gana jest raczej w kategoriach atutu miejsca pracy, niż kompromisu. Stąd też
„kompromis” ten nie wydaje się być szczególnie uciążliwy.

Ponad połowa bezrobotnych respondentów zadeklarowała również, że może
pracować w nadgodzinach i na zmiany. Relatywnie dużo osób wyraziło też go-
towość do dłuższych dojazdów do pracy (ponad 1 godzinę w jedną stronę) oraz
do zmiany zawodu, ale na poziomie posiadanych kwalifikacji. Absolwenci po-
szukujący pracy byli także często skłonni do pracy w niepełnym wymiarze go-
dzin oraz do zmiany miejsca zamieszkania.

Kompromisy, na jakie absolwenci nie chcą się godzić to: praca w szkodli-
wych warunkach, praca bez perspektywy awansu, praca „na czarno”, praca w so-
boty lub niedziele oraz praca poniżej kwalifikacji. Okazuje się zatem, że absol-
wenci są skłonni zmieniać zawód, ale nie zamierzają raczej podejmować pracy
nie odpowiadającej uzyskanemu przez nich wyższemu wykształceniu. Jeden re-
spondent stwierdził, że jest gotów zatrudnić się za niższe wynagrodzenie.
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Absolwentów pracujących zapytano natomiast, czy podejmując pierwszą pracę
musieli obniżyć swoje oczekiwania w stosunku do pracy. Pytanie to podzieliło
zbiorowość badanych osób względnie po równo (30 udzieliło odpowiedzi twier-
dzącej, a 40 – przeczącej).

Obniżanie oczekiwań w stosunku do pracy nie miało związku – w świetle uzy-
skanych wyników – z ocenami uzyskanymi na dyplomie ukończenia studiów.
Średnia ocena osób, które przyznały, że podejmując pierwszą pracę musiały
„pójść na kompromisy” wyniosła bowiem 4,47, a osób, dla których kompromisy
nie okazały się konieczne – 4,42. Tym samym można zaryzykować tezę, iż to, czy
dana osoba była „dobrym”, czy „słabym” studentem nie jest efektywnym wy-
znacznikiem tego, czy będzie ona musiała obniżać swoje oczekiwania w stosun-
ku do przyszłej pracy.

Tych spośród respondentów, którzy przyznali, że obniżyli swoje oczekiwania
w stosunku do pracy, zapytano, na jakie kompromisy musieli się zgodzić. Naj-
częściej osoby biorące udział w badaniu musiały godzić się na uciążliwy dojazd
do pracy (ponad jedną godzinę w każdą stronę), pracę poniżej kwalifikacji oraz
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu. Te trzy elementy zostały wskazane
przez mniej więcej co czwartego respondenta. Co piąty musiał przyjąć źle płat-
ną pracę, a co szósty pracować w nadgodzinach, w weekendy oraz wieczorami.
Najrzadziej obniżenie oczekiwań odnośnie pracy oznaczało podjęcie pracy
w szkodliwych warunkach, pracę na zmiany lub zmianę zawodu (dwa przypadki).

Zarówno respondentom pracującym jak i bezrobotnym zadano również py-
tania dotyczące stresów związanych z poszukiwaniem pracy: Czy poszukiwanie
pracy jest (było) dla Pana/i przykrym doznaniem, wiąże (wiązało) się ze stresami,
obniżeniem poczucia własnej wartości? Rozkład uzyskanych odpowiedzi został
przedstawiony w tabeli 7.3.

Blisko dwie trzecie absolwentów pracujących i niemal połowa absolwentów
bezrobotnych udzieliła na omawiane pytanie odpowiedzi przeczącej (z różnym
stopniem przekonania). Z jednej strony można zatem powiedzieć, że general-
nie rzecz biorąc poszukiwanie pracy nie jest dla absolwentów tak przykrym do-
świadczeniem, jak potocznie się sądzi, z drugiej jednak strony w obu grupach

Tabela 7.3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy poszukiwanie pracy jest (było)
dla Pana/i przykrym doznaniem, wiąże (wiązało) się ze stresami, obniżeniem
poczucia własnej wartości? (N=127; w liczbach bezwzględne)
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nie brakowało osób, które przyznawały, że szukanie zatrudnienia wiąże się dla
nich ze stresami i obniżeniem poczucia własnej wartości. Poza tym należy zwró-
cić uwagę, iż przeczącej odpowiedzi chętniej udzielali pracujący, a ci – o czym
była mowa wyżej – sami określali swoje problemy z uzyskaniem zatrudnienia
jako niewielkie.

Respondenci pracujący i bezrobotni w rozmaity sposób tłumaczyli fakt, że
poszukiwanie pracy oznacza dla stresy i zagrożenie dla poczucia własnej warto-
ści. Oto dwie najbardziej charakterystyczne wypowiedzi: „A jak ma się czuć
człowiek, który idzie na 1,2….10 rozmowę i odchodzi z niczym?” oraz: „Nie
lubię być oceniana, a z drugiej strony poszukiwanie pracy kojarzyło mi się
z błaganiem pracodawcy o łaskę; czułam się wtedy gorszą osobą niż przyszły
pracodawca”.

Respondenci – zarówno pracujący jak i bezrobotni – zostali również popro-
szeni o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Proszę zastanowić się i po-
wiedzieć, jakie jest typowe nastawienie pracodawcy wobec absolwenta (osoby, któ-
ra dopiero zakończyła edukację i nie ma doświadczenia zawodowego) poszukują-
cego pracy? Pytanie miało charakter w pełni otwarty, a uzyskane odpowiedzi były
grupowane dopiero podczas opracowania uzyskanego materiału.

Zarówno osoby poszukujące pracy, jak i zatrudnione były w większości prze-
konane, że nastawienie pracodawców w stosunku do absolwentów jest niechęt-
ne ze względu na brak doświadczenia zawodowego. Takiego zdania była prawie
połowa pracujących i blisko co czwarty bezrobotny. Oto trzy typowe wypo-
wiedzi:

– „raczej niechętne, ponieważ obawiają się braku doświadczenia i wieku pro-
kreacyjnego”,

Tabela 7.4. Typowe nastawienie pracodawcy wobec absolwenta – w opinii re-
spondentów (N=127; w liczbach bezwzględne)
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– „wysokie wymagania – wymagają doświadczenia, chociaż dopiero skoń-
czyło się studia”,

– „jest raczej negatywnie nastawiony, ponieważ musi wszystkiego absolwenta
nauczyć”.

Wydaje się, że przekonania absolwentów odpowiadają tu w dużej mierze rze-
czywistemu stanowi rzeczy. Zarówno badania prowadzone na rynku pracy woj.
łódzkiego (o czym była mowa we wcześniejszych partiach niniejszego opraco-
wania), jak i w innych regionach Polski wskazują jednoznacznie, że pracodawcy
wśród pożądanych kwalifikacji cech pracowników zgodnie lokują właśnie posia-
danie doświadczenia zawodowego. Przedsiębiorcy przyznający się zaś do nie-
chętnego przyjmowania do pracy absolwentów w zdecydowanej większości przy-
padków tłumaczą to brakiem doświadczenia w pracy.9 Część respondentów od-
powiadała też, że pracodawcy po prostu nie chcą współpracy z absolwentami
i są wobec nich niechętnie usposobieni. Absolwenci uważali również – w szcze-
gólności bezrobotni – że pracodawcy stawiają osobom kończącym naukę zbyt
wysokie wymagania. Co szósty bezrobotny absolwent i blisko co dziewiąty pra-
cujący byli też zdania, że pracodawca chce wykorzystać absolwenta, oferując mu
niesprawiedliwe warunki pracy:

– „pracodawcy zachowują się w taki sposób, że młody człowiek czuje się jak
tania siła robocza”,

– „młody, więc może pracować za najniższą stawkę, bo od czegoś musi za-
cząć; nie ma doświadczenia, więc pewnie nic nie umie, choć trend ten trochę się
zmienia”.

Zrozumiałe wydaje się, że respondenci pracujący znacznie częściej niż ich
bezrobotni koledzy byli zdania, że nastawienie pracodawcy w stosunku do mło-
dych ludzi poszukujących pracy jest dobre i życzliwe, nacechowane chęcią po-
mocy. Z mniej więcej podobną, acz niewielką częstotliwością (co dziesiąty, co
czternasty) osoby biorące udział w badaniu uważały, że nastawienie pracodaw-
ców jest zróżnicowane i trudno tu o jakiekolwiek sensowne generalizacje. Ab-
solwenci pracujący wskazywali też czasem, że pracodawcy są w stosunku do mło-
dych ludzi obojętni i traktują ich na równi z innymi kandydatami do pracy. Opi-
nii takiej nie wygłaszali natomiast absolwenci bezrobotni. Ci argumentowali na-
tomiast sporadycznie, że pracodawcy są szczególnie niechętnie nastawieni wobec
młodych kobiet („nastawienie do młodej absolwentki nie jest zbyt pozytywne:
nie dosyć, że nie ma doświadczenia zawodowego, to jeszcze istnieje duże ryzy-
ko, że wkrótce wyjdzie za mąż i urodzi dzieci”).

9 Dębowski Przemysław 2006, Zbieżność pomiędzy potrzebami lokalnego rynku pracy a ofertą kształ-
cenia w regionie [w:] R. Sojak, J. Szalacha (red.) „Ukierunkowany rozwój albo dryf. Perspektywy
kujawsko-pomorskiego rynku pracy”, Toruń Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 241–244 oraz
Analiza zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwa-
lifikacji zawodowych z potrzebami rynku pracy woj. dolnośląskiego, 2006 ASM Kutno, s. 86–90.
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Choć najczęściej wskazywaną przyczyną trudności w znalezieniu pracy –
w świetle odpowiedzi uzyskanych w grupie absolwentów bezrobotnych, o czym
była mowa wyżej – okazał się brak wolnych miejsc pracy zgodnych z kierunkiem
wykształcenia, to jednak niepracujący respondenci w zdecydowanej większości
przyznawali, iż poszukują zatrudnienia zgodnego z wyuczonym fachem („zde-
cydowanie tak”: 18 os., „raczej tak”: 26 os.). Tylko nieliczni deklarowali prowa-
dzenie poszukiwań w innym kierunku (łącznie 5 os.), bądź stwierdzali, że zgod-
ność wykonywanej pracy z zawodem wyuczonym jest dla nich czynnikiem po-
zbawionym znaczenia (8 os.). Respondenci najczęściej wyjaśniali, że poszukują
pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia, gdyż taka właśnie praca wydaje im
się najbardziej atrakcyjna i satysfakcjonująca. Oto charakterystyczne wypowie-
dzi trzech respondentek:

– „chcę pracować zgodnie z wykształceniem, gdyż chcę realizować mój po-
tencjał twórczy, tak aby było to moją pasją. Inna praca nie dawałaby mi satys-
fakcji; tylko pracę zgodną z wykształceniem mogę wykonywać z pełnym zaanga-
żowaniem”,

– „jest to coś, co bardzo chciałabym robić, daje satysfakcję, ale mam wątpli-
wości czy uda się znaleźć taką pracę”.

– „moim celem jest znaleźć pracę zgodną z kierunkiem studiów, ponieważ jest
to dziedzina, która mnie interesuje, czuję się w niej kompetentna i nie wyobra-
żam sobie pracy w obojętnie jakim miejscu, gdyż nie dawałoby mi to satysfakcji”,

Często wskazywano również, że praca w zawodzie jest relatywnie łatwiejsza
do uzyskania, zapewne dlatego, że otrzymanie innej pracy wymagałoby zmiany
kwalifikacji (lub zatrudnienia poniżej nich). Niemało było też osób, które po-
szukują pracy w zawodzie, aby nie marnotrawić wysiłku włożonego w trakcie kil-
kuletniej nauki na studiach:

– „jest logiczne, że najchętniej poszukuje się pracy zgodnej z wykształceniem,
każdemu zależy, żeby robić to, co lubi; poza tym to 5 lat studiów i nie można
tego przekreślać”,

– „nie szukam dosłownie pracy na stanowisku ekonomisty, lecz pracy po-
krewnej, w której mogłabym wykorzystać wszystkie te wiadomości, które zdo-
byłam podczas 5 lat studiów”.

Część respondentów akcentowała również, że praca w zawodzie stanowiłaby
dla nich okazję do wypróbowania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach („na
razie chciałabym wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy, ale później chciałabym
spróbować czegoś innego”). W próbie znalazły się też osoby, które bały się utraty
kontaktu z zawodem, a przez to – zapewne – utraty kwalifikacji. Dla części re-
spondentów podjęcie pierwszej pracy odpowiadającej uzyskanemu wykształce-
niu stanowi też element zaplanowanej ścieżki kariery. Osoby poszukujące pracy
nie odpowiadającej uzyskanemu wykształceniu uzasadniały swoje stanowisko
w dwojaki sposób: albo taka praca jest dla nich bardziej interesująca albo ła-
twiejsza do uzyskania.
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Poszukiwanie pracy może oznaczać dla młodych ludzi trudny okres w życiu.
Podkreślić jednak trzeba, że choć większość bezrobotnych respondentów uwa-
żała znalezienie przez siebie satysfakcjonującego zatrudnienia za trudne przed-
sięwzięcie i była gotowa do kompromisów przy podejmowaniu pracy, to jednak
mniej niż połowa z nich przyznała, że poszukiwanie pracy wiąże się dla nich ze
stresami i obniżeniem poczucia własnej wartości. Zaznaczyć też trzeba, że oso-
by pracujące skłonne były oceniać swoje problemy ze znalezieniem pracy jako
niewielkie i tylko mniej niż połowa z nich musiała podejmując pracę obniżać
swoje oczekiwania. Wydaje się zatem, że sytuacja młodych dobrze wykształco-
nych ludzi poszukujących zatrudnienia na rynku pracy woj. łódzkiego mimo wy-
raźnie negatywnych aspektów (np. niechętne nastawienie pracodawców), nie jest
jednak tak trudna jak się potocznie sądzi. Potwierdzają to informacje na temat
pierwszej pracy podejmowanej przez absolwentów szkół wyższych w woj. łódzkim.

W kwestionariuszu zamieszczone zostało także pytanie dotyczące najbardziej
powszechnych form zatrudnienia absolwentów. Respondenci w większości byli
zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony (53 os.), rzadziej – na czas
nieokreślony (9 os.). Tylko nieliczni wykonywali pracę na podstawie umowy-zle-
cenia (5 os.) lub umowy o dzieło (2 os.). Jedna osoba biorąca udział w badaniu
prowadziła własną działalność gospodarczą. Absolwenci pracujący biorący udział
w badaniu byli zatrudnieni przeważnie tylko w jednym przedsiębiorstwie; zale-
dwie cztery osoby przyznały się do pracy w dwóch firmach. Ani jeden respon-
dent nie współpracował z większą liczbą pracodawców. Można zatem powiedzieć,
że ze względu na formę zatrudnienia w pierwszym miejscu pracy spełnione są
na ogół oczekiwania młodych ludzi, dla których najbardziej pożądaną formą
współpracy z pracodawcą jest umowa o pracę (na czas nieokreślony) – pokazu-
ją to wyniki licznych badań.10

Pracujący absolwenci zostali także zapytani, czy ich obecna praca jest zgod-
na z kierunkiem uzyskanego wykształcenia. Większość respondentów udzieliła
tu odpowiedzi twierdzącej. Pracę raczej bądź zdecydowanie niezgodną z kierun-
kiem wykształcenia wykonuje mniej więcej co piąty absolwent biorący udział
w badaniu. Analizy pogłębione nie wykazały istnienia jednoznacznej zależności
pomiędzy kierunkiem ukończonych studiów a zgodnością podejmowanej pracy
z uzyskanym wykształceniem; można jednak zauważyć, że ani jeden absolwent
kierunków zaklasyfikowanych jako: „nauki medyczne”, „nauki techniczne” oraz

10 Por. Dzwonkowska Krystyna, Stempień Jakub Ryszard, Wójcik Przemysław 2006, Absolwen-
ci średnich szkół ogólnokształcących i zawodowych na rynku pracy [w:] Dzwonkowska K., Wójcik P.
(red.) „Jakość kapitału społecznego” ASM Kutno, s. 85–88 oraz Dzwonkowska Krystyna, Stem-
pień Jakub Ryszard, Wójcik Przemysław 2006, Absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy [w:]
Dzwonkowska K., Wójcik P. (red.) „Jakość kapitału społecznego” ASM Kutno, s. 102–103 oraz
Analiza wyników badania opinii studentów woj. dolnośląskiego, ASM Kutno, 2006, s. 43–44 oraz
Analiza wyników badania opinii uczniów woj. dolnośląskiego, ASM Kutno, 2006, s. 46–47.
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„nauka” nie przyznał, że pracuje poza zawodem. Deklaracje takie składali na-
tomiast absolwenci pozostałych specjalności, choć z drugiej strony należy za-
uważyć, że byli oni w próbie badawczej silniej reprezentowani.

Można więc stwierdzić, że pierwsza praca wykonywana przez absolwentów
studiów wyższych woj. łódzkiego nie ma charakteru upośledzającego, dyskrymi-
nującego. Młodzi ludzie na ogół wykonują pracę zgodną z kierunkiem wykształ-
cenia i na podstawie umowy o pracę, a więc zgodnie ze swoimi preferencjami.
Uzyskiwane przez nich dochody nie osiągają zazwyczaj pułapu dochodów prze-
ciętnych w województwie, są jednak wyraźnie wyższe od poziomu płacy mini-
malnej.
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R O Z D Z I A Ł  Ó S M Y

Łukasz Kutyło

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

REGIONALNEGO RYNKU PRACY

8.1. UWAGI WSTĘPNE

Jednym z celów, jakie postawiono w ramach projektu „Analiza lokalnego ryn-
ku pracy – Diagnoza Zawodów” było zbadanie instytucji rynku pracy z woje-
wództwa łódzkiego, zarówno tych publicznych, jak powiatowe urzędy pracy i ich
filie, jak też niepublicznych (agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych itd.).
Skupiliśmy się przede wszystkim na publicznych służbach zatrudnienia, ze wzglę-
du na to, że zakres ich działalności jest stosunkowo szeroki, a dostęp do nich
ma charakter powszechny. W Polsce tego rodzaju służby funkcjonują od 1918
roku. Ich nowoczesny ustrój został wprowadzony ustawą z dnia 28 grudnia 1989r.
o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W ustawie zaś z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymieniane są jako
główny podmiot realizujący zadania w niej przewidziane. System tych placówek
ma charakter rządowo-samorządowy. Jego istotną cechę stanowi niezależność
każdej jednostki organizacyjnej. Jak możemy przeczytać na stronie Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej: Formalna i organizacyjna odrębność między or-
ganami samorządowymi a organami rządowymi powoduje, że mamy do czynienia
z modelem zdecentralizowanym. Ogólna polityka rynku pracy ustalana jest na szcze-
blu krajowym, ale urzędy pracy zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie mają ogrom-
ne możliwości uzupełniania jej, tak by zaspokajać lokalne potrzeby1

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 roku powiatowe urzędy pracy należą do podstawowych
podmiotów, odgrywających rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto, do ich zadań należy także:

1 Za stroną Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej – www.mps.gov.pl.
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poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz realizowanie programów subsydiowa-
nego zatrudnienia.

Zagadnienie, które poruszyliśmy wydaje się bardzo ważne, tym bardziej, że
sytuacja na rynku pracy, zarówno, jeżeli chodzi o liczbę inwestorów, jak i o jakość
zasobów ludzkich, odbiega jeszcze od standardu europejskiego. Jak możemy prze-
czytać w Założeniach dla Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013: W po-
równaniu z innymi państwami UE Polska w kategoriach rynku pracy wypada bardzo
źle: odznacza się niską aktywności zawodową, najwyższym bezrobociem i jednym z naj-
niższych wskaźników zatrudnienia. Od roku 1998 w Polsce systematycznie spada od-
setek ludzi pracujących, rośnie zaś liczba osób nieaktywnych. Zwraca się uwagę, że
silny spadek zatrudnienia nastąpił w latach 1998–2000 kiedy wzrost gospodarczy był
jeszcze stosunkowo wysoki i był kontynuowany w latach następnych, gdy koniunktu-
ra gospodarcza obniżyła się.2 Rozwój regionalny zależy w dużym stopniu od jako-
ści zasobów ludzkich. Jeżeli chodzi o województwo łódzkie, to dość trudno jest
się podjąć oceny tego obszaru. Jak pisze w Strategii Województwa Łódzkiego z ro-
ku 2000: Stolica regionu jest silnym ośrodkiem naukowo-badawczym, skupiającym
wiele szkół wyższych i innych placówek naukowych, w samym województwie rozwi-
jają się dynamicznie prywatne szkoły wyższe, istnieje również stosunkowo dobrze roz-
winięte szkolnictwo ponadpodstawowe. Zarazem jednak duża liczba mieszkańców
posiada jedynie wykształcenie podstawowe i nie dysponuje kwalifikacjami zawodo-
wymi odpowiadającymi potrzebom nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki3. W po-
równaniu do regionów mających duże aglomeracje miejskie i ośrodki akademic-
kie zbyt niski jest tu odsetek osób z wyższym wykształceniem, zbyt wysoki nato-
miast z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym. Ma to wpływ
nie tylko na poziom kultury i życia mieszkańców, ale także na efekty gospodarcze
i tempo zmian strukturalnych. Niski poziom zasobów ludzkich stanowi przyczynę
niskich dochodów i utrzymywania się wysokiego poziomu bezrobocia.

W naszych badaniach byliśmy zainteresowani funkcjonowaniem instytucji
rynku pracy w województwie łódzkim. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak pracowni-
cy tych podmiotów oceniają poszczególne instrumenty rynku pracy, programy,
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy realizowane przez ich urzędy.
W końcu byliśmy zainteresowani także funkcjonowaniem tych instytucji. Uzy-
skane wnioski mogłyby przynieść odpowiedzi na wiele pytań, w tym: jak usku-
tecznić pracę powiatowych urzędów pracy?, jakie zmiany należałoby wprowa-
dzić, aby działały one lepiej?, które z zadań realizowanych przez te instytucje są
najlepiej wypełniane?

W ramach badania przeprowadzono 102 wywiady z pracownikami powiato-
wych urzędów pracy i ich filii z województwa łódzkiego. Łącznie takich placó-

2 Założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, s.19, dostępne na stronie
www.funduszestrukturalne.gov.pl .

3 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego z roku 2000, s. 4.
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wek w tym regionie jest 120. Stąd możemy mówić, że badaniem objęliśmy zde-
cydowaną większość, prawie wszystkie powiatowe urzędy pracy w województwie
łódzkim. W ramach badania skierowaliśmy swoje pytania do: dyrektorów (lub
ich zastępców), pracowników działu Aktywnych Instrumentów Rynku Pracy
(głównie kierowników), doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Ogó-
łem w powiatowych urzędach pracy i ich filiach przeprowadziliśmy wywiady
z 27 dyrektorami (26,50%), 24 pracownikami działu Aktywnych Instrumentów
Rynku Pracy (23,50%), 23 doradcami zawodowymi (22,50%) oraz 28 pośredni-
kami pracy. Podział respondentów według zajmowanego stanowiska pokazuje
wykres 8.1.

Należy stwierdzić, że kadra zatrudniona w powiatowych urzędach pracy z wo-
jewództwa łódzkiego cechuje się znacznym profesjonalizmem. Zdecydowana
większość pracowników posiadała wyższe wykształcenie (N=76, 74,50%), resz-
ta respondentów – wykształcenie średnie (N=26, 25,50%).

Wykres. 8.1. Podział respondentów według zajmowanego stanowiska (w %, N=102)

Wykres. 8.2. Wykształcenie respondentów (w %, N=102)
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W przeprowadzonych przez nas badaniach zainteresowani byliśmy, jak funk-
cjonują publiczne służby zatrudnienia na terenie województwa łódzkiego. Za-
daliśmy sobie następujące pytania:

– Jak pracownicy powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego po-
strzegają sytuację na lokalnym rynku pracy?

– Jak oceniają istniejące programy rynku pracy? Czy te programy są sku-
teczne i czy mogą być one wzorcowym przykładem rozwiązywania problemów
osób bezrobotnych?

– Jak oceniają instrumenty rynku pracy? Jakie wprowadzili by w nich zmiany?
– Jaką rolę pełni w powiatowych urzędach pracy poradnictwo zawodowe?
– Jak wygląda funkcjonowanie pośrednictwa pracy?
– Czy placówki takie, jak powiatowe urzędy pracy współpracują z innymi

podmiotami ze swego instytucjonalnego otoczenia?

8.2. WARUNKI FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW
PRACY

W ramach tego projektu interesowało nas, które z problemów, zdaniem respon-
dentów, są najbardziej istotne z punktu widzenia lokalnego rynku. Badani mo-
gli wskazać co najwyżej 3 odpowiedzi. Zdaniem 71 respondentów (69,60%) głów-
nym problemem na lokalnym rynku pracy jest istnienie dużej grupy osób długo-
trwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) i wykluczonych społecznie (powyżej
24 miesięcy), które nie mogą powrócić na rynek pracy. Według 62 badanych
(60,80%) problemem jest niewielkie zainteresowanie ze strony bezrobotnych
ofertami pracy. Może to być spowodowane ich zatrudnieniem w „szarej stre-
fie”. Dalej, respondenci wskazywali na:

– niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych (także tych z wyższym
wykształceniem) do potrzeb lokalnego rynku pracy (27,50%, N=28);

– niski poziom wykształcenia bezrobotnych (25,50%, N=26);
– zbyt duże wymagania pracodawców w stosunku do potencjalnych pracow-

ników (23,50%, N=24);
– zbyt małą liczbę miejsc pracy (20,60%, N=21);
– niewielkie zainteresowanie osób bezrobotnych zmianą lub podnoszeniem

kwalifikacji (17,60%, N=18);
– brak umiejętności poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne (15,70%,

N=16);
– niewielkie starania ze strony lokalnych władz w celu zmniejszenia bezro-

bocia lub przyciągnięcia nowych inwestorów (14,70%, N=15);
– brak odpowiedniej współpracy pomiędzy podmiotami, które mogą lub

powinny być zainteresowane zmniejszeniem bezrobocia (np. urzędy pracy, in-
stytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, pracodawcy, itd.).
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– brak odpowiednich ośrodków szkoleniowych, które mogłyby przekwalifi-
kowywać osoby bezrobotne, a te które istnieją proponują stale te same kursy
(3,90%, N=4).

Jak widać główne problemy lokalnych rynków pracy dotyczą osób bezrobot-
nych. Po pierwsze, zwracano uwagę na to, że znaczna ich część jest zarejestro-
wana długi okres i przez to może mieć trudności z powrotem na rynek pracy.
Po drugie, kłopot stanowi niewielkie zainteresowanie bezrobotnych ofertami
pracy. Po trzecie, niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz ni-
ski poziom wykształcenia. Dopiero dalej pojawiają się inne kwestie, jak: mała
liczba miejsc pracy, niewielkie starania władz lokalnych, jeżeli chodzi o przy-
ciąganie inwestorów, czy brak współpracy pomiędzy różnymi podmiotami (np.
instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, powiatowymi urzę-
dami pracy, itd.). Stąd widać, że poprawa sytuacji na lokalnych rynkach pracy
w województwie łódzkim uzależniona jest w dalszym okresie nie tylko od przy-
ciągnięcia do tego regionu inwestorów, ale też od jakości zasobów ludzkich, od
ich poziomu wykształcenia i kwalifikacji.

Interesowało nas także to, jakie problemy nie pozwalają powiatowym urzę-
dom pracy z województwa łódzkiego skutecznie realizować ich zadań. Byliśmy
ciekawi, jakie respondenci wymienią bariery, zarówno te dotyczące rynku pra-
cy, jak i funkcjonowania samej instytucji. Poniżej wymieniliśmy wewnętrzne i ze-
wnętrzne problemy, z jakimi zmagają się powiatowe urzędy pracy z wojewódz-
twa łódzkiego. Podajemy także liczbę respondentów (oraz ich procent), którzy
wskazali na daną barierę uniemożliwiającą w sposób efektywny realizację za-
dań. Badani mogli wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi.

Wśród problemów wewnętrznych wymieniano:
� zbyt mała ilość pracowników w stosunku do powierzonych obowiązków

(66,70%, N=68);
� zbyt dużą ilość czasu pochłaniają formalności „papierkowe”, biurokratyczne

(51,00%, N=52);
� zbyt mała ilość pieniędzy przeznaczana dla powiatowych urzędów pracy na

przeciwdziałanie bezrobociu i walkę z tym zjawiskiem (38,20%, N=39);
� zbyt długi okres oczekiwania na środki finansowe (np. z Funduszu Pracy)

(29,40%, N=30);
� brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry (specjalistów odstraszają np. ni-

skie zarobki) (26,50%, N=27);
� duża rotacja pracowników, która powoduje, że dużo czasu trzeba poświęcić

na przeszkalanie nowo zatrudnionych pracowników (23,50%, N=24);
� negatywny obraz urzędu pracy wśród osób bezrobotnych (15,70%, N=16);
� przerost działań „pasywnych” powiatowych urzędów pracy (takich jak: reje-

strowanie, ewidencjonowanie bezrobotnych) nad formami „aktywnymi” (np.
poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy) (15,70%, N=16);
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� brak jasno sprecyzowanego budżetu powiatowych urzędów pracy na dany rok
(np. niezapowiedziane przyznawanie środków finansowych w połowie roku)
(13,70%, N=14);

� mała elastyczność powiatowych urzędów pracy wynikająca z istniejących prze-
pisów prawnych, nacisków władz samorządowych (7,80%, N=8);

� brak odpowiedniej infrastruktury (np. budynków, sal, sprzętu technicznego,
komputerowego) (6,90%, N=7);

� problemy z absorpcją środków finansowych przeznaczanych na walkę z bez-
robociem (3,90%, N=4);

� niedostateczna informatyzacja urzędu pracy (2,90%, N=3).
Wśród zewnętrznych barier, na jakie natrafiają powiatowe urzędy pracy przy

realizacji swych zadań wymieniano natomiast:
� duża ilość osób zatrudnionych w „szarej strefie”, tak naprawdę nie zaintere-

sowanych usługami powiatowego urzędu pracy (58,80%, N=60);
� znaczna ilość osób wykluczonych społecznie (bezrobotnych powyżej 24 mie-

sięcy) w strukturze bezrobotnych, którzy mają problemy z wykorzystaniem
usług powiatowego urzędu pracy (wpływa na to np.: „wyuczona bezradność”,
brak środków aby dojechać lub zadzwonić do pracodawcy, itd.) (21,60%,
N=22);

� brak odpowiednich badań rynku, ekspertyz i analiz mogących np. wskazać
kierunki przekwalifikowywania osób bezrobotnych (11,80%, N=12);

� brak wsparcia ze strony innych placówek samorządowych lub rządowych (np.
Wojewódzkich Urzędów Pracy) przy pozyskiwaniu środków unijnych (8,80%,
N=9);

� naciski ze strony władz samorządowych, dotyczące np. realizacji określonych
programów, obsady stanowisk (6,90%, N=7);

� brak współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji programów
przeciwdziałających bezrobociu, aktywizujących osoby bezrobotne (2,90%,
N=3);

� małe zainteresowanie przedsiębiorców współpracą z powiatowymi urzędami
pracy (2,90%, N=3)
Byliśmy także ciekawi tego, w jakim obszarze działań powiatowych urzędów pracy

pojawia się najwięcej problemów. Poprosiliśmy respondentów, reprezentujących
powiatowe urzędy pracy (i ich filie) z województwa łódzkiego, aby wskazali, które
z zadań należących do ich instytucji są „zaniedbywane”, a które w pełni realizowa-
ne. Chcieliśmy, aby oceny dokonywano na podstawie następującej skali, gdzie:
5 oznacza „zadanie jest w pełni wykonane w sposób należyty”;
4 oznacza „zadanie jest wykonane w znacznej części”;
3 oznacza „są pewne braki w wykonaniu zadania, ale nie jest ono zaniedbywane”;
2 oznacza „zadanie nie jest w pełni realizowane”;
1 oznacza „zadanie jest zaniedbywane”;
0 – „trudno powiedzieć”.
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Najpierw zapytaliśmy o pośrednictwo pracy. Respondenci najczęściej
(50,00%, N=51) wskazywali, że zadania z tego zakresu są wykonywane w znacz-
nej części (ocena:4). W następnej kolejności stwierdzano, że zadanie jest w peł-
ni wykonywane w sposób należyty (ocena: 5, 36,30%, N=37). Z kolei 12 osób
doszło do wniosku, że są pewne braki w realizacji działań z zakresu pośrednic-
twa pracy (ocena: 3).

Następnie interesowało nas poradnictwo zawodowe. Zdaniem 45 badanych
(44,10%) zadania z tego obszaru są w pełni wykonywane w należyty sposób.
Według 47 respondentów (46,105) zaś – realizuje się je w znacznej części. Z ko-
lei 4 osoby uznały, że istnieją pewne braki, jeżeli chodzi o wykonywanie tego
zadania, ale nie jest ono zaniedbywane. Natomiast 1 badany uznał, że nie reali-
zuje się w pełni działań w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, to 50 badanych
(49,00%) stwierdziło, że to zadanie urzędów pracy jest wykonywane w pełni w na-
leżyty sposób, 45 osób (44,10%) – że jest wykonywane w znacznej części, 2 – że
są pewne braki w wykonaniu.

Następnie chcieliśmy się dowiedzieć, jak oceniają respondenci zadania zwią-
zane ze szkoleniem osób bezrobotnych. Tutaj 44 badanych (44,10%) doszło do
wniosku, że działania w tym zakresie są wykonywane w pełni w sposób należyty,
a 40 (39,20%), że są wykonywane w znacznej części. Z kolei 6 respondentów
(5,90%) doszło do wniosku, że są pewne braki w wykonaniu zadania, ale nie
jest ono zaniedbywane. Natomiast 3 (2,90%) stwierdziło, że działania w tym za-
kresie nie są w pełni realizowane.

Jeżeli chodzi o diagnozowanie i analizowanie rynku pracy, to 21 badanych
(20,60%) wskazało, że zadania w tym zakresie są w pełni realizowane w sposób
należyty. Z kolei 37 respondentów (36,30%) stwierdziło, że działania dotyczące
diagnozowania powiatowe urzędy pracy realizują w znacznej części. Według 34
badanych (33,30%) są pewne braki w wykonaniu tego zadania, ale nie jest ono
zaniedbywane. Zdaniem 2 respondentów (2,00%) zadanie nie jest w pełni re-
alizowane. Wyniki ilustruje wykres 8.3.

Problemy, jakie dominują na lokalnych rynkach pracy województwa łódzkie-
go dotyczą, zdaniem respondentów, przede wszystkim osób bezrobotnych. Jak
wskazywali badani, mamy tu do czynienia z dużą grupą osób długotrwale bez-
robotnych i wykluczonych społecznie, których reintegracja z rynkiem pracy jest
bardzo utrudniona. Respondenci zwracali ponadto uwagę, że znaczna ilość bez-
robotnych nie interesuje się pracą. Można przypuszczać, że część z nich zatrud-
niona jest w „szarej strefie”, zaś zarejestrowanie w urzędzie pracy utrzymują ze
względu na świadczenia socjalne. Badani stwierdzali także, że problem stanowi
niski poziom wykształcenia i kwalifikacji bezrobotnych. Dopiero w dalszej ko-
lejności wymieniali takie problemy rynku pracy, które mają inny charakter. Wska-
zywano tutaj na brak miejsc pracy, duże wymagania pracodawców, co do kwali-
fikacji potencjalnych pracowników oraz brak współpracy pomiędzy różnymi in-
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Wykres. 8.3. Ocena realizacji poszczególnych zadań powiatowych urzędów
pracy (w %, N=102)

stytucjami i podmiotami, które powinny być zainteresowane niską stopą bezro-
bocia w powiecie.

Respondenci zazwyczaj zgodnie stwierdzali, że większość zadań powiatowych
urzędów pracy, mimo barier, jakie muszą one pokonać i problemów lokalnego
rynku pracy, jest wykonywana dobrze, czy nawet bardzo dobrze. Pewne braki
wynikają jednak w sferze diagnozowania i analizowania rynku pracy. Na tę kwe-
stię badani zwrócili swoją uwagę. Można by powiedzieć, ze bez tych danych sta-
tystycznych, analiz i badań powiatowe urzędy pracy starają się być podmiotami
dobrze funkcjonującymi, spełniającymi swe zadania, lecz ciągle poruszają się
we mgle, gdyż do końca nie znają realiów rynku (np. zapotrzebowania praco-
dawców na zawody, czy kwalifikacje, itd.).
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8.3. PROGRAMY RYNKU PRACY

Ważną rolę w przeciwdziałaniu bezrobocia odgrywają określone programy ryn-
ku pracy skierowane najczęściej do konkretnych grup społecznych, np. wieko-
wych. W naszej analizie zajęliśmy się takimi programami jak: Program „Pierw-
sza Praca”, „Pierwszy Biznes” – oba skierowane do osób młodych, dopiero wkra-
czających na rynek pracy oraz Programem „50 Plus” – który dotyczy osób po-
wyżej 50 roku życia.

W czerwcu 2002 roku ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy-
gotował program „Pierwsza Praca”, którego nadrzędnym celem miała być ochro-
na osób kończących edukację przed bezrobociem. Stanowił on integralną część pro-
gramu społeczno-gospodarczego rządu i był jednym z instrumentów realizacji Na-
rodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Zasobów Ludzkich w latach 2000–2006.
Ta została zaś opracowana w odniesieniu do Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Radę i Parlament Europejski młodzi ludzie,
dopiero co wchodzący na rynek pracy stanowią przedmiot szczególnej troski ze strony
Krajów Członkowskich. Zasadniczym celem programu „Pierwsza Praca” miało stać
się przełamanie „zaklętego kręgu” polegającego na tym, że pracodawcy nie byli za-
interesowani zatrudnieniem absolwentów ze względu na ich brak doświadczenia
zawodowego. Stąd głównym zadaniem stojącym przed programem miało być nie-
dopuszczenie do sytuacji, w której absolwenci i młodzi ludzie do 25 roku życia stają
się osobami bezrobotnymi. Chodziło także o zwiększenie szans na podejmowanie
w tej grupie pierwszej w życiu pracy. Cele te miały być realizowane poprzez:

– zapewnienie szeroko dostępnej informacji o programie,
– nawiązanie współpracy z pracodawcami oraz pozostałymi parterami ryn-

ku pracy,
– pobudzenie aktywności lokalnej w kreowaniu nowych miejsc pracy,
– pobudzenie aktywności beneficjentów programu do samodzielnego poru-

szania się po rynku pracy, samokształcenia, kreatywności,
– dążenie do pozyskiwania ofert pracy niesubsydiowanej, przeznaczonych

dla beneficjentów Programu,
– propagowanie samozatrudnienia wśród osób zainteresowanych,
– wykorzystywanie instrumentów pozazatrudnieniowych opartych na środ-

kach Funduszu Pracy, zarówno w zakresie samozatrudnienia jak i w zakresie
obniżenia kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przez pracodawców.

W ramach badania „Analiza lokalnego rynku pracy – Diagnoza Zawodów” za-
pytaliśmy respondentów o to, jak oceniają Program „Pierwsza Praca”. Badanych
poproszono o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Program „Pierwsza Praca”
spełnia oczekiwania uczestniczących w nim osób bezrobotnych? Aż 69 (71,90%)
stwierdziło, że raczej tak, a „zdecydowanie tak” wskazało 7 badanych (7,30%). Ka-
tegorię „raczej nie” wybrało 4 (4,20%), a „zdecydowanie nie” – 1 (1,0%). Prawie
co dziesiąty respondent wskazał odpowiedz „ani tak, ani nie” (9,40%, N=9).



210

Respondentów spytaliśmy o mocne strony Programu „Pierwsza Praca”. Zde-
cydowana większość badanych wskazywała na to, że pozytywnym elementem tego
działania jest aktywizacja zawodowa młodych osób. Ta grupa bezrobotnych nie
posiada najczęściej doświadczenia zawodowego, żadnej praktyki i dopiero dzięki
tego typu programom ma możliwość wejścia na rynek pracy. Badani wskazywali
tu na następujące mocne strony:

– Daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, doświadczeń zawodowych.
– Umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego.
– Umożliwia podjęcie pierwszej pracy, co daje nowe doświadczenie na rynku pracy.
– Młode osoby uzyskują możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, któ-

re jest niezbędne do dalszego poruszania się po rynku pracy.
– Ułatwia podjęcie pracy młodym ludziom.
– Daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby, które po

raz pierwszy zetknęły się z rynkiem pracy.
– Program daje możliwość osobom bez doświadczenia zawodowego zaistnie-

nie na rynku pracy, poszerzenia wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych.
Pracownicy publicznych służb zatrudnienia wskazywali także, że Program

„Pierwsza Praca” to:
– Możliwość zdobycia doświadczeni zawodowego w praktyce.
– Objęcie wsparciem dużej grupy młodych ludzi.
– Pierwsze spotkanie z pracodawcą.
– Szansa wejścia na rynek pracy i odbycia stażu zawodowego.

Wykres 8.4. Czy Program „Pierwsza Praca” spełnia oczekiwania uczestniczą-
cych w nim osób bezrobotnych? (w %, N=102)
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Jak widać najczęściej wykorzystywanymi tutaj słowami są wyrazy typu „moż-
liwość”, „szansa”, „zdobycie”, „uzyskanie”. Wskazuje się zarazem, że istotną
cechą omawianego Programu jest ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek
pracy poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego u pracodawcy.

Badani, stwierdzili także, że mocną stroną Programu „Pierwsza Praca” jest
jego wielostronny, zróżnicowany charakter. Świadczą o tym poniższe wypowie-
dzi respondentów:

– Program daje szeroki wachlarz pomocy dla absolwentów poszukujących pierw-
szej pracy.

– Różnorodne propozycje form wsparcia młodzieży w poszukiwaniu pierwszej
pracy.

– Szeroka oferta pomocy dla absolwentów.
– Możliwość korzystania z wielu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
– Objęcie młodych ludzi różnymi programami – stażami, szkoleniami, porad-

nictwem zawodowym.
Inni wskazywali również na to, że Program „Pierwsza Praca” daje możliwość

sprawdzenia wiedzy teoretycznej, wyniesionej ze szkoły, w praktyce, u pracodaw-
cy. Część badanych stwierdzała, że korzyści z tego działania wynikają także dla
samych pracodawców. Zdaniem jednego respondenta: Pracodawca nie ponosi
kosztów wynikających z przygotowania młodego człowieka do pracy. Jeszcze inni
badani wskazywali, że mocną stroną Programu jest to, że skierowano go do kon-
kretnej grupy bezrobotnych, w tym przypadku młodych osób, nie posiadających
doświadczenia zawodowego.

W przeprowadzonym badaniu zapytaliśmy także o słabe strony Programu
„Pierwsza Praca”. Najczęściej pracownicy publicznych służb zatrudnienia wska-
zywali na jego krótkookresowe działanie. Ich zdaniem duża grupa młodych osób
idzie na staże zawodowe, lecz znacznej ich części nie udaje się uzyskać dalszego
zatrudnienia. O takim postrzeganiu Programu „Pierwsza Praca” świadczą po-
niższe wypowiedzi respondentów:

– Młodzi ludzie nie zawsze są dalej zatrudniani, ich praca kończy się tylko na
tym Programie.

– Mała efektywność zatrudnienia po stażach.
– Nie wszystkie osoby zostały zatrudnione po odbytym stażu.
– Brak nawiązywania stosunku pracy po zakończeniu stażu.
– Mała efektywność. Osoby nadal pozostają w ewidencji PUP.
– Za mały odsetek młodych ludzi zostaje zatrudniony u pracodawcy.
– Młode osoby nie uzyskują dalszego zatrudnienia.
Pracownicy publicznych służb zatrudnienia zwracali także uwagę na to, że

staże zawodowe, na które byli posyłani młodzi ludzie trwały zbyt krótko. Re-
spondenci stwierdzali:

– Przeznaczono na Program zbyt małą ilość środków z Funduszu Pracy, a co
za tym idzie ograniczono jego trwanie w czasie.
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– Zbyt krótki okres trwania Programu ze względu na ograniczone środki.
– Krótki okres trwania staży zawodowych.
Jak widać, w powyższych wypowiedziach podkreślano, że na Program prze-

znaczono zbyt mało funduszy. Wskazują na to także inni badani:
– Zbyt mało środków przeznaczono na Program w stosunku do ilości zaintere-

sowanych.
– Zbyt mało środków na program, przy tak dużym zainteresowaniu zarówno ze

strony pracodawców, jak i bezrobotnych.
Niektórzy badani zwracali uwagę na niskie stypendia, jakie otrzymywali mło-

de osoby podejmujące staż zawodowy:
– Zbyt małe wynagrodzenie oferowane dla młodych osób.
– Zbyt niskie stypendium w stosunku do pracy w pełnym wymiarze czasu.
Jeszcze inni pracownicy publicznych służb zatrudnienia zauważali problem

niedopasowania kwalifikacji młodych ludzi do podejmowanej przez nich pracy
(stażu):

– Praca dla absolwentów szkół nie zawsze jest zgodna z ich kwalifikacjami.
– Praca nie zawsze związana z preferencjami i predyspozycjami osób badanych.

Główną rolę w podejmowaniu stażu odgrywają czynniki ekonomiczne.
Jeden z badanych stwierdził, że wymagania pracodawców w stosunku do

osób podejmujących staż są za wysokie. Inny respondent zauważył, że młodym
ludziom trudno jest znaleźć firmę zainteresowaną braniem bezrobotnych na
staż zawodowy. Jeden z badanych stwierdził natomiast, że: Działania Urzędu
Pracy są nakierowane na potrzeby młodych ludzi z zasady, stąd ten Program nie jest
potrzebny.

Inny Program, o który chcieliśmy zapytać respondentów nosi nazwę – „Pierw-
szy Biznes”. Jest on skierowany do bezrobotnej młodzieży. Ministerstwo Go-
spodarki zdecydowało się na uruchomienie tego programu w lipcu 2005 roku.
Za realizatorów tego przedsięwzięcia uznano: powiatowe urzędy pracy, związki
pracodawców oraz organizacje akademickie (np. Akademickie Inkubatory Przed-
siębiorczości). Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa: Trzyletnie funk-
cjonowanie Programu “Pierwsza Praca”, jako Programu pomocy bezrobotnej
młodzieży przyniosło widoczne efekty w postaci zatrudnienia stałego dla 183 tys.
osób do 25 roku życia i absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Natomiast
jedynie 1299 osób spośród bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w urzędach
pracy (w okresie VI. 2002 r. – III. 2005r.), zdecydowało się na otwarcie własnego
biznesu4. Zdaniem Krzysztofa Kaczmarka, ówczesnego zastępcy dyrektora De-
partamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiedzialne-
go za nadzór nad realizacją programu „Pierwszy Biznes”, młodzi ludzie mają
problemy z zakładaniem własnych firm przede wszystkim z dwóch powodów.
Po pierwsze: Okazało się, że poza względami gospodarczymi, problemem nie jest

4 Wywiad z Krzysztofem Kaczmarkiem – zamieszczony na stronie: www.egazeta.mgip.gov.pl
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ani źródło kredytowania, ani wysokość oprocentowania. Rzecz w tym, że bezrobot-
ny, czy osoba młoda wchodząca w życie jest zupełnie inną kategorią klienta niż
doświadczony już zawodowo i „życiowo” kandydat na przedsiębiorcę. Ten ostatni
ma najczęściej odpowiednie zabezpieczenie finansowe, mocny biznesplan i wspar-
cie w rodzinie, słowem jest dla banku wiarygodny i dla niego niskie oprocentowa-
nie kredytu jest znacznie bardziej atrakcyjne. Tymczasem osoby bezrobotne mają
właśnie w tych obszarach problemy i potrzebują wszechstronnego wsparcia, a nie
tylko instrumentu finansowego– między innymi także stąd pomysł na Pierwszy
Biznes5. Po drugie, młode osoby są często pozbawione pomysłu na własny
interes, nie wiedzą też wiele na temat funkcjonowania rynku, reguł rządzących
gospodarką.

Stąd zdecydowano się na wzmocnienie segmentu Programu „Pierwsza Pra-
ca” jakim jest samozatrudnienie poprzez realizację działań, które ułatwią mło-
dym ludziom zakładanie własnych firm. Za główne cele Programu „Pierwszy
Biznes” uznano”:

– przełamanie barier, które utrudniają młodym ludziom podejmowanie pracy
na własny rachunek;

– rozpowszechnienie idei i postaw przedsiębiorczych;
– wyposażenie młodych bezrobotnych, chcących zająć się własną działalno-

ścią, w niezbędną wiedzę i umiejętności.
Program skierowany jest do osób do 25 roku życia oraz do absolwentów szkół

wyższych do 27 roku życia. Jak wskazują statystyki jest to grupa wiekowa, która
choć najkrócej pozostaje w statystykach osób bezrobotnych, to posiada zdecydo-
wanie wyższy wskaźnik bezrobocia niż w pozostałych grupach wiekowych (w koń-
cu lipca 2005r. ten wskaźnik wynosił 21,8 proc. bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędach pracy).

W przeprowadzonym przez nas badaniu w ramach projektu „Analiza lokal-
nego rynku pracy – Diagnoza zawodów” zadaliśmy respondentom pytania do-
tyczące Programu „Pierwszy Biznes”. Po pierwsze, interesowało nas to, czy speł-
nia on oczekiwania osób biorących w nim udział. Uznaliśmy, że pracownicy pu-
blicznych służb zatrudnienia, jako osoby mające codzienny, często bezpośredni
kontakt z bezrobotnymi, będą w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie.

Zdaniem większości respondentów Program „Pierwszy Biznes” spełnia ocze-
kiwania osób biorących w nim udział. Tak wskazało łącznie 70 badanych
(71,90%). W tym 16 wskazało kategorię „zdecydowanie tak” (16,70%), a 53 –
„raczej tak” (55,20%). Odmiennego zdanie było łącznie 6 respondentów (6,20%)
reprezentujących publiczne służby zatrudnienia. W tym 5 wskazało kategorię
„raczej nie” (5,20%),a jedna osoba – „zdecydowanie nie” (1,00%). Neutralne
zdanie na temat Programu miało 7 badanych (7,30%), którzy wskazali odpo-
wiedź „ani tak, ani nie”. Wyniki pokazuje wykres 8.5.

5 Ibidem, www.egazeta.mgip.gov.pl
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Wykres 8.5. Czy Program „Pierwszy Biznes” spełnia oczekiwania uczestniczą-
cych w nim osób bezrobotnych? (w %, N=102)

Przeprowadzając badanie myśleliśmy także o tym, jakie są mocne i słabe stro-
ny Programu „Pierwszy Biznes”. Spytaliśmy zatem o to naszych respondentów.
Po pierwsze, za mocną stronę uznano samo wsparcie finansowe:

– W Programie bezrobotni otrzymują znaczną pomoc finansową.
– Program jest dużym wsparciem finansowym.
– Daje możliwość pozyskania wsparcia finansowego na preferencyjnych wa-

runkach.
– Program daje możliwość wsparcia finansowego dla młodej osoby nie posia-

dającej znaczących zasobów finansowych.
– Młode osoby otrzymują w ramach Programu dotację. Pozwala to pokonać

pierwsze bariery finansowe.
Jak widać zwraca się tu uwagę na to, że bezzwrotna dotacja jest: duża, na

preferencyjnych warunkach i skierowana do grupy, która zazwyczaj nie posiada
znaczących zasobów pieniężnych.

Po drugie, respondenci stwierdzali, że Program daje możliwość stworzenia
sobie miejsca pracy:

– Największym atutem jest tu samozatrudnienie.
– Daje możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek osobom młodym, bez

doświadczenia zawodowego i bez odpowiednich środków finansowych.
– Program „Pierwszy Biznes” daje możliwość utworzenia sobie miejsca pracy

poprzez uzyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
– Umożliwia zatrudnienie – pracę na własny rachunek.
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Po trzecie, zwracano uwagę na kompleksowe wsparcie, jakim otoczony zo-
staje młody bezrobotny, chcący otworzyć firmę:

– W ramach Programu przeprowadzano szkolenia pozwalające poznać pod-
stawy prowadzenia działalności gospodarczej.

– Program daje możliwość zdobycia wiedzy o różnych źródłach finansowania
działalności.

– „Pierwszy Biznes” to kompleksowe wsparcie składające się ze szkolenia i do-
tacji.

– Program daje możliwość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu prowadzenia
własnej firmy.

– Program „Pierwszy Biznes” daje możliwość ukończenia kursu z małej przed-
siębiorczości.

Po czwarte, wskazywano także uwagę na to, że poprzez tego rodzaju progra-
my rozpowszechnia się postawy przedsiębiorcze wśród młodych osób. Według
respondentów „Pierwszy Biznes” to:

– (...) promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób.
– (...) rozwój przedsiębiorczości wśród młodych bezrobotnych.
Badani stwierdzali również, że Program „Pierwszy Biznes” daje możliwość

samorealizacji, stwarza szanse na usamodzielnienie się i w końcu, że wykorzystuje
potencjał i nowatorskie pomysły młodych ludzi. Respondenci wskazywali, że dzia-
łanie to jest efektywne i lubiane przez bezrobotnych.

Interesowało nas także to, jakimi słabymi stronami charakteryzuje się Pro-
gram „Pierwszy Biznes”. Zapytaliśmy o to respondentów. Co ciekawe, o ile
znaczna część badanych mówiąc o mocnych stronach Programu stwierdzała czę-
sto, że jest on wystarczająco dofinansowany i że cieszy się on znaczną popular-
nością wśród osób bezrobotnych, o tyle w odpowiedzi na to pytanie – część re-
spondentów wskazała, że Program proponuje zbyt małe wsparcie finansowe i że
zainteresowanie nim nie jest za duże. Świadczą o tym następujące wypowiedzi:

– Zbyt małe środki finansowe przewidziane w Programie.
– W niektórych rodzajach działalności uzyskanie dotacji w kwocie przewidzia-

nej w Programie jest za niskie.
– Niewielkie środki finansowe dla jednej osoby na rozpoczęcie działalności go-

spodarczej.
– Zbyt małe środki w stosunku do potrzeb związanych z własną działalnością.
I wypowiedzi dotyczące zainteresowania Programem:
– Jest mało popularny.
– Istnieje małe zainteresowanie samozatrudnieniem. Wynika to z edukacji mło-

dych osób, gdzie niewielką rolę przykłada się do przedsiębiorczości.
– Jest raczej małe zainteresowanie Programem. Młodzież niechętnie podejmu-

je samozatrudnienie.
Niektórzy respondenci zwracali uwagę, że Program „Pierwszy Biznes” skie-

rowany jest do osób, które pozbawione są jakiekolwiek doświadczenia zawodo-
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wego, mających małą wiedzę ekonomiczną. Stąd wiele przedsięwzięć ich zda-
niem może skończyć się porażką, a co za tym idzie – frustracją młodych ludzi.
Badani stwierdzali:

– Program skierowany jest do młodych ludzi bez doświadczenia, co może skoń-
czyć się ich porażką.

– Mamy do czynienie ze słabym przygotowaniem młodych osób do podjęcia
działalności gospodarczej.

– Beneficjentami są ludzie zbyt młodzi, słabo zorientowani, co do rynku i nie
przygotowani do prowadzenia własnych firm.

– Korzystają z tego ludzie młodzi, bez doświadczenia. Często kończy się to upad-
kiem firmy.

– Konsekwencją Programu jest tworzenie dużej ilości małych, słabych ekono-
micznie podmiotów gospodarczych, mających trudności z utrzymaniem się na rynku.

Badani zwracali także uwagę, że słabą stroną Programu są utrudnienia for-
malne, administracyjne, długi okres oczekiwania na dotację, czy wreszcie ko-
nieczność posiadania poręczycieli. Świadczą o tym poniższe wypowiedzi pracow-
ników publicznych służb zatrudnienia:

– Znacznym utrudnieniem jest konieczność zabezpieczenia dotacji. Wiele mło-
dych osób z tego powodu rezygnuje.

– Kłopot stanowi konieczność poręczenia dotacji.
– Na Program składają się kłopotliwe formy zabezpieczenia.
– Zbyt długo trzeba czasami oczekiwać, aż dotacja zostanie przyznana.
Niektórzy respondenci zwracali także uwagę na fakt, że młodzi ludzie są pełni

obaw, co do rozpoczęcia własnej działalności. Program tych lęków nie rozwie-
wa. Jak mówią respondenci:

– Młodzi ludzie są pełni obaw, co do utrzymania się na rynku.
– Młodzieży towarzyszą lęki przed wejściem na rynek i przed utrzymaniem się

na rynku.
– Młodzi ludzi obawiają się ryzyka, że działalność może się nie udać z powodu

słabego rozeznania na rynku.
Stąd, jak stwierdza jedna z badanych osób, z jednorazowych dotacji często

korzystają dzieci, których rodzice prowadzą już działalność gospodarczą. Albo jest to
de facto dofinansowanie ich działalności, co trudno udowodnić, albo mają one uła-
twione wejście na rynek.

Jeden z respondentów doszedł do wniosku, że młodzi ludzie nie mają możliwo-
ści uzyskania konsultacji w trackie trwania Programu. Inny natomiast stwierdził, że
rozpowszechnia się w mediach opinie, że każdemu bezrobotnemu, bez względu na
wartość projektu jego biznesu, taka dotacja się należy, co oczywiście jest nieprawdą.

Kolejny program, którym byliśmy zainteresowani nosi nazwę – „50 Plus”.
Jak możemy przeczytać w Uchwale Nr 266/06 Zarządu Województwa Łódzkie-
go z dnia 07.04.2006r. zakłada on aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych w powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego, którzy ukończyli
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50 rok życia. Cel ten ma być realizowany w oparciu o instrumenty rynku pracy
przewidziane w rozdziale IX Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Aktywizacja ma zatem odbywać się przy pomo-
cy takich instrumentów jak: 1) przygotowanie zawodowe, 2) jednorazowa dota-
cja dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, 3) refun-
dacja wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, 4) organizacja prac interwen-
cyjnych6. W ramach programu przewidziano zaktywizowanie 670 bezrobotnych
z terenu województwa łódzkiego. Wsparcie osób powyżej 50 roku życia w ich
reintegracji z rynkiem pracy jest jednym z priorytetów Europejskiej Strategii
Zatrudnienia.

Jak możemy przeczytać w Załączniku do Uchwały Nr 266/06: Wiek jest jed-
nym z czynników determinujących sytuację jednostki na rynku pracy. Pracodawcy
nie są zainteresowani zatrudnianiem osób po 50 roku życia z uwagi na dezaktuali-
zację ich kwalifikacji zawodowych, gdyż pozostają one w rejestrach powiatowych urzę-
dów pracy długotrwale7.

Problem ludzi starszych z odnalezieniem się na rynku pracy dostrzega także
Elżbieta Kryńska w swej Analizie lokalnego rynku pracy opracowanej w ramach
niniejszego projektu. Jak pisze: Osoby znajdujące się w starszych grupach wieku
na ogół charakteryzują się ograniczoną mobilnością (zawodową, edukacyjną, prze-
strzenną, międzyzakładową), co wpływa na zmniejszenie ich zdolności do elastycz-
nego reagowania na zmiany zachodzące we współczesnych gospodarkach i na współ-
czesnych rynkach pracy8. Jak zauważa Pani Profesor osoby z tej grupy wiekowej
chętniej podejmują decyzję o okresowej, bądź stałej dezaktywizacji zawodowej.
Pewną rolę odgrywa tu możliwość uzyskiwania różnego rodzaju świadczeń. Elż-
bieta Kryńska stwierdza: W przypadku utraty pracy, osoby w starszych grupach
wiekowych mają poważne trudności z ponownym zatrudnieniem, ze względu na
często spotykane w praktyce dyskryminacyjne (podkreśl. – Ł.K.) postępowanie pra-
codawców. Czynniki te powodują, iż stopa zatrudnienia w starszych grupach wie-
kowych jest niska, co jest niekorzystne dla systemu finansów publicznych, a przede
wszystkim – wpływa na wzrost kosztów pracy.

Program „50 Plus” skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, jednak
projektodawcy stwierdzają w Załączniku do Uchwały Nr 266/06, że szczególną
uwagę należy zwrócić na:
1) bezrobotnych, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie wię-

cej niż 5 lat;
2) osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym;
3) długotrwale bezrobotnych.

6 Uchwała nr 266/06 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.04.2006r., dostępna na stro-
nie www.wup.lodz.pl, s. 2.

7 Ibidem s.7.
8 Kryńska E., „Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy” , s. 20



218

Program realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i przez
powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego.

Na wstępie zadaliśmy respondentom pytanie, czy w ich urzędzie Program
„50 Plus był realizowany. Zdecydowana większość badanych odpowiedziała
twierdząco (87,30%, N=89). Kategorię „nie” wskazało 12 respondentów
(11,8%). Wyniki pokazuje wykres 8.6.

Wykres 8.6. Czy w Pana/i powiatowym urzędzie pracy był realizowany Program
„50 Plus”? (w %, N=102)

Następnie interesowała nas efektywność tego działania. Zadaliśmy respon-
dentom następujące pytanie: Czy Program „50 Plus” daje szanse znalezienia
zatrudnienia osobom bezrobotnym mającym więcej niż 50 lat? Poprosiliśmy o od-
powiedz tylko tych badanych, których instytucje realizują ten Program. Respon-
denci ocenili to działanie pozytywnie. Zdecydowana większość stwierdziła, że
program daje szanse znalezienia zatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia.
Kategorię „zdecydowanie tak” wskazało 21 badanych (23,60%), a „raczej tak”
– 56 (62,90%). Tylko 5 respondentów stwierdziło, że Program takich szans nie
daje (5,60%), a 7 osób wybrało odpowiedź „ani tak, ani nie”. Żaden z badanych
nie wskazał kategorii „zdecydowanie nie”. Świadczy to o tym, że Program w opinii
pracowników publicznych służb zatrudnienia spełnia swoją rolę. Rozkład odpo-
wiedzi na to pytanie pokazuje wykres 8.7.

Celem przeprowadzonych przez nas badań było także uzyskanie informacji,
na jakie problemy związane z osobami bezrobotnymi natrafiają pracownicy po-
wiatowych urzędów pracy przy realizacji Programu „50 Plus” . Respondent mógł
wskazać nie więcej niż 3 takie sytuacje, z którymi spotkał się w pracy bądź sły-
szał od współpracowników. Odpowiedzi pogrupowaliśmy w określone katego-
rie. Według 67 badanych (75,30%) osobom bezrobotnym trudno jest znaleźć
pracodawcę, który chciałby ich zatrudnić w ramach Programu. Barierę stanowi
np. wiek. Zdaniem 37 respondentów (41,60%) bezrobotni z tej grupy uważają
zazwyczaj, że są zbyt starzy, aby pracować lub zdobywać nowe kwalifikacje. Nie-
którzy pracownicy powiatowych urzędów pracy (29,20%, N=26) stwierdzili, że
osoby te mają duże braki w umiejętnościach poszukiwania pracy i często, mimo
szczerych chęci, nie mogą znaleźć pracodawcy, który by ich zatrudnił w ramach
Programu. Według 26 badanych (29,20%) bezrobotni powyżej 50 roku życia
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Wykres 8.7. Czy Program „50 Plus” daje szansę znalezienia zatrudnienia
osobom bezrobotnym mającym więcej niż 50 lat? (w %, N=102)

obawiają się sytuacji tymczasowego zatrudnienia. Taka praca wiążę się z otrzy-
mywaniem przez pracodawcę środków z powiatowych urzędów pracy. Po wy-
czerpaniu się pieniędzy – osoba znów traci miejsce pracy. Zdaniem 23 respon-
dentów (25,80%) osoby po 50 roku życia cechuje postawa roszczeniowa. Zakła-
dają, że to urzędnik powinien znaleźć im pracodawcę, same natomiast nie wy-
kazują większego zainteresowania. Według 23 pracowników powiatowych
urzędów pracy (25,80%) nie ma większego sensu kierowanie do osób z tej kate-
gorii wiekowej takiej formy, jaką są jednorazowe dotacje na rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej. Ich zdaniem bezrobotni Ci nie są zainteresowa-
ni zakładaniem firm. Boją się np. porażki lub uważają, że są zbyt stare. Według
10 badanych (11,20%) interesujący nas bezrobotni rzadko są dobrze poinfor-
mowani o istnieniu Programu „50 Plus”. Inni respondenci (10,10%, N=9) zwra-
cają uwagę na to, że bezrobotni narzekają na niewystarczający czas trwania tego
działania. Zdaniem 7 badanych, osoby powyżej 50 roku życia są zniechęcone
niewielkim wsparciem finansowym przewidzianym w ramach Programu. Z ko-
lei 5 respondentów (5,60%) uważa, że bezrobotni są zniechęceni uczestnicze-
niem w omawianym tu działaniu ze względu na złe traktowanie ze strony praco-
dawców. Tylko 4 badanych stwierdziło, że osoby po 50 roku życia nie są zainte-
resowane podjęciem pracy zarobkowej. Wyniki pokazuje wykres 8.8.

Zapytaliśmy pracowników powiatowych urzędów pracy, z jakimi sytuacjami
problemowymi, wynikającymi ze współpracy z pracodawcami w ramach tego
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Wykres 8.8. Z jakimi sytuacjami problemowymi, wynikającymi ze współpracy
z bezrobotnymi, spotyka się Pan/i w ramach realizacji Programu „50 Plus”? (w %)

Programu, spotykają się w swojej pracy. Każdy respondent mógł wskazać nie
więcej niż 3 takie sytuacje. Najczęściej badani stwierdzali (60,90%, N=53), że
pracodawcy są zniechęceni uczestniczeniem w Programie ze względu na zobo-
wiązania, jakie nakładają na nich powiatowe urzędy pracy (np. obowiązek za-
trudnienia 1/3 osób odbywających przygotowanie zawodowe na okres co naj-
mniej 3 miesięcy lub utrzymanie stanowiska pracy po zakończeniu prac inter-
wencyjnych przez okres 24 miesięcy). Według 48 respondentów (55,20%) pra-
codawcy skarżą się na zbyt duża ilość formalności, zaświadczeń, które trzeba
przedstawić, aby móc uczestniczyć w Programie. Z kolei 41 pracowników
(47,10%) powiatowych urzędów pracy stwierdziło, że pracodawcy są zaintere-
sowani na ogół pieniędzmi, w mniejszym stopniu samymi bezrobotnymi. Dla
22 respondentów (25,30%) właściciele firm narzekają, że osoby powyżej 50 roku
życia za bardzo nie chcą się przekwalifikowywać. Zdaniem 14 badanych (16,10%)
pracodawcy skarżą się, że bezrobotni z tej kategorii wiekowej nie są zaintereso-
wane pracą (np. często pozostają na zwolnieniu lekarskim). Dla 13 pracowni-
ków (14,90%) pracodawcy narzekają na długi okres oczekiwania na środki w ra-
mach Programu. Byli także pracownicy, którzy stwierdzili, że właściciele firm są
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Wykres 8.9. Z jakimi sytuacjami problemowymi, wynikającymi ze współpracy
z pracodawcami, spotyka się Pan/i w ramach realizacji Programu „50 Plus”? (w %)

na ogół słabo poinformowani o Programie „50 Plus” (10,30%, N=9). Według
9 badanych pracodawcy skarżą się na niską jakość pracy osób powyżej 50 roku
życia. Szczegółowo wyniki prezentuje wykres 8.9.

Na koniec poprosiliśmy pracowników powiatowych urzędów pracy, aby wy-
obrazili sobie sytuację, w której mają możliwość wprowadzania zmian w Pro-
gramie „50 Plus”. Interesowało nas czego, by te zmiany dotyczyły. Uzyskaliśmy
następujące odpowiedzi:

– W ramach Programu powinni być więcej zajęć aktywizujących osoby bezro-
botne. Zajęcia te uczyłyby bezrobotnych z tej grupy poruszać się po rynku pracy.
W ramach Programu powinno być też więcej miejsca ma szkolenia zawodowe.

– Powinny być większe zachęty finansowe dla pracodawców.
– Należy dążyć do wydłużenia okresu zatrudnienia po przygotowaniu zawo-

dowym.
– Trzeba zobowiązać pracodawców do zatrudnienia po przygotowaniu zawo-

dowym minimum na rok.
– Zmiany powinny dotyczyć zwiększenia wsparcia finansowego dla pracodaw-

ców, którzy zatrudniają bezrobotnych po okresie odbycia przygotowania zawo-
dowego.

– Należy zwiększyć okres zatrudnienia w przypadku prac interwencyjnych.
– Dobrze byłoby połączyć dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy z refun-

dacją części wynagrodzenia zatrudnianej osoby na okres trwania umowy.
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– Zapewnienie pracy do uzyskania wieku emerytalnego.
– Podniesienie wynagrodzenia dla tych osób, które odbywają prace interwen-

cyjne, a także podniesienie stypendium, jakie otrzymują w ramach przygotowania
zawodowego.

Część badanych stwierdzała, że nie należałoby wprowadzać w Programie
„50 Plus” żadnych zmian.

8.4. OCENA POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

W ramach projektu „Analiza lokalnego rynku pracy – Diagnoza Zawodów” za-
interesowani byliśmy funkcjonowaniem różnych instrumentów rynku pracy.
Naszą diagnozę chcielibyśmy zacząć od staży zawodowych. Na wstępie zapytali-
śmy respondentów, pracowników powiatowych urzędów pracy, czy mogliby okre-
ślić, w jakim stopniu, ich zdaniem, instrument te spełnia oczekiwania osób bez-
robotnych. Większość badanych stwierdziła, że staże zawodowe realizują sta-
wiane przed nimi cele. Na nasze pytanie 49 respondentów (48,00%) opowie-
działo, że w „dużym stopniu”, a 8 (7,80%) – „w bardzo dużym”. Co trzeci badany
(33,30%, N=34) doszedł jednak do wniosku, że staże zawodowe w średnim stop-
niu spełniają oczekiwania osób bezrobotnych. Tylko 2 osoby stwierdziły, że sta-
że spełniają te oczekiwania w „małym stopniu”. Wyniki prezentuje wykres 8.10.

Wykres 8.10. W jakim stopniu staże zawodowe spełniają oczekiwania osób
bezrobotnych (w %, N=102)
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W przeprowadzonych przez nas badaniach chcieliśmy także wiedzieć, z jaki-
mi problemami zgłaszają się do pracowników PUP-ów stażyści9. Nie ogranicza-
liśmy respondentów do jednej odpowiedzi, interesowały nas wszystkie właści-
we. Największa grupa badanych (62,70%, N=47) stwierdziła, że młodzi bezro-
botni często skarżą się na wysokość stypendium stażowego, które jest ich zda-
niem za niskie. Zdaniem 44 respondentów (58,70%) osoby narzekają też na
wykonywanie zadań nie zawartych w programie stażu. Według 35 badanych
(46,70%) natomiast, młodzi ludzie zwracają uwagę na złe traktowanie ze strony
pracodawców. Zdaniem pracowników powiatowych urzędów pracy bezrobotni
narzekają także na: wykonywanie zadań prostych, nie podnoszących kwalifika-
cji (40,00%, N=30) i złe traktowanie ze strony innych pracowników zatrudnio-
nych w danej firmie (9,30%, N=7). Wyniki pokazuje wykres 8.11.

Interesowało nas także, z jakimi problemami dotyczącymi realizacji umów
stażowych zgłaszają się do urzędów pracodawcy10. Nie ograniczaliśmy respon-

Wykres 8.11. Na jakie problemy wskazywały osoby bezrobotne pracownikom
PUP-ów w związku z realizacją umów stażowych? (w %)

9 Pytanie to zadaliśmy tylko tym respondentom, którzy wcześniej stwierdzili, że takie sytu-
acje w ogóle mają miejsce. Zdaniem 75 (73,50%) respondentów stażyści zgłaszają skargi związane
z realizacja umów stażowych. Kategorię przeczącą wskazało 25,50% (N=26).

10 Pytanie to zadaliśmy tym respondentom, którzy wskazali, że takie sytuacje mają w ogóle
miejsce. Zdaniem 58 badanych (56,90%) pracodawcy zgłaszają problemy związane z realizacją
umów stażowych. Przeciwnego zdania jest 42 respondentów (41,20%).
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dentów liczbą odpowiedzi. Chcieliśmy, aby podali wszystkie właściwe. Najwięk-
sza grupa badanych (56,90%, N=33) stwierdziła, że pracodawcy skarżą się, że
stażyści często przebywają na zwolnieniach lekarskich. Inni respondenci (39,70%,
N=23) wskazali, że właściciele firm narzekają, że młodzi bezrobotni niechętnie
wykonują powierzane im obowiązki zawodowe. Według 20 pracowników
(34,50%) powiatowych urzędów pracy pracodawcy negatywnie podchodzą do
dużej ilości formalności, jakie trzeba załatwić, aby móc zacząć realizować umo-
wę stażową. Zdaniem 18 badanych (31,00%) właściciele firm narzekają na to,
że nie mogą znaleźć wśród młodych bezrobotnych osób z odpowiednimi kwali-
fikacjami. Według 8 respondentów (13,80%) zaś pracodawcy skarżą się na ni-
skie kwalifikacje stażystów.

Zapytaliśmy respondentów, jakie zmiany wprowadziliby w organizacji i prze-
biegu staży zawodowych, gdyby mieli taką możliwość. Uzyskaliśmy następujące
odpowiedzi:

– Należałoby zwiększyć stypendium stażowe.
– Zmiany powinny dotyczyć zobligowania pracodawców do zatrudniania po

upływie stażu zawodowego.
– Ograniczyłabym staż osób, które miały praktyczną naukę zawodu. Dla nich

nie jest to potrzebne.
– Nie kierowałabym na staż osób z wykształceniem zawodowym.
– U pracodawcy powinna być osoba zajmująca się stażystą.
– Powinno się ze stażów wyłączyć pewne pracy, pewne stanowiska pracy, na

których stażysta i tak wiele się nie nauczy, a jeżeli już to nie potrzebuje się przy-
uczać 6 miesięcy. Chodzi mi np. o sprzedawcę.

– Należy wprowadzić obowiązek zatrudniania po okresie stażu.
– Wprowadziłabym restrykcje wobec firm i instytucji nie wywiązujących się z de-

klaracji zatrudnienia.
– Należy pilnować, aby przestrzegano i realizowano w sposób prawidłowy za-

dania zawarte w programie stażu.
– Zmiany powinny zmniejszyć zbyt duża ilość formalności, które należy zała-

twić, aby uzyskać stażystę.
– Należy wprowadzić większą ilość kontroli u pracodawców, w których organi-

zowane są staże celem weryfikacji, czy wszystko przebiega w porządku.
Jak widać duża część tych wypowiedzi domagała się wprowadzenia zmian

dotyczących samych pracodawców. Chodzi tu o to, aby: 1) ponosili oni część
kosztów finansowych związanych ze stażem, 2) byli zobligowani do zatrudnia-
nia po upływie stażu, 3) podlegali kontrolom i restrykcyjnym karom, jeżeli nie
wywiążą się ze zobowiązań. Niektórzy respondenci stwierdzali, że nie wpro-
wadzaliby żadnych dodatkowych zmian w organizacji i przebiegu staży zawo-
dowych.

Następnym instrumentem rynku pracy, który chcielibyśmy poddać analizie
jest przygotowanie zawodowe. Interesowało nas, jakie problemy wiążą się z rea-
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lizacją tego instrumentu rynku pracy11. Nie ograniczaliśmy respondentów w tym,
ile odpowiedzi mają podać. Badani wskazywali, że osoby bezrobotne odbywają-
ce przygotowanie zawodowe najczęściej skarżą się na niską kwotę otrzymywa-
nego stypendium. Tak stwierdziło 58 respondentów (84,10%). Następnie bada-
ni wskazywali, ze osoby bezrobotne narzekają na to, że wykonują zadania nie
zawarte w programie przygotowania zawodowego. Tak odpowiedziało 22 pra-
cowników powiatowych urzędów pracy (31,90%). Z kolei 17 respondentów
(24,60%) stwierdziło, że bezrobotni skarżą się na pracę w godzinach nadliczbo-
wych. Według 16 badanych (23,20%) osoby odbywające przygotowanie zawo-
dowe narzekają na złe traktowanie ze strony pracodawców. Respondenci wska-
zywali także, że bezrobotni skarżą się na wykonywanie zadań prostych, a więc
nie zdobywają nowych kwalifikacji. Tak stwierdziło 11 osób (15,90%). W takim
przypadku przygotowanie zawodowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów, gdyż
instrument ten niejako z definicji ma służyć właśnie przekwalfikowywaniu się.
I wreszcie 5 respondentów (7,20%) wskazało, że bezrobotni narzekają na złe
traktowanie ze strony innych pracowników zatrudnionych w danej firmie.

Wykres 8.12. Na jakie problemy wskazywali bezrobotni pracownikom PUP-ów
w związku z realizacją przygotowania zawodowego? (w %)

11 Pytanie zostało skierowane tylko do tych respondentów, którzy wskazali uprzednio, że fak-
tycznie takie problemy się pojawiają. Ze skargami osób bezrobotnych spotyka się w swojej pracy
69 badanych (67,60%). Kategorię przeczącą wskazało 31 respondentów (30,40%), a 2 – „trudno
powiedzieć” (2,00%).
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Interesowało nas także, na jakie problemy związane z realizacja przygoto-
wania zawodowego skarżą się pracodawcy Zapytaliśmy o to tych respondentów,
którzy stwierdzali, że spotykają się z takimi sytuacjami (64,40%, N=66) . Moż-
na było wskazać kilka takich problemów. Zdaniem 33 badanych (50,00%) pra-
codawcy skarżą się, że bezrobotni przebywają na zwolnieniach lekarskich za-
miast być w tym czasie w miejscu pracy. Taka sama ilość respondentów stwier-
dziła, że według pracodawców brakuje odpowiednich osób, chcących podjąć przy-
gotowanie zawodowe. zdaniem 25 badanych (37,90%) pracodawcy skarżą się
na to, że bezrobotni są niechętnie nastawieni do wykonywania obowiązków zwią-
zanych z pracą. Z kolei 14 respondentów (21,20%) twierdzi, że właściciele firm
narzekają na niskie kwalifikacje osób odbywających przygotowanie zawodowe.
Według 8 pracowników powiatowych urzędów pracy (12,10%) problemem dla
pracodawców jest zbyt duża liczba formalności, jakie trzeba załatwić, aby móc
skorzystać z tego instrumentu. Wyniki pokazuje wykres 8.13.

Na koniec poprosiliśmy respondentów, aby wyobrazili sobie sytuacje, że mogą
wprowadzić zmiany w organizacji i przebiegu przygotowania zawodowego. In-
teresowało nas, czego te zmiany by dotyczyły. Odpowiedzi, które uzyskaliśmy są
w pewnym sensie odpowiedzią na wady tej formy, jej mankamenty:

– Należy zwiększyć kwotę stypendium.
– W ramach przygotowania zawodowego powinna być umowa o pracę.
– Należy wydłużyć okres trwania tej formy.

Wykres 8.13. Na jakie problemy pracodawcy zwracają uwagę pracownikom
PUP-ów w związku z realizacją przygotowania zawodowego? (w %)
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– Pracodawca powinien być zobowiązany do zatrudnienia osoby, która odby-
wała u niego przygotowanie zawodowe.

– Należy dążyć do wydłużenia czasu trwania przygotowania zawodowego, tak
aby bezrobotny mógł uzyskać konkretne umiejętności, kwalifikacje.

– Powinno się zrezygnować z tej formy, jaką jest przygotowanie zawodowe i za-
stąpić ja kontraktowymi próbami pracy na danym stanowisku (umowę zawierałby
bezrobotny z pracodawcą).

– Częściowo należy obciążyć pracodawców kosztami przygotowania zawo-
dowego.

– Przygotowanie zawodowe powinno być wliczane do stażu pracy. należy też
dążyć do zwiększenia dodatku, który bezrobotny otrzymuje. Refundacja powinna
być taka, jak przy pracach interwencyjnych.

– Pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego powinni być zobli-
gowani do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres minimum 12 miesięcy w peł-
nym wymiarze czasu pracy.

– Zlikwidowałbym tę formę.
Jak widać pracownicy wprowadziliby zmiany dotyczące wsparcia finansowe-

go osoby bezrobotnej, czasu trwania przygotowania oraz zobowiązań praco-
dawców.

Obok staży zawodowych i przygotowania wsparcie dla osób bezrobotnych sta-
nowią jednorazowe dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej.
W przeprowadzonych przez nas badaniach w ramach projektu „Analiza lokal-
nego rynku pracy – Diagnoza Zawodów” poprosiliśmy pracowników powiato-
wych urzędów pracy z województwa łódzkiego o ocenę skuteczności tej formy
przeciwdziałania bezrobociu. Przez skuteczność rozumieliśmy to, że osoby bez-
robotne korzystają z tego wsparcia, przez co uzyskują pracę na własny rachu-
nek i wychodzą z sytuacji bezrobocia. Największa ilość badanych oceniła sku-
teczność jednorazowej dotacji na otworzenie własnej firmy jako wysoką (64,70%,
N=66). Zdaniem 17 respondentów (16,10%) forma ta cechuje się „bardzo dużą
skutecznością”. Następnie badani wskazywali kategorie: „ani wysoka, ani niska
skuteczność” (przeciętna) (14,70%, N=15) oraz „niska skuteczność” (1,25%,
N=1). Nikt nie wybrał odpowiedzi – „bardzo niska skuteczność”. Jak widać pra-
cownicy powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego wysoko ocenili
jednorazowe dotacje na otworzenie działalności gospodarczej jako formę ak-
tywnego zwalczania bezrobocia. Wyniki prezentuje wykres 8.14.

Badanych zapytaliśmy także o mocne i słabe strony tej formy przeciwdziała-
nia bezrobociu. Zajmijmy się najpierw pozytywnymi elementami tego instru-
mentu rynku pracy. Po pierwsze badani zwracali uwagę, że jednorazowe dotacje
przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy:

– Jednorazowa dotacja daje możliwość osobie bezrobotnej uzyskania pracy.
– Osoby bezrobotne mają możliwość stworzenia sobie miejsca pracy.
– Jest to tworzenie rzeczywistego miejsca pracy, a także przyszłego pracodawcy.
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Wykres 8.14. Ocena skuteczności jednorazowych dotacji na otworzenie działal-
ności gospodarczej jako formy przeciwdziałania bezrobociu (w %, N=102)

Po drugie, badani stwierdzali, że forma ta daje możliwość realizacji własnych
planów zawodowych, czy życiowych:

– Jednorazowe dotacje dają możliwość realizacji własnych pomysłów i ambicji
biznesowych.

– Forma ta pobudza motywację do wprowadzenia zmian w swoim życiu.
– Praca na własny rachunek daje osobie możliwość swobodnego zarządzania

swoim czasem, co jest ważne w przypadku studentów zaocznych, czy kobiet wycho-
wujących dzieci.

– Jednorazowe środki pozwalają realizować własne marzenia, plany, a zarazem
zwiększają wiarę we własne możliwości.

Po trzecie, respondenci zwracali uwagę, że mocną stroną są pewne rozwią-
zania instytucjonalne. To, że ma ona charakter bezzwrotny. Ważną rolę odgry-
wają tutaj ulgi dla przedsiębiorców, niższe składki na ubezpieczenie społeczne,
itd. Stwierdzano także, że forma ta aktywizuje dużą grupę bezrobotnych oraz
że promuje przedsiębiorczość.

Jakie są zatem słabe strony tego instrumentu rynku pracy? Po pierwsze re-
spondenci zwracali uwagę na kwestie finansowe:

– Zbyt mała kwota dotacji.
– W niektórych formach działalności kwota dotacji jest zbyt niska.
– Zbyt mała kwota dotacji na umożliwienie otworzenia każdej działalności, sta

bezrobotny musi szukać dodatkowych źródeł finansowania.
Po drugie stwierdzano, że sam proces uzyskiwania dotacji jest zbyt długi,

skomplikowany i za bardzo sformalizowany:
– Zbyt dużo formalności.
– Długi okres oczekiwania na środki.
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– Niedokładnie sprecyzowane i kłopotliwe formy zwrotu wypłaconych środków.
– Częściowe kłopoty bezrobotnych z wypełnianiem wniosków (rachunki eko-

nomiczne) oraz z pozyskaniem poręczycieli.
Po trzecie, zwracano także uwagę na to, że wielu bezrobotnych nie nadaje

się do prowadzenia własnych firm. Pojawia się tu zatem pytanie, czy warto wy-
dawać publiczne pieniądze na pomysły, które są skazane na porażkę. Respon-
denci stwierdzali:

– Nie do końca przemyślane przedsięwzięcia. To powoduje, że często osoby bez-
robotne muszą likwidować działalność po wymaganym okresie jej prowadzenia, czyli
po 12 miesiącach.

– Małe rozeznanie osób bezrobotnych, co do realiów panujących na rynku.
– Bezrobotni mają często nieprzemyślane strategie biznesowe.
Na koniec zainteresowani byliśmy opinią pracowników powiatowych urzę-

dów pracy na temat prac interwencyjnych. Na wstępie poprosiliśmy responden-
tów o ocenę skuteczności tego instrumentu rynku pracy w zwalczaniu bezrobo-
cia. Największa ilość badanych stwierdziła, że prace interwencyjne charaktery-
zują się „wysoką skutecznością” (56,90%, N=58). W następnej kolejności re-
spondenci wskazywali kategorię „ani wysoka, ani niska” (przeciętna) (24,50%,
N=25). Z kolei 10 pracowników powiatowych urzędów pracy (9,80%) doszło
do wniosku, że prace interwencyjne cechują się „niską skutecznością”. Dla 4 re-
spondentów instrument ten jest bardzo efektywny w zwalczaniu bezrobocia, a dla
jednego w ogóle nieefektywny, charakteryzuje się „bardzo niską skutecznością”.
Wyniki pokazuje wykres 8.15.

Następnie zapytaliśmy respondentów, reprezentujących powiatowe urzędy
pracy, jakie korzyści ta forma przynosi osobom bezrobotnym, a jakie pracodaw-

Wykres 8.15. Jak Pan/i ocenia skuteczność prac interwencyjnych jako formy
przeciwdziałaniu bezrobociu (w %, N=102)
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com. W przypadku tej pierwszej grupy badani zwracali przede wszystkim uwagę
na to, że prace interwencyjne umożliwiają nawiązanie stosunku pracy, uzyska-
nie pracy:

– Prace interwencyjne stwarzają szanse na etat. Ponadto zobowiązują praco-
dawcę do utrzymania stanowiska pracy przez 2 lata.

– Forma ta daje umowę o pracę i wynikającego z tego świadczenia.
– Bezrobotny staje się pracownikiem. Uzyskuje stałą pracę na czas określony.
Po drugie, zdaniem respondentów prace interwencyjne zaspokajają niektó-

re potrzeby osób bezrobotnych, przede wszystkim potrzeby związane z bezpie-
czeństwem finansowym:

– Prace interwencyjne dają możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb ży-
ciowych.

– Forma ta daje bezrobotnemu poczucie bezpieczeństwa.
– Umożliwiają zaspokajanie potrzeb finansowych.
Po trzecie, zwracano uwagę, że prace interwencyjne umożliwiają zdobycie

kwalifikacji:
– Forma ta daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych.
– Dają szansę zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji.
– Prace interwencyjne pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje i podwyższają do-

tychczasowe.
Jak stwierdził jeden z respondentów forma ta daje możliwość powrotu na ry-

nek pracy osób długotrwale bezrobotnych.
Jeżeli chodzi o pracodawców, to zwracano uwagę przede wszystkim na ko-

rzyści finansowe:
– Prace interwencyjne dają możliwość otrzymania wsparcia finansowego ze stro-

ny Urzędu Pracy na utrzymanie miejsca pracy.
– Forma ta umożliwia zatrudnienie pracownika, dzięki pomocy ze strony Po-

wiatowego Urzędu Pracy.
– Refundacja części kosztów zatrudnienia.
– Wsparcie finansowe w okresie tworzenia nowego stanowiska pracy.
Jak zauważył jeden z respondentów: W stosunku do zobowiązań, jakie wiążą

się z pracami interwencyjnymi, korzyści wynikające z tej formy są znikome.

8.5. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W naszych badaniach prowadzonych w ramach projektu „Analiza lokalnego ryn-
ku pracy – Diagnoza zawodów” chcieliśmy zapytać naszych respondentów tak-
że o poradnictwo zawodowe, tym bardziej, że urasta ono obecnie do ważnej usłu-
gi rynku pracy. Na wstępie interesowało nas, jak duży odsetek osób bezrobot-
nych, zdaniem respondentów wie o funkcjonowaniu w ich instytucji poradnic-
twa zawodowego. Jak pokazują wyniki, badani najczęściej stwierdzali, że
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zdecydowana większość osób bezrobotnych wie o istnieniu w urzędzie pracy
poradnictwa zawodowego. Zobaczmy jak respondenci odpowiadali:
1) Zdaniem 6 badanych (6,10%) o funkcjonowaniu poradnictwa wie od 0 do

25% bezrobotnych – (0,25>.
2) Zdaniem 21 respondentów (21,20%)– od 25% do 50% (25,50>.
3) Zdaniem 21 badanych (21,20%) – od 50% do 75% (50,75>.
4) Zdaniem 31 respondentów (30,30%) – od 75% do 90% (75,90>.
5) Zdaniem 4 badanych (4,00%) – od 90% do 99% (90,99>
6) Zdaniem 11 respondentów (11,10%) – 100% bezrobotnych wie o funkcjo-

nowaniu w urzędzie pracy doradztwa zawodowego.
Jak zatem widać w przekonani pracowników tych instytucji wiedza osób bez-

robotnych na temat funkcjonowania w urzędzie pracy poradnictwa zawodowe-
go jest duża, a nawet można stwierdzić, że bardzo duża. Tylko 27 (27,30%) re-
spondentów doszło do wniosku, że wie o tym mniej niż połowa bezrobotnych.
Wyniki pokazuje wykres 8.16.

Respondentów zapytaliśmy także o to, jakie są ich zdaniem najważniejsze
motywacje osób bezrobotnych do korzystania z usług poradnictwa zawodowe-
go. Można było wskazać co najwyżej 3 odpowiedzi. Według badanych bezrobot-
ni kierują się do doradcy zawodowego przede wszystkim po to, aby uzyskać po-
moc przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych (59,60%, N=59). Z kolei 50 osób
(50,50%) stwierdziło, że są oni zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakre-

Wykres 8.16. Jak duży jest odsetek bezrobotnych, które wiedzą o funkcjonowa-
niu w PUP-ie poradnictwa zawodowego (w %, N=102)
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su poszukiwania pracy (50,50%). Według 48 respondentów (48,50%) bezrobot-
ni poszukują u doradcy zawodowego wsparcia psychicznego. Dla 34 badanych
(34,30%) motywuje ich chęć lepszego poznania własnych predyspozycji zawo-
dowych. Z kolei 21 respondentów (21,20%) stwierdziło, że bezrobotni są zain-
teresowani uzyskaniem wiedzy z zakresu autoprezentacji podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Zdaniem 16 badanych (16,20%) osoby bezrobotne są kierowane do
doradcy zawodowego przez innych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Według 10 respondentów (10,10%) motywacją do kontaktu z tym działem jest
chęć otrzymania informacji na temat lokalnych pracodawców, sytuacji na lokal-
nym rynku pracy. tyle samo badanych doszło do wniosku, że bezrobotni kierują
się do doradcy zawodowego, aby pomógł im utworzyć indywidualną ścieżkę ka-
riery (Indywidualny Plan Działania). Dla 2 osób główną motywacją osób bezro-
botnych jest chęć zdobycia umiejętności społecznych z zakresu lepszego funk-
cjonowania w grupie (np. komunikacja interpersonalna, asertywność). Wyniki
pokazuje poniższy wykres.

Wykres 8.17. Jakie są motywacje osób bezrobotnych do korzystania z usług
poradnictwa zawodowego (w %)?
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Interesowało nas także, jakie bariery pojawiają się wśród osób bezrobot-
nych przed korzystaniem z usług poradnictwa zawodowego. Zdaniem 47 re-
spondentów (47,50%) przeszkodą jest wstyd, lęk przed czymś nowym. Według
23 badanych (23,20%) barierę stanowi postawa roszczeniowa osób bezrobot-
nych. Z kolei 15 osób (15,20%) stwierdziło, że przeszkodą w korzystaniu
z usług poradnictwa jest niechęć do urzędu i urzędników. Zdaniem 2 respon-
dentów (2,00%) nie ma takich barier. Tyle samo badanych stwierdziło, że
przeszkodą jest brak odpowiedniego wsparcia osób chcących uczęszczać na
Klub Prace, czy warsztaty grupowe (np. niskie dodatki szkoleniowe, brak
możliwości opieki nad dzieckiem). Jeden badany doszedł do wniosku, że
barierą jest bark informacji o poradnictwie zawodowym wśród osób bezrobot-
nych. Wyniki pokazuje poniższy wykres.

Poprosiliśmy respondentów, aby wskazali nam mocne strony poradnictwa
zawodowego realizowanego w powiatowych urzędach pracy. Po pierwsze bada-
ni stwierdzali, że doradcy zawodowi przygotowują bezrobotnych do powrotu bądź
wejścia na rynek pracy. Za mocne strony uznano więc:

– Organizowanie warsztatów poszukiwania pracy dla młodzieży po raz pierw-
szy rejestrującej się w urzędzie pracy.

– Przygotowywanie bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy.
– Pomoc osobom bezrobotnym w wejściu na rynek pracy.
– Doradcy zawodowi udzielają porad, jak skutecznie znaleźć zatrudnienie.

Wykres 8.18 Jakie bariery pojawiają się wśród osób bezrobotnych przed korzy-
staniem z usług poradnictwa zawodowego (w %, N=102)
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Po drugie, zwracano uwagę na wyposażenie działu doradztwa zawodowego
oraz na kwalifikacje samych doradców. Za mocne strony uznano więc:

– Dobre wyposażenie Klubu Pracy w stanowiska komputerowe, bibliotekę, te-
sty, filmotekę, itd.

– Duża sala wyposażona w sprzęt audiowizualny niezbędny do prowadzenia
zajęć.

– Mocną stroną są na pewno wykształceni fachowcy.
Po trzecie, za mocną stronę poradnictwa zawodowego uznano realizowanie

potrzeb psychicznych i emocjonalnych osób bezrobotnych:
– Doradcy zawodowi wyzwalają w ludziach chęć i wolę działania.
– Mocną stroną jest tu wsparcie psychiczne.
– Doradcy pobudzają ludzi bezrobotnych do aktywności, motywują ich do po-

szukiwania zatrudnienia, podnoszą na duchu.
Po czwarte, zwracano uwagę na funkcje informacyjne poradnictwa zawodo-

wego:
– Można tu uzyskać informacje na temat lokalnego rynku pracy i pracodawców.
– Istnieje tu możliwość otrzymania informacji na temat określonych zawodów,

wymagań, jakie należy spełnić, aby je wykonywać.
Jeżeli chodzi o słabe strony, to respondenci zwracali przede wszystkim uwa-

gę na zbyt małą liczbę doradców zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy:
– Mała ilość odpowiednio wykwalifikowanej kadry.
– Zbyt mało doradców w stosunku do liczby bezrobotnych.
– Duże obciążenie doradców zawodowych wynikające z tego, że jest ich po prostu

niewielu.
Po drugie, na co zwracali uwagę przede wszystkim doradcy zawodowe, bra-

kuje odpowiednich narzędzie diagnostycznych, testów zawodowych:
– Brak narzędzi do badań predyspozycji zawodowych, cech osobowości w celu

ustalenia możliwości zatrudnienia lub wyboru zawodu dla doradców nie będących
psychologami.

Po trzecie, część badanych stwierdziła, że poradnictwo zawodowe nie przy-
nosi konkretnych rezultatów:

– Osoby bezrobotne zwracają się do urzędu pracy przede wszystkim po to, aby
znaleźć zatrudnienie, a nie o jakieś wsparcie psychiczne.

– Czasami poradnictwo zawodowe jest mało efektywne.
– Poradnictwo zawodowe nie przynosi wymiernych rezultatów.
Zainteresowani byliśmy także współpracą powiatowych urzędów pracy z in-

nymi podmiotami z otoczenia instytucjonalnego w celu realizacji zadań z zakresu
poradnictwa zawodowego. Na wstępie zapytaliśmy, czy taka współpraca ma
w ogóle miejsce. Wyniki prezentujemy w zestawieniu (tabela obok).

Następnie interesowało nas, jak często miała miejsce ta współpraca. Pytanie
to zadaliśmy tylko tym respondentom, którzy wskazali, że taka współpraca ma
w ogóle miejsce. Wyniki prezentujemy w na wykresie 8.19.
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Czy istnieje współpraca w zakresie poradnictwa zawodowego?

Wykres 8.19. Częstotliwość tej współpracy (w %)
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Na koniec chcieliśmy się dowiedzieć, jak układa się ta współpraca. Spytali-
śmy tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali, że taka współpraca w ogóle
istnieje. Wyniki prezentuje wykres 8.20.

8.6. DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY W ZAKRESIE
POŚREDNICTWA PRACY

Na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu „Analiza lokalnego rynku
pracy – Diagnoza zawodów” badań chcieliśmy się dowiedzieć, jak wygląda współ-
praca pomiędzy powiatowymi urzędami pracy z województwa łódzkiego oraz
pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy. Zapytaliśmy się badanych, jak
ich zdaniem te relacje się układają. Zdecydowana większość stwierdziła, że sto-
sunki pomiędzy urzędami pracy a przedsiębiorcami w zakresie pośrednictwa
pracy wyglądają dobrze lub bardzo dobrze. Odpowiedź „bardzo dobrze” wybra-

Wykres 8.20. Jak się układa ta współpraca? (w %)
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ło 14 badanych (13,70%), a „raczej dobrze” – 71 (69,60%). Z kolei 16 respon-
dentów (15,70%) doszło do wniosku, że przeciętnie. Jak widać z udzielonych
odpowiedzi żaden z badanych nie stwierdził, że ta współpraca układa się źle lub
bardzo źle. Odpowiadano tak bez względu na zajmowane stanowisko oraz sto-
pę bezrobocia w powiecie.

Zapytaliśmy respondentów, aby wskazali nam jakie czynniki decydują o tym,
że ta współpraca układa się dobrze, czy wręcz nawet bardzo dobrze. Po pierw-
sze zwracano uwagę, że pracodawcy są w urzędach pracy dobrze obsługiwani,
traktuje się ich jako poważnych klientów:

– Pośrednicy dobrze obsługują przedsiębiorców.
– Pracodawcy chętnie ponownie korzystają z usług powiatowego urzędu pracy.

Składają tutaj swoje oferty.
– W miarę możliwości pośrednicy starają się szybko realizować oferty.
– Pracodawca nie traci swego czasu na poszukiwanie pracownika. Wstępnej

weryfikacji dokonuje urząd.
Zwracano także uwagę na to, że w trakcie, gdy przedsiębiorca zgłasza się do

urzędu z ofertą pracy, to jednocześnie dowiaduje się o aktywnych instrumen-
tach rynku pracy, o możliwościach dofinansowania swojej działalności:

– Pracodawcy są zainteresowani współpracą z powiatowymi urzędami pracy,
gdyż te udzielają im korzystnych ofert, wiążących się z zatrudnieniem bezrobotnych.

– Pracodawcy zgłaszają wolne miejsce pracy. Jednocześnie są zainteresowani
aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu.

Badani stwierdzali także, że ta współpraca układa się dobrze, gdyż urząd
pracy jest istotną bazą danych o potencjalnych pracownikach. Respondenci za-
uważali, że pośrednicy pracy dobrze znają lokalny rynek pracy, bezrobotnych
i przez to są w stanie efektywnie pomóc pracodawcom. Jeden z badanych do-
szedł do wniosku, że ta współpraca jest po prostu jasna, konkretna i zrozumiała
dla obu stron.

Interesowało nas także to, co decyduje że w niektórych przypadkach te kon-
takty między pracodawcami a powiatowymi urzędami pracy z województwa łódz-
kiego układają się przeciętnie. Tych wypowiedzi było znacznie mniej:

– Niektórzy pracodawcy podchodzą zbyt lekkomyślnie do zatrudniania ludzi
poprzez urząd pracy. Dla nich nie liczą się bezrobotni, którzy mogliby stać się po-
tencjalnymi pracownikami, co pieniądze, dotacje utrzymywane z aktywnych form
rynku pracy.

– Pracodawcy mają zbyt duże wymagania, co do osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędzie pracy.

– Pracodawcy zgłaszają jakąś ofertę pracy na zawód, który wydaje się stosun-
kowo popularny, a później się dziwią, że w ogóle nie ma kandydatów do pracy. Po
prostu, wielu bezrobotnych jest zarejestrowanych tylko po to, aby otrzymywać świad-
czenia socjalne.

– Pracodawcy cechują się postawą roszczeniową.
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Jak widać mamy tu do czynienia zarówno z zarzutami wobec pracodawców,
jak i z pewnymi stwierdzeniami, które świadczą bądź o ubogiej ofercie urzędów
pracy („mały wachlarz usług”), bądź o fikcyjnym bezrobociu.

W ramach projektu „Analiza lokalnego rynku pracy – Diagnoza zawodów” chcie-
liśmy zapytać respondentów o organizowanie giełd pracy i efektywność tej formy
zwalczania bezrobocia. Na wstępie byliśmy zainteresowani tym, z jakimi problema-
mi spotykają się pośrednicy pracy przy przygotowywaniu giełd pracy. Poprosiliśmy
respondenta, aby wskazał wszystkie, z jakimi ma do czynienia w swoim urzędzie,
bądź o jakich słyszał w swoim miejscu pracy. Według 72 badanych (70,60%) istot-
nym problemem dotyczą znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych osób wśród
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Zdaniem 51 respondentów
(50,00%) osoby bezrobotne wykazują małe zainteresowanie uczestniczeniem w gieł-
dach pracy. Z kolei 22 osoby (21,60%) stwierdziły, że problemem są warunki loka-
lowe. Nie ma na przykład osobnej sali, w której można byłoby organizować giełdy
pracy. Zdaniem 14 respondentów (13,70%) problemem jest małe zainteresowanie
ze strony pracodawców giełdami pracy. Z kolei 5 osób (4,90%) stwierdziło, że nie
pojawiają się żadne problemy przy realizacji i przygotowywaniu giełd pracy.

Zapytaliśmy respondentów, jakie należałoby podjąć działania, aby poprawić
tę sytuację. Otrzymaliśmy m.in. następujące wypowiedzi:

– Należy zwiększyć środki finansowe na potrzeby lokalowe w powiatowych urzę-
dach pracy.

Wykres 8.21 Z jakimi problemami spotykają się pośrednicy pracy przy przygo-
towywaniu giełd pracy? (w %)
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– Powinno się wyprowadzić z urzędów pracy składkę zdrowotną, co skutkowa-
łoby pozostaniem w rejestrach osób faktycznie zainteresowanych podjęciem zatrud-
nienia.

– Zwiększenie sankcji w stosunku do osób bezrobotnych, które nie podejmują
zatrudnienia bądź nie zgłaszają się na giełdę pracy.

– Pracodawcy powinni trochę obniżyć wymagania wobec kandydatów na pra-
cowników.

8.7. NIEPUBLICZNE INSTYTUCJE RYNKU PRACY

Nasza próba dotycząca niepublicznych instytucji rynku pracy wynosiła 49 re-
spondentów, reprezentujących różnego rodzaju podmioty z województwa łódz-
kiego. I tak: 2 badanych (4,08%) pracowało w Ochotniczych Hufcach Pracy,
16 (32,65%) w prywatnych agencjach zatrudnienia, 30 (61,22%) – w instytucjach
szkoleniowych, a 1 – w instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.
Obrazowo pokazuje to wykres 8.22.

Wykres 8.22. Miejsce pracy respondentów (w %, N=49)

Jak widać w próbie dominowały osoby, które pracowały w instytucjach szko-
leniowych oraz w prywatnych agencjach zatrudnienia. Dla wyjaśnienia doda-
my, że w ramach badania przeprowadzaliśmy wywiady z tymi pracownikami, któ-
rzy bądź mieli znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy/instytucji, zarządzali
nią, bądź z tymi, którzy byli jej właścicielami.

W ramach projektu „Analiza lokalnego rynku pracy – Diagnoza Zawo-
dów” chcieliśmy uzyskać informacje dotyczące tego, jak respondenci oceniają
działalność powiatowych urzędów pracy. Interesowało nas, z których, ich
zdaniem, zadań instytucje te dobrze się wywiązują, a które są przez nie
zaniedbywane.

Według 14 badanych (28,57%) Powiatowe Urzędy Pracy, dobrze wywiązują
się z większości zadań, jakie się przed nimi stawia, choć w niektórych obszarach
nie dają sobie rady. Tyle samo respondentów stwierdziło, że Powiatowe Urzędy
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Pracy raczej źle funkcjonują, szczególnie w wypełnianiu niektórych zadań. Z kolei
10 osób (20,41%) doszło do wniosku, że Powiatowe Urzędy Pracy bardzo do-
brze radzą sobie w przeciwdziałaniu zjawiska bezrobocia, skutecznie realizują
swoje działania. Dla 8 respondentów (16,33%) Powiatowe Urzędy Pracy bar-
dzo źle funkcjonują, nie wykonują należycie zadań, jakie przed nimi stoją. Wy-
niki obrazowo pokazuje poniższy wykres.

Wykres 8.23. Ocena jakości działalności powiatowych urzędów pracy (w %, N=49)

Jak widać ocena działalności powiatowych urzędów pracy jest zróżnicowa-
na. Ogółem 24 respondentów wskazało te kategorie odpowiedzi, które świad-
czą o tym, że publiczne instytucje rynku pracy dobrze funkcjonują. Odmienne-
go zdania było 22 badanych. Można zatem powiedzieć, że różnica jest niewiel-
ka. Postanowiliśmy zatem zapytać, w jakich obszarach publiczne służby zatrud-
nienia nie funkcjonują najlepiej. Zwrócono uwagę na:

1) nadmierną biurokrację:
– W powiatowych urzędach pracy panuje nadmierna biurokracja. Trzeba czę-

sto długo czekać na załatwienie prostych formalności.
– Nadmiar dokumentacji i biurokracji.
2) nieodpowiedni stosunek pracowników publicznych służb zatrudnienia

w stosunku do osób bezrobotnych:
– Obsługa klienta, zwłaszcza osób bezrobotnych, jest w powiatowych urzędach

pracy na bardzo niskim poziomie.
– Pracownicy urzędów traktują bezrobotnych w sposób przedmiotowy.
3) szkolenia zawodowe proponowane przez powiatowe urzędy pracy:
– Mała ilość kursów podnoszących lub zmieniających dotychczasowe kwalifi-

kacje.
– Brak odpowiednich szkoleń zawodowych dostosowanych do realiów rynku

pracy.
– Brak pieniędzy na realizację indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych.
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4) szkolenia zawodowe proponowane przez powiatowe urzędy pracy:
– Mała ilość kursów podnoszących lub zmieniających dotychczasowe kwalifi-

kacje.
– Brak odpowiednich szkoleń zawodowych dostosowanych do realiów rynku pracy.
– Brak pieniędzy na realizację indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych.
Zapytaliśmy badanych, jak zmienić tę sytuację. Tutaj zwracano uwagę na:
1) badanie potrzeb rynku pracy:
– Urzędy pracy powinny dokonywać badań rynku pracy.
– Analizowanie potrzeb rynku pracy.
2) zmniejszenie biurokracji:
– Sprowadzić proces przesyłania dokumentów do formy elektronicznej.
– Powinno się zmniejszyć liczbę potrzebnych formalności, dokumentów.
3) pracowników urzędów pracy:
– Należy więcej środków przeznaczać na szkolenia pracowników powiatowych

urzędów pracy.
– Trzeba zredukować liczbę pracowników w urzędach pracy.
4) funkcjonowanie urzędów pracy:
– Należy obniżyć zasiłki dla bezrobotnych, co spowoduje, że naprawdę zaczną

szukać pracy.
– Powinno poszerzyć się działy pośrednictwa, zatrudnić więcej pośredników

pracy.
5) współpracę z innymi podmiotami:
– Należy uskutecznić współpracę z podmiotami niepaństwowymi.
– Powinno się organizować cykliczne spotkania na linii pracodawcy – urząd

pracy – instytucje szkoleniowe.
Następnie zadaliśmy respondentom następujące pytanie: Czy Pana/i zdaniem

część zadań, dotąd realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy mogłaby być prze-
kazana innym podmiotom, np. prywatnym instytucjom rynku pracy? Twierdzą-
co na to pytanie odpowiedziało 34 badanych (69,39%), przecząco zaś – 14
(28,57%). Wyniki prezentuje wykres 8.24.

Wykres 8.24. Czy Pana/i zdaniem część zadań dotąd realizowana przez powia-
towe urzędy pracy, mogłaby być przekazana innym podmiotom, np. prywatnym
instytucjom rynku pracy (w %, N=49)
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Jak widać większość respondentów stwierdziło, że część działań powiatowych
urzędów pracy mogłaby być przekazana innym podmiotom, np. prywatnym in-
stytucjom rynku pracy. Jakie obszary badani mieli na myśli? Wymieniano przede
wszystkim: pośrednictwo pracy, w tym zarówno krajowe, jak i zagraniczne, do-
radztwo zawodowe, szkolenia zawodowe osób bezrobotnych, przygotowywanie
bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, praktyki zawodowe.

8.8. PODSTAWOWE KONKLUZJE

Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu ustalono, że po
pierwsze, w opinii pracowników powiatowych urzędów pracy problem bezrobo-
cia jest w dużej mierze spowodowany niską jakością zasobów ludzkich. Chodzi
tu przede wszystkim o osoby długotrwale bezrobotne. Mamy tu do czynienia
z paradoksalną sytuacją. Z jednej strony pojawiają się pracodawcy, którzy po-
szukują pracowników i nie mogą ich znaleźć. Z drugiej zaś mamy rzesze bezro-
botnych. Sytuacja ta jest o tyle niekorzystna, że w długim okresie może ona sta-
nowić poważną barierę wzrostu gospodarczego. Bez odpowiednio wykwalifiko-
wanych zasobów ludzkich rozwój ekonomiczny regionu nie będzie możliwy.

Po drugie, okazało się, że skutecznym sposobem przeciwdziałania bezrobo-
ciu jest tworzenie kompleksowych programów aktywizacyjnych. Skierowane są
one do konkretnej grupy beneficjentów, a ponadto proponują szeroki wachlarz
usług, z których wielu bezrobotnych w normalnej sytuacji może nigdy by nie sko-
rzystało. Chodzi tu przede wszystkim o poradnictwo zawodowe, czy Kluby Pra-
cy. Mamy też w tym przypadku do czynienia z profesjonalną, usystematyzowa-
ną pomocą osobie bezrobotnej. Najpierw spotyka się ona z doradcą zawodo-
wym, następnie kierowana jest w zależności od potrzeb do kolejnych działów,
np. pośrednictwa pracy, czy aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Ma
to charakter planowy i większym stopniu nastawione jest na realizację konkret-
nych oczekiwań danej osoby. Na szczególną uwagę zasługuje Program „50 Plus”
skierowany do bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jak podają statystyki, za-
równo Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi, jest to grupa w wyjątkowym stopniu narażona wykluczeniem społecz-
nym. Pracodawcy w mniejszym stopniu są zainteresowani zatrudnianiem takich
osób. Zakładają a priori, że będą one trudniej dostosowywać się do warunków
panujących w danej firmie, trudniej będzie przychodziła im nauka jakiś konkret-
nych czynności. Mamy tutaj de facto do czynienia z sytuacją, którą profesor Kryń-
ska określiła mianem dyskryminacji wiekowej. Trzeba zarazem dodać, że wokół
osób powyżej 50 roku życia krąży wiele nieprawdziwych uprzedzeń. Jak pisze
Mariola Łaguna: Badania nad zdolnością do nauki ludzi starszych obalają wiele
niesprawiedliwych stereotypów. Okazało się, że osiągnięcia w nauce w ramach uni-
wersytetu otwartego u osób w wieku 60–64 lat były wyższe niż u osób młodszych.
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Chociaż wiele z nich obawiaůo spodziewaůo sić problemów z pamićciŕ, to faktycz-
nie wystŕpiůy one tylko u ok. Ľ badanych. Studenci w starszym wieku okazali sić
takýe bardzo chćtni do korzystania z nowych technologii, np. komputerów, konfe-
rencji telefonicznych itp. Zaobserwowano także, że osoby starsze lepiej uczą się w wy-
branym przez siebie tempie niż pod presją czasu9.

Po trzecie, respondenci podkreślali ważną rolę poradnictwa zawodowego i po-
średnictwa pracy w strukturze urzędu. Zauważono, że osoby z tych działów wy-
kazują się znacznym profesjonalizmem, a ich praca w skuteczny sposób pozwa-
la bezrobotnym, często przez długi okres pozostającym bez zatrudnienia, na
powrót dna rynek pracy. Działania te są o tyle ważne, że często pozwalają lu-
dziom podnieść wiarę w swoje możliwości, a co za tym idzie zwiększyć ich efek-
tywność w szukaniu pracy. Ponadto, systematyzują wiedzę na temat swoich moż-
liwości zawodowych.

Na koniec chcielibyśmy oddać głos naszym respondentom i przedstawić ich
poglądy. Spytaliśmy się badanych, zarówno tych reprezentujących publiczne służ-
by zatrudnienia, jak i tych z prywatnych instytucji rynku pracy, co należy zrobić,
aby sytuacja na lokalnym rynku pracy uległa poprawie. Uzyskaliśmy następują-
ce odpowiedzi:

– Zwiększyć środki finansowe dla pracodawców oraz dla bezrobotnych, którzy
zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.

– Ścisła współpraca między samorządem gminnym, powiatowym a urzędem pracy
. należałoby przeznaczać więcej środków z Funduszu Pracy na szkolenia zmieniające
kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych dostosowane do lokalnego rynku pracy.

– Należy nawiązać ściślejszą współpracę z przedsiębiorcami, poznać ich potrzeby,
co do kwalifikacji osób bezrobotnych.

– Instytucje samorządowe powinny zadbać o przyciąganie nowych inwestorów.
Należy także doprowadzić do likwidacji „szarej strefy”.

– Należy obniżyć koszty pracy. Powinno się zastosować rozwiązania prawne
motywujące pracodawców do zwiększenia zatrudnienia np. wprowadzając dodat-
kowe ulgi w podatkach.

– Większe sankcje dla pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno”.
– Należy dostosować postawę i kwalifikacje osób bezrobotnych do potrzeb pra-

codawców; zwiększyć wynagrodzenie za pracę.
– Powinno się pozbyć się z ewidencji PUP osób bezrobotnych które nie są zain-

teresowane podjęciem pracy, a jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.
– Należałoby dostosować szkolenia do potrzeb rynku pracy.
– Trzeba edukować młodzież, jak poszukiwać zatrudnienia.
– Powinny częściej odbywać się konsultacje pomiędzy różnymi instytucjami,

pracodawcami a władzami samorządowymi.

9 Mariola Łaguna, „Szkolenia. Jak je prowadzić, by...”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Gdańsk 2004, s.28.
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– Trzeba wprowadzić koordynację działań wszystkich instytucji rynku pracy.
– Należy stworzyć korzystne warunki kredytowe dla tych osób, które pragną otwo-

rzyć własną działalność gospodarczą.
– Powinno się obniżyć koszty utrzymania pracowników.
– Należy przenieść część działań, szczególnie z zakresy poradnictwa zawodo-

wego oraz szkoleń zawodowych, do instytucji z sektora prywatnego.
– Uczelnie powinny w większym stopniu obserwować, co się dzieje na rynku

pracy i dostosowywać program nauczania do potrzeb rynku pracy.
Wydaje się zatem, że skutecznym sposobem rozwiązania problemów lokal-

nego rynku pracy jest zwiększenie środków na podniesienie jakości zasobów ludz-
kich oraz skoordynowanie działań różnych instytucji na tym rynku funkcjonują-
cych. Od tego zależy w dalszej perspektywie zależy utrzymanie wysokiego wzro-
stu gospodarczego oraz dostosowanie województwa łódzkiego do wymagań
współczesnej ekonomii.
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R O Z D Z I A Ł  D Z I E W I ĄT Y

Bogdan Suchecki, Artur Gajdos

PRZEWIDYWANY POPYT NA PRACĘ
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

DO ROKU 2010

9.1. UWAGI WSTĘPNE

Przy formułowaniu prognozy, jako informacje historyczne o kształtowaniu się
zmiennych prognozowanych, wykorzystane zostały dane z Badań Aktywności Eko-
nomicznej Ludności Polski za okres od I kwartału 1995 r. do IV kwartału 2005 r.
Korzystając ze specjalnego oprogramowania zmienne te zostały obliczone na pod-
stawie indywidualnych ankiet BAEL dla poszczególnych kwartałów lat 1995–2005,
tzn. dla tych okresów, które zawierały informacje o lokalizacji miejsca zamieszka-
nia badanych gospodarstw domowych według podziału administracyjnego na 16
województw. Bazę danych pomocniczych, głównie jako zmiennych objaśniających
(predyktorów), stanowiły zebrane w odpowiednich bankach SPPP1:

– makroekonomiczne dane GUS dotyczące kształtowania się w Polsce PKB,
płacy przeciętnej brutto, liczby ludności, wskaźników cen, płacy minimalnej, na-
kładów inwestycyjnych i in.2,

– publikowane w specjalnych wydawnictwach szacunkowe dane GUS
o kształtowaniu się według województw produktu regionalnego brutto (PKB
według województw) i wartości dodanej w poszczególnych województwach w ce-
nach bieżących i stałych oraz dane o stopie bezrobocia rejestrowanego i wskaź-
nikach cen według województw.

1 System Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce: www.sppp.gov.pl. Por. SPPP część II, RCSS,
Warszawa 2003.

2 Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa; Poland Quarterly Statistics, Biuletyn
Statystyczny, wyd. GUS, Warszawa (z różnych okresów 1992–2005). W badaniach korzystano tak-
że z danych rocznych. W tym przypadku informacje statystyczne pochodzą z: „Rocznik statystyczny
województw” i „Produkt Krajowy Brutto według województw” (różne wydania z lat 1997–2005), oraz
najnowsze dane z witryny internetowej www.stat.gov.pl.
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Niniejszy rozdział składa się z trzech części. Pierwsza część zatytułowana
„Analiza i prognozowanie podstawowych elementów rynku pracy województwa
łódzkiego” zawiera najpierw ekstrapolacje tendencji rozwojowych podstawowych
zmiennych rynku pracy województwa łódzkiego (liczby pracujących, liczby za-
trudnionych i liczby ofert pracy), a następnie prezentowane są prognozy uzy-
skane przy zastosowaniu metod wyrównywania wykładniczego i metody Boxa-
Jenkinsa (model ARMA). Część druga opracowania dotyczy prognoz liczby pra-
cujących w województwie łódzkim na lata 2006–2010 według sektorów i sekcji
PKD. Z kolei w części trzeciej prezentowane są szczegółowe prognozy liczby
pracujących według wielkich i dużych grup zawodowych w województwie łódz-
kim na lata 2006–2010.

9.2. ANALIZA I PROGNOZA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW
RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DO 2010 ROKU

9.2.1. Ekstrapolacja tendencji rozwojowych podstawowych zmiennych rynku
pracy

Analiza wykresu kształtowania się liczby pracujących ogółem w okresie 1995–
2005 pokazuje na wysoce zróżnicowane tendencje rozwojowe tej zmiennej
w dwóch podokresach. Podokres pierwszy dotyczy obserwacji od początku pró-

Tabela 9.1. Prognozy liczby pracujących, liczby zatrudnionych i ofert pracy
w województwie łódzkim na podstawie modeli trendu (w tys. osób i miejsc)

Źródło: Obliczenia własne.
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Tabela 9.2. Tendencja rozwojowa liczby pracujących i liczby zatrudnionych
w województwie łódzkim w latach 1997–2005

REGRESS: dependent variable is LP_LO
Using 1997Q1–2005Q4
Variable Coefficient Std Err T-stat Signf
^CONST 5678.71 1235.74 4.59541 0.000
T 29.8024 9.29954 3.20471 0.003
LNT –1468.58 407.257 –3.60602 0.001
OT –14253.3 3975.85 –3.58498 0.001
S1 –13.3844 8.65918 –1.54569 0.133
S3 15.5524 8.48203 1.83357 0.077
Equation Summary
No. of Observations = 36 R2= 0.6698 (adj) = 0.6148
Sum of Sq. Resid. = 29005.5 Std. Error of Reg. = 31.0942
Log(likelihood) = –171.533 Durbin-Watson = 1.06500

REGRESS : dependent variable is LZ_LO
Using 1997Q2–2005Q3
Variable Coefficient Std Err T-stat Signf
^CONST 5816.36 1054.86 5.51387 0.000
T 25.6521 7.58033 3.38404 0.002
LNT –1544.60 343.190 –4.50072 0.000
OT –18203.3 3510.39 –5.18555 0.000
S2 11.4001 4.89794 2.32753 0.028
U0334 –48.2734 15.1328 –3.18999 0.004
U991 –61.2649 20.7731 –2.94925 0.007
Equation Summary
No. of Observations = 34 R2= 0.8717 (adj) = 0.8431
Sum of Sq. Resid. = 10335.0 Std. Error of Reg. = 19.5647
Log(likelihood) = –145.432 Durbin-Watson = 0.74412

Źródło: Obliczenia własne.

by do 3 kwartału 2003 roku. Oprócz nietypowych obserwacji w 4 kwartale 1999 r.
i w 1 kwartale 2000 r. (kontrolowanych łącznie przez zmienną zero-jedynkową
U994001) oraz w 1 kw. 2001 r. (U011) i w 3 kw. 2003 r. (U023) bardzo dobre
dopasowanie do danych wykazuje mieszany trend liniowo-logarytmiczny (zmien-
ne T i LNT=ln(T)) opisujący najpierw wzrost, a od 1999 r. spadek liczby pracu-
jących w tym podokresie. W tym czasie obserwuje się również wahania sezono-
we wskazujące na przeciętne spadki o ponad 11 tys. osób pracujących w 2 kwar-
tałach oraz wzrosty o około 33 tys. osób pracujących w 3 kwartałach kolejnych
lat podpróby.

Ostatnim okresem tendencji spadkowej liczby pracujących w województwie
łódzkim był 2 kwartał 2003 r. Podokres drugi dotyczy więc ostatnich 9 obserwa-
cji kwartalnych i w tym czasie liczba pracujących wzrastała według trendu linio-
wego z wahaniami sezonowymi we wszystkich czterech kwartałach. Na podsta-
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wie rezultatów estymacji odpowiedniego modelu tendencji rozwojowej można
zauważyć, iż w tym podokresie liczba pracujących wzrastała przeciętnie kwar-
talnie o prawie 5800 osób plus około 43 900 i 59 000 pracujących w pierwszych
i czwartych kwartałach oraz minus ponad 63 700 i 39 400 osób w drugich i trze-
cich kwartałach kolejnych lat.

Analizując i specyfikując ponadto modele tendencji rozwojowych liczby za-
trudnionych oraz liczby zgłoszonych ofert pracy w województwie łódzkim za-
uważono, iż w tych przypadkach najlepsze dopasowania można otrzymać przy
zastosowaniu addytywnego złożenia trendu liniowego, logarytmicznego i hiper-
bolicznego z uwzględnieniem sezonowości. Modele te, najlepiej dopasowane do
obserwacji w całym okresie próby 1997–2005, wykazują jednak silny wzrost eks-
trapolowanych wartości zmiennych objaśnianych w okresie prognozy. Mogą więc
jedynie być narzędziem prognozowania krótkookresowego, maksymalnie na 8–
12 kwartałów, tzn. do roku 2008. Przy takim horyzoncie prognozy wartości pro-
gnozowane będą już na poziomie maksymalnych wartości z okresu próby, tzn.
ponad 1550 tys. zatrudnionych oraz ok. 6 tys. ofert pracy w kwartale.

Tabela 9.3. Tendencja rozwojowa liczby zgłoszonych ofert pracy w wojewódz-
twie łódzkim kwartalnie, w latach 1997–2005

Using 1995Q1–2005Q4
Variable Coefficient Std Err T-stat Signf
CONST 7566.53 652.452 11.5971 0.000
T 142.691 13.7071 10.4100 0.000
LNT –3018.65 302.357 –9.98373 0.000
OT –5144.73 817.237 –6.29527 0.000
S2 204.248 67.4968 3.02604 0.005
S3 425.101 67.3671 6.31022 0.000
Equation Summary
No. of Observations = 44 R2 = 0.8722 (adj) = 0.8554
Sum of Sq. Resid. = 0.284480E+07 Std. Error of Reg. = 273.611
Log(likelihood) = –306.123 Durbin-Watson = 1.42461

Źródło: Obliczenia własne.
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9.2.2. Zastosowanie metod wyrównywania wykładniczego i modelu ARIMA
w prognozowaniu rynku pracy woj. łódzkiego

W odróżnieniu od modeli tendencji rozwojowej, metody wyrównywania wykład-
niczego oraz metoda Boxa-Jenkinsa (model ARMA lub ARIMA) pozwalają na
wyznaczanie prognoz analizowanych zmiennych w sposób bardziej elastyczny.
Wynika to z ich własności adaptacyjnych dla uwzględnienia nie tylko tendencji
głównej i sezonowości, ale również zmian lokalnych oraz postarzania informacji.

Przy formułowaniu prognoz liczby pracujących i innych zmiennych rynku pra-
cy województwa łódzkiego testowano możliwości zastosowania następujących
metod:

– Holta, Wintera i ADRES (Adaptive Response) oraz
– modelu ARIMA przy różnych parametrach i założeniach.
W przypadku liczby pracujących ogółem najbardziej odpowiednimi narzę-

dziami wyznaczania prognoz krótkookresowych okazały się: metoda Wintera
i metoda ADRES oraz model ARMA. Na wykresie 9.2 oraz w tablicy 9.4 poka-
zano liczbowe wartości wyznaczonych prognoz liczby pracujących ogółem w wo-
jewództwie łódzkim.

Można zauważyć, iż prognozy z metody ARMA (p=1, q=4) i metody AD-
RES nie uwzględniają sezonowości zaobserwowanej dopiero w ostatnich latach

Wykres 9.1. Liczba pracujących i liczba zatrudnionych ogółem w województwie
łódzkim w latach 1996–2005 w tys. osób kwartalnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BAEL.
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próby statystycznej. Wszystkie prognozy pokazane w tablicy 1.5 wskazują na sta-
gnację liczby pracujących w województwie łódzkim na poziomie roku 2005 z moż-
liwością wahań kwartalnych od 1100 do 1123 tys. osób (z błędem prognozy po-
niżej 3%).

W przypadku prognozowania liczby zatrudnionych mamy do czynienia z bar-
dziej wyraźnym schematem addytywnych kwartalnych wahań sezonowych.
W związku z tym, odpowiednią metodą wyrównywania wykładniczego jest tutaj
metoda Wintera lub zastosowanie modelu ARIMA.

Formułowane prognozy wskazują na niewielki wzrost do ok. 767 tys. pra-
cowników najemnych (metoda Wintera: lz_low) lub do ok. 760 tys. zatrudnio-
nych w województwie łódzkim do roku 2010 z wyraźnymi kwartalnymi wahania-
mi sezonowymi (błąd prognozy ok. 2,8%) – por. wykres 9.3.

W przypadku prognozowania liczby zgłoszonych ofert pracy również obser-
wowany jest addytywny schemat sezonowości kwartalnej. Na wykresie 1.4 moż-
na zaobserwować podobnie jak poprzednio, iż na podstawie metody Wintera
oraz modelu ARMA otrzymuje się wartości ekstrapolowane oznaczające stabi-
lizację lub niewielki spadek liczby ofert pracy w województwie w perspektywie
do 2010 r. z wyraźnymi wahaniami kwartalnymi. Poniżej na wykresie i w tabli-
cach prezentowane są oceny optymalnych parametrów dopasowania oraz szcze-
gółowe wartości formułowanych prognoz.

Wykres 9.2. Prognozy liczby pracujących w województwie łódzkim przy zasto-
sowaniu metody Wintera, ADRES i modelu ARMA(p=1, q=4); ARMA(p=1,
q=1, sl=4, s=1) w tys. osób

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 9.4. Prognozy liczby pracujących w województwie łódzkim przy zastoso-
waniu metody ADRES, Wintera, i ARMA w tys. Osób

Źródło: Obliczenia własne.

Wykres 9.3. Prognozy liczby zatrudnionych w województwie łódzkim przy za-
stosowaniu metody Wintera i modelu ARMA(q=3, sl=4, s=1), w tys. osób

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 9.5. Prognozy liczby zatrudnionych w województwie łódzkim przy zasto-
sowaniu metody Wintera i modelu ARMA(q=3, sl=4, s=1) w tys. Osób

Źródło: Obliczenia własne.

Wykres 9.4. Prognozy liczby zgłaszanych ofert pracy w okresach kwartalnych
w województwie łódzkim przy zastosowaniu metody Wintera i modelu ARMA
(p=1, q=1, sl=4, s=1), w tys. ofert

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 9.6. Prognozy liczby zgłaszanych ofert pracy (w tys.) w okresach kwar-
talnych w województwie łódzkim przy zastosowaniu metody Wintera i modelu
ARMA (p=1, q=1, sl=4, s=1)

Źródło: Obliczenia własne.

9.3. PROGNOZA LICZBY PRACUJĄCYCH W WOJ. ŁÓDZKIM
NA LATA 2006–2010
WEDŁUG SEKTORÓW I SEKCJI PKD

W tej części opracowania znajdują się prognozy liczby pracujących według sek-
torów i sekcji PKD. Do sformułowania prognoz posłużyły modele wektorowej
autoregresji – VAR3. Ponieważ sytuacja na lokalnych rynkach pracy jest w du-
żym stopniu uzależniona od ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, dla głów-
nych gałęzi gospodarki województwa łódzkiego wyznaczono również prognozy
w zależności od różnych wariantów ukształtowania ogólnokrajowego rynku pracy
do roku 2010. Rozdział ten podzielony został na dwa podrozdziały, w których
prognozujemy liczbę pracujących w województwie łódzkim w podziale na sek-
tory oraz sekcje.

3 Opis stosowanej metodologii można znaleźć w wielu książkach np. w Kusideł [2000]. Uza-
sadnienie jej zastosowania do prognozowania rynku pracy można znaleźć w Kusideł [2005].
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9.3.1. Analiza i prognozy liczby pracujących w podziale na trzy sektory
gospodarki województwa łódzkiego

Opis danych statystycznych
Poniżej znajduje się analiza i prognozy liczby pracujących w trzech sektorach
(gałęziach) gospodarki województwa łódzkiego: rolniczym, przemysłowym, usług.
Dane o sektorach powstały z sumowania odpowiednich danych dotyczących sek-
cji PKD, które opisuje tabela 9.7.

Tabela 9.7. Symbole i aktualny opis głównych sekcji PKD4

Agregowanie sekcji do poziomu sektorów odbywa się według następującego
klucza:

– sektor rolniczy: suma sekcji A, B;
– sektor przemysłowy: suma sekcji C, D, E, F;
– sektor usług: suma sekcji G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q.
Udział liczby pracujących w poszczególnych sektorach w ogóle pracujących

w województwie łódzkim i w Polsce w okresie I kwartał 1995 – IV kwartał 2005
przedstawiony został na wykresach 9.5–9.7.

4 Są to jedynie bardzo skrócone opisy. Pełną zawartość poszczególnych sekcji należy znaleźć
w odpowiednich publikacjach (strony WWW lub publikacje książkowe, jak np. Korczyn [2005]).
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Wykres 9.5. Pracujący w rolnictwie

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 9.7. Pracujący w usługach

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 9.6. Pracujący w przemyśle

Źródło: opracowanie własne.

Wynika z nich, że udział pracujących w poszczególnych sektorach gospodar-
ki w województwie łódzkim kształtuje się na bardzo podobnym poziomie co w ca-
łej Polsce. Tendencje w łódzkim są podobne do ogólnokrajowych: spada udział
pracujących w rolnictwie i przemyśle (oprócz ostatnich kilku kwartałów) i ro-
śnie w usługach. Średnie wartości udziału pracujących plasują województwo łódz-
kie na szóstym miejscu pod względem rolnictwa i przemysłu (rolniczym liderem
jest lubelskie, przemysłowym – śląskie) i na dziesiątym miejscu pod względem
udziału pracujących w usługach (największy udział notuje się w województwie
zachodniopomorskim).
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Prognozy liczby pracujących w 3 sektorach gospodarki
województwa łódzkiego
Prognozy dla pracujących w 3 sektorach gospodarki województwa łódzkiego
pochodzą z trzyrównaniowego modelu VAR, dla którego ustalono opóźnienie
rzędu 45. Dołączenie zmiennej egzogenicznej w postaci liczby pracujących w Pol-
sce potwierdza wysoki współczynnik korelacji pomiędzy tą zmienną a liczbą pra-
cujących w województwie łódzkim. Dzięki obecności zmiennej egzogenicznej
w modelu powstały prognozy wariantowe: optymistyczna, pesymistyczna i sta-
gnacyjna, wynikające z uprzednich założeń co do kształtowania się ogólnokra-
jowego rynku pracy, czego szczegóły znajdują się w tablicy 2.1.2a. Zgodnie
z przedstawionymi tam danymi, scenariusz optymistyczny zakłada wzrost liczby
pracujących w Polsce o średnio 100 tys. osób z okresu na okres. Scenariusz pe-

Tabela 9.8. Założenia rozwoju ogólnokrajowego rynku pracy dla różnych wa-
riantów rozwojowych: prognozowana liczba pracujących w Polsce w tys. osób

Źródło: obliczenia własne.

5 W każdym rozdziale tworzono osobny model, którego postać była wynikiem zastosowania
wielu testów statystycznych (typu niestacjonarności zmiennych, długości opóźnień, egzogeniczno-
ści, blokowej nie-przyczynowości i in.). W ostateczności wybierano tę wersję modelu, która dawa-
ła najlepsze dopasowanie do danych oraz której reszty w największym stopniu spełniały założenia
o normalności rozkładu, braku autokorelacji, homoskedastyczności. Szczegółowy opis metodolo-
gii i zastosowanych testów można znaleźć w Kusideł [2000].
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Tabela 9.9. Prognozy liczby pracujących (w tys. osób) w województwie łódzkim
w stagnacyjnym wariancie rozwoju

Źródło: obliczenia własne.

symistyczny zakłada spadki liczby pracujących o średnio 115 tys. osób. W końcu
prognozowanego okresu (koniec 2010 r.) w wariancie optymistycznym progno-
zuje się wzrost liczby pracujących o 15%, w pesymistycznym spadek o 15,6%
w stosunku do IV kwartału 2005 roku, w stagnacyjnym ustabilizowanie liczby
pracujących na poziomie zaobserwowanym w ostatnim okresie (2005 r.)

Wartości prognoz dla 3 wariantów rozwojowych, które powstały na podsta-
wie dynamicznej symulacji modelu VAR dla trzech zmiennych reprezentujących
zatrudnienie w sektorach znajdują się w tablicach 9.9–9.11.

W ostatnich wierszach tych tabel zamieszczono współczynniki liniowego
trendu dla prognoz liczby pracujących. Wynika z nich, że w rolnictwie progno-
zuje się spadek liczby pracujących o ok. 2.2, 3.4, 0.3 tys. osób z kwartału na
kwartał w scenariuszu odpowiednio stagnacyjnym, pesymistycznym i optymi-
stycznym. W porównaniu do średniej wartości pracujących w tym sektorze
gospodarki w okresie 1 kwartał 1995 – IV kwartał 2005 wynoszącej 228 tys.
osób, zmiany te stanowią odpowiednio 0,97%, 1,5%, 0,13% wartości średniej.
Wartość dla scenariusza optymistycznego jest zatem tak niewielka, że można
uznać, że w scenariuszu tym nie prognozuje się istotnych zmian zatrudnienia
w rolnictwie.
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Tabela 9.11. Prognozy liczby pracujących (w tys. osób) w województwie łódzkim

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 9.10. Prognozy liczby pracujących (w tys. osób) w województwie łódz-
kim w pesymistycznym wariancie rozwoju

Źródło: obliczenia własne
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Ciekawy jest rozwój rynku pracy w sektorze usług i przemysłu w różnych sce-
nariuszach. Usługi – sektor, który wykazywał wzrost liczby pracujących w bada-
nym okresie – nie będą kontynuować tego trendu jedynie w przypadku zreali-
zowania się scenariusza optymistycznego. W tym wypadku rolę lidera przejmie
sektor przemysłowy, w którym można się spodziewać wzrostu zatrudnienia
o średnio 3,3 tys. osób z kwartału na kwartał (ok. 0,9% wartości średniej). I tyl-
ko ten scenariusz jest w stanie zwiększać zatrudnienie w przemyśle, bowiem
w scenariuszu stagnacyjnym i pesymistycznym mamy do czynienia ze spadkami
o odpowiednio 1,2 oraz 4,1 tys. osób z kwartału na kwartał. W przypadku zre-
alizowania się tych scenariuszy (stagnacyjnego lub pesymistycznego) najwięk-
sze nadzieje na znalezienie zatrudnienia dają usługi, w których w każdym kwar-
tale zatrudniać się będzie odpowiednio 2,8 lub 4,9 tys. osób. Wartości te nie są
jednakże znaczące, jeśli porówna się je do średniej liczby pracujących w tym sek-
torze wynoszącej 539 tys. osób.

9.3.2. Analiza i prognozy liczby pracujących w sekcjach PKD

Analiza danych o pracujących według sekcji PKD
W tabeli 9.7. znajduje się opis i symbolika 17 sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności oraz nazwy jakich używamy dla tych zmiennych w badaniu. Ze względu
na niewielką liczebność sekcji B połączono ją z sekcją A (sekcja AB), podobnie
postąpiono z sekcjami P i Q, które połączono z sekcją O. Sumę sekcji O, P, Q
nazwano sekcją OPQ6. W ten sposób z 17 oryginalnych sekcji powstało 14 gru-
powań, które poniżej nazywać będziemy w dalszym ciągu sekcjami. Wśród tych
14 sekcji aż 9 należy do sektora usługowego (od G do OPQ), cztery tworzą sek-
tor przemysłowy (od C do F), zaś jedna tworzy osobny sektor rolniczy (AB).

Porównanie udziału pracujących w poszczególnych sekcjach w województwie
łódzkim z całym krajem, pozwala stwierdzić, że zanotowano generalnie niższe
niż w całej Polsce frakcje pracujących w następujących sekcjach: C – górnictwo
i kopalnictwo, F – budownictwo, H – hotele i restauracje, I – transport i łącz-
ność, M – edukacja. Jedyną sekcją dla której udział pracujących w łódzkim był
wyższy niż w całym kraju jest produkcja przemysłowa (sekcja D). W pozosta-
łych sekcjach udziały pracujących przypominają tendencje ogólnopolskie.

Dla wszystkich zmiennych wykonano badanie istnienia długookresowej ten-
dencji rozwojowej i odchyleń sezonowych (kwartalnych) za pomocą modelu tren-
du z sezonowością. W tablicy 9.12. znajdują się oszacowania parametrów przy
zmiennej czasowej t oraz zmiennych sezonowych: s1, s2, s3 (zmienne z odjętym
kwartałem czwartym), które były istotne statystycznie przy co najmniej 5% po-
ziomie istotności.

6 Dlatego w tablicy 9.7 nie podaliśmy osobnego symbolu zmiennych oznaczających sekcję B, P,
Q bowiem zostały one uwzględnione w A i O.
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Powyższe dane pokazują, że liczba pracujących wykazywała w większości sekcji
tendencję rozwojową. Współczynniki przy zmiennej czasowej mówią nam o ile
tys. osób zmieniało się (rosło w przypadku współczynników dodatnich i malało
w przypadku ujemnych) zatrudnienie w poszczególnych sekcjach. W nawiasach
przy współczynnikach podano procentowy udział tej zmiany w średniej wartości
zatrudnienia, dzięki czemu możemy określić skalę wzrostów lub spadków. Dla
przykładu wartość –2,38 dla sekcji AB oznacza, że zatrudnienie w tej sekcji spa-
dało w okresie I kwartał 1995-IV kwartał 2005 o średnio 2,38 tys. osób z kwar-
tału na kwartał, co stanowi 1% średniej wartości pracujących w tej sekcji. Po-
nadto największe zmiany wykazywała sekcja K, reprezentująca osoby zatrud-
nione w obsłudze nieruchomości, prowadzące działalność gospodarczą oraz ba-
dania naukowe.

Prognozy popytu na pracę w sekcjach PKD województwa łódzkiego
Do wyznaczenia prognoz sekcji posłużyły trzy modele VAR: jeden dla sekcji
sektora przemysłowego (cztery zmienne opóźnione o 2 okresy), drugi dla sekcji
sektora usług rynkowych (sześć zmiennych opóźnionych o 4 okresy), trzeci dla
sekcji sektora usług nierynkowych (trzy zmienne opóźnione o 3 okresy). Taki
podział modeli pozwala sklasyfikować sekcje w takie grupy, których zmienne
reprezentują pewne systemy ekonomiczne, które odzwierciedlą ich wzajemne
interakcje. Specyfikacja wszystkich modeli polegała przede wszystkim na tym,
aby zapewnić najlepsze własności wektorów reszt et, a w szczególności brak au-
tokorelacji. Dynamiczna symulacja poszczególnych modeli VAR pozwoliła otrzy-
mać wartości prognoz pokazane w tabeli obok.

Tabela 9.12. Średnia (w tys. osób) oraz istotne statystycznie oszacowania
z modelu trendu z sezonowością

Źródło: obliczenia własne.
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W ostatnim wierszu tabeli 9.13. zamieszczono współczynniki liniowego tren-
du dla prognoz. Informują one jaka jest średnia dynamika prognozowanych
zmian. Na przykład wartość –0.1 w drugiej kolumnie ostatniego wiersza tej ta-
beli mówi nam, że liczba pracujących w górnictwie (sekcja C) będzie spadać
z kwartału na kwartał o średnio 0.1 tys. osób. Współczynniki te nie pozwalają
jednakże porównać zmian w poszczególnych sekcjach, bowiem odnoszą się do
zjawisk o różnej skali. Aby było to możliwe obliczono udział średnich, kwartal-
nych zmian wynikających ze współczynnika trendu do średniej liczby pracują-
cych w czterech kwartałach 2005 r. Z wyliczeń tych wynika następujące uszere-
gowanie sekcji, zgodnie z największymi zmianami, które w nich nastąpią: K, J,
AB, C, OPQ, I, E, N, G, M, D, H, F, L. Największe zmiany są zatem prognozo-
wane w sekcji K (obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem dzia-
łalności), Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje sekcja J (pośrednictwo finan-
sowe), w której należy się spodziewać spadku liczby pracujących o średnio 2,36%
w porównaniu ze średnią z roku 2005. Sekcje, które zanotują istotny wzrost liczby
pracujących to wspomniana wcześniej sekcja J oraz I (transport, gospodarka
magazynowa i łączność). Większość sekcji zanotuje jednakże spadek zatrudnie-
nia. Największe będą one w sekcjach J: pośrednictwo finansowe, AB: rolnictwo
i leśnictwo, C: górnictwo.

Takie przewidywania na rynku pracy w łódzkim powodują, że ogólna liczba
pracujących, obliczona jako suma prognoz z wszystkich sekcji nie wykazuje
istotnej tendencji rozwojowej; prognozowane wartości ogólnej liczby pracują-
cych w województwie łódzkim dla poszczególnych kwartałów przypominają
wartości dla stagnacyjnego scenariusza rozwojowego. Należy jednakże zauwa-
żyć, że powyższe prognozy nie uwzględniają najświeższych informacji ważnych
z punktu widzenia łódzkiego rynku pracy, do jakich może należeć budowa
fabryki firmy Dell, która powinna zwiększyć liczbę pracujących przede wszyst-
kim w sekcji D.

9.4. PROGNOZA LICZBY PRACUJĄCYCH WEDŁUG WIELKICH
I DUŻYCH GRUP ZAWODOWYCH W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM NA LATA 2006–2010

9.4.1. Dane statystyczne oraz metody prognozowania

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności7 zawiera 10 wielkich, 30 dużych i 116 śred-
nich grup zawodowych. W opracowaniu analizie poddano 9 wielkich i 29 du-
żych grup zawodowych. Grupa wielka „Siły zbrojne” i należąca do niej grupa
duża nie podlegają analizie.

7 Prezentowane analizy realizowane są według KZiS z 8 grudnia 2004 roku obowiązującej od 1
stycznia 2005 r.
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Na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych BAEL zostały
wygenerowane następujące szeregi przekrojowo-czasowe:

– liczba pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie łódz-
kim od I kwartału 1995 roku do IV kwartału 2005 roku,

– liczba pracujących według dużych grup zawodowych w województwie łódz-
kim od I kwartału 1995 roku do IV kwartału 2005 roku.

Ze względu na niepełną reprezentację danych w grupach zawodowych doty-
czących rolnictwa (Z61, Z63 i Z64) połączono je w analizie w jedną grupę.
W związku z tym analizie podlegało ostatecznie dziesięć wielkich i dwadzieścia
siedem dużych grup zawodowych.

Prognozy wykonywano przy wykorzystaniu Systemu Analiz i Prognoz
(www.sap.uni.lodz.pl), pakietu SORITEC oraz arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Materiał liczbowy poddano na wstępie analizie wzrokowej wykresów i anali-
zie statystycznej w celu określenia procesów zachodzących w poszczególnych
przekrojach.

Liczba pracujących przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników
i kierowników (Z1) wzrastała w latach 1995–1998 do 90 tys. osób, następnie spa-
dła do około 70 tys. osób, a w 2005 roku wzrosła do 75 tys. osób.

W latach 1995–2005 następował wzrost liczby specjalistów (Z2) z 120 do 160
tys. osób.

Liczba techników i innego średniego personelu (Z3) w latach 1997–2000
wzrosła do 150 tys. osób, następnie nastąpił spadek do 110 tys. osób w 2005
roku.

W latach 1995–1999 liczba pracowników biurowych (Z4) ustabilizowała się
na poziomie około 70 tys. osób, a w latach 2000–2005 oscylowała wokół 80 tys.
osób.

Liczba pracowników usług osobistych i sprzedawców (Z5) wzrosła z 100 do
140 tys. osób w latach 1995–2000. W kolejnych latach ustabilizowała się na po-
ziomie 120 tys. osób.

Liczba rolników, ogrodników, leśników i rybaków (Z6) zmalała z około 270
tys. osób w 1995 roku do 170 tys. osób w 2005 roku.

Liczba robotników przemysłowych i rzemieślników (Z7) malała w latach
1996–2002 z 250 do 170 tys. osób, a następnie wzrosła do 180 tys. osób.

Liczba operatorów i monterów maszyn i urządzeń (Z8) w latach 1995–2005
wzrosła z 80 do 120 tys. osób.

Liczba pracowników przy pracach prostych (Z9) ustabilizowała się w latach
1998–2001 na poziomie około 100 tys. osób, w latach 2002–2004 spadła do 85
tys. osób, a następnie wzrosła do 95 tys. osób w 2005 roku.

Analizowane zmienne zawierają segmentowe tendencje rozwojowe. Kilka
charakteryzuje się nieregularnymi zmianami. Cześć zmiennych wykazuje waha-
nia sezonowe, lecz najczęściej nie są one jednolite w badanym okresie.
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W opracowaniu wykonano prognozy liczby pracujących w poszczególnych
wielkich i dużych grupach zawodowych przy zastosowaniu modeli trendu (od-
powiednio liniowego lub nieliniowych) z zastosowaniem sezonowości, jeśli to
było konieczne; modeli wygładzania wykładniczego (Wintera); modeli autore-
gresyjnych pierwszego lub czwartego rzędu.

Wybór modeli prognostycznych jest konsekwencją analizy statystycznej ba-
danych szeregów. Dla zmiennych, które wykazują tendencję rozwojową (ewen-
tualnie sezonowość) stosowano model trendu. Zmienne o nieregularnych prze-
biegach w czasie prognozowano modelami wygładzania wykładniczego. Dodat-
kowo opisywano zmienność badanych szeregów procesem autoregresyjnym.
Wykorzystane metody należą do powszechnie stosowanych w procesie progno-
stycznym zjawisk ekonomicznych (por. Prognozowanie gospodarcze. Metody i za-
stosowania., (2002), Cieślak M., oraz red.; Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.,
(2003)).

Założenia, specyfikacje i interpretacje wykorzystywanych modeli prognostycz-
nych zawarte są m.in. w następujących pozycjach – System Prognozowania Popy-
tu na Pracę w Polsce, Część IV, SPPP – podręcznik użytkownika, (2005), Suchecki
B. (red.) oraz Gajdos A., (2006).

9.4.2. Prognozy liczby pracujących w województwie łódzkim według wielkich
i średnich grup zawodowych

Prognozy liczby pracujących według wielkich grup zawodowych
Dla wszystkich wielkich grup zawodowych wykonano prognozy trzema metoda-
mi analizy szeregów czasowych. Z alternatywnych prognoz (trend, Winter, AR)
wybrano te, które charakteryzowały się najlepszymi własnościami. W przypad-
ku prognoz liczby pracujących według wielkich grup zawodowych najniższymi
błędami prognoz ex-post (MAPE) charakteryzowały się prognozy wykonane przy
pomocy modeli tendencji rozwojowej z uwzględnieniem sezonowości (dla czte-
rech zmiennych) oraz z modelu wygładzania wykładniczego Wintera (dla czte-
rech zmiennych). W jednym przypadku wykorzystano prognozę z modelu auto-
regresyjnego czwartego rzędu.

Prognozowany jest wzrost liczby pracujących w latach 2006–2010 w następu-
jących grupach wielkich:

– Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (Z1) do
84 tys. osób,

– Specjaliści (Z2) do 194 tys. osób,
– Pracownicy biurowi (Z4) do ponad 84 tys. osób,
– Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (Z5) do 124 tys. osób,
– Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (Z7) do około 187 tys. osób.
– Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (Z8) do 140 tys. osób,
– Pracownicy przy pracach prostych (Z9) do 106 tys. osób.
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Wykres 9.8. Liczba pracujących (1995–2005) oraz prognozy (2006–2010) liczby
pracujących według wielkich grup zawodowych w województwie łódzkim

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
(w tys. osób)

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
(w tys. osób)

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
(w tys. osób)

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
(w tys. osób)

Technicy i inny średni personel
(w tys. osób)

Pracownicy biurowi
(w tys. osób)

Przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy

(w tys. osób)

Specjaliści
(w tys. osób)
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Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy przy pracach prostych
(w tys. osób)

Liczba pracujących w woj. łódzkim
(w tys. osób)

Prognozowany jest spadek liczby pracujących w latach 2006–2010 w grupach
wielkich:

– Technicy i inny średni personel (Z3) do 106 tys. osób,
– Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (Z6) do 147 tys. osób.
Prognozę w ujęciu rocznym przedstawiono jako średnią arytmetyczną w da-

nym roku.

Prognozy liczby pracujących według dużych grup zawodowych
Dla większości dużych grup zawodowych wykonano prognozy trzema metoda-
mi analizy szeregów czasowych. Z alternatywnych prognoz wybrano te, które
charakteryzowały się najlepszymi własnościami. W przypadku prognoz liczby
pracujących według dużych grup zawodowych najniższymi błędami prognoz ex-
post (MAPE) charakteryzowały się prognozy wykonane przy pomocy modeli
tendencji rozwojowej z uwzględnieniem sezonowości (dla 17 zmiennych) oraz
z modelu wygładzania wykładniczego Wintera (dla 9 zmiennych). Dla jednej
zmiennej wykorzystano prognozy z modelu autoregresyjnego, a dla kolejnej nie
wyznaczano prognozy (ze względu na brak wszystkich obserwacji w próbie), usta-
lając wartość w przyszłości na poziomie średniej z próby.

Prognozowany jest wzrost liczby pracujących w następujących grupach du-
żych: kierownicy dużych i średnich organizacji – z12, kierownicy małych przed-
siębiorstw – z13, specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych –
z21, specjaliści szkolnictwa – z23, pozostali specjaliści – z24, średni personel
w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia – z32, pracownicy obrotu pie-
niężnego i obsługi klientów – z42, robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy,
wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni – z73, ope-
ratorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych – z81, operatorzy
i monterzy maszyn – z82. Spadek liczby pracujących prognozowany jest w gru-
pach dużych: średni personel techniczny – z31, nauczyciele praktycznej nauki
zawodu i instruktorzy – z33, rolnicy, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący
na własne potrzeby – z61+z63+z64. W pozostałych grupach dużych prognozo-
wany jest względnie stabilny poziom liczby pracujących.
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Wykres 9.9. Liczba pracujących (1995–2005) oraz prognozy (2006–2010) liczby
pracujących według dużych grup zawodowych w województwie łódzkim
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Wykres 9.9. cd.



274

Wykres 9.9. cd.
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9.4.3. Najważniejsze ustalenia

W przekroju wielkich grup zawodowych prognozowany jest w województwie
łódzkim w latach 2006–2010 wzrost liczby pracujących specjalistów do 195 ty-
sięcy osób. W usługach, prognozowany jest wzrost liczby pracujących pracowni-
ków biurowych do 85 tysięcy osób oraz pracowników usług osobistych i sprze-
dawców do 125 tysięcy osób. W przemyśle, według prognoz, będzie wzrastała
liczba pracujących operatorów i monterów maszyn i urządzeń do 140 tysięcy
osób. Także w grupie pracowników przy pracach prostych prognozowany jest
wzrost liczby pracujących do blisko 110 tysięcy osób.

Spadek liczby pracujących prognozowany jest w latach 2006–2010 w grupie
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy do 150 tysięcy osób oraz w grupie technicy
i inny średni personel do 105 tysięcy osób.

Względnie stabilny poziom liczby pracujących prognozowany jest w grupie przed-
stawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników około 85 tysięcy
osób oraz w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy w granicach 190 tysięcy osób.

Prognozowane kierunki zmian liczby pracujących w przekroju dużych grup
zawodowych zaprezentowano w tabelach 9.17 i 9.18.

W pozostałych grupach dużych (nieuwzględnionych w tablicach powyżej)
prognozowany jest względnie stabilny poziom liczby pracujących. Przy progno-
zowanym wzroście liczby pracujących ogółem w województwie łódzkim oznacza
to spadek udziału pracujących w tych grupach.

Wykres 9.9. cd.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 9.17. Wykaz dużych grup zawodowych – prognozowany wzrost liczby
pracujących

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9.18. Wykaz dużych grup zawodowych – prognozowany spadek liczby
pracujących

Źródło: opracowanie własne.
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R O Z D Z I A Ł  D Z I E S I ĄT Y

Elżbieta Kryńska, Iwona Kukulak-Dolata,
Halina Sobocka-Szczapa

SPÓJNOŚĆ STRUKTURY KSZTAŁCENIA
Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

10.1. UWAGI WSTĘPNE

Dysproporcje między popytem na pracę a jej podażą, występujące na regional-
nych i lokalnych rynkach pracy, mające przede wszystkim charakter niedopaso-
wań strukturalnych, wymagają wielokierunkowych działań podejmowanych przez
różne instytucje rynku pracy. Realizowane działania powinny wykraczać poza
standardowe (ustawowe), które związane są najczęściej ze stosowaniem aktyw-
nych instrumentów polityki rynku pracy. Istotnym kierunkiem tych przedsięwzięć
będzie dążenie do osiągnięcia większej spójności między systemem kształcenia,
zarówno szkolnego, jak i pozaszkolnego, umożliwiającego trafniejsze dopaso-
wanie umiejętności osób wkraczających na rynek pracy oraz już pracujących do
oczekiwań pracodawców. Priorytet ten, w postaci odpowiednich zapisów, doty-
czących promowania kształcenia ustawicznego, rozwoju kapitału ludzkiego oraz
lepszego jego dostosowania do potrzeb rynku pracy, nie ma tylko charakteru
krajowego, znajduje on również odzwierciedlenie w dokumentach Unii Euro-
pejskiej, między innymi takich jak: Europejska Strategia Zatrudnienia (1997),
wytyczne dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (2003) oraz Programie
zapewnienia wzrostu zatrudnienia i nowych miejsc pracy na lata 2005–20081.
Dlatego konieczne wydaje się dziś prowadzenie ciągłych obserwacji i analiz rynku
pracy. Wynikiem ich powinno być zdiagnozowanie obszarów systemu edukacji,
które wymagają dostosowania się do zmieniających się potrzeb regionalnych i lo-

1 Por. E. Kryńska, Europejska Strategia Zatrudnienia wobec zróżnicowań regionalnych, (w:)
R. C. Horodeński, C. Sadowska – Snarska (red.), Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dyspropor-
cji do spójności, IPiSS, Warszawa 2006, s. 23 i nast.
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kalnych rynków pracy, spowodowanych przekształceniami struktury społeczno-
gospodarczej kraju.

Niniejszy rozdział jest podsumowaniem badań przeprowadzonych w ramach
omawianego projektu, na temat spójności systemu kształcenia z potrzebami zgła-
szanymi przez pracodawców w województwie łódzkim. Ich celem była analiza
zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w porównaniu z potrzebami łódzkiego
rynku pracy. Starano się w związku z tym poznać: wielkość i strukturę popytu
na pracę w przekroju zawodów, ocenę potencjału roboczego przez pracodaw-
ców, luki/braki w kwalifikacjach i umiejętnościach pracowników, aktywność edu-
kacyjną pracodawców pod kątem dokształcania pracowników, wielkość i struk-
turę zawodową aktualnej podaży siły roboczej, skłonność pracowników do kształ-
cenia ustawicznego, kierunki podejmowanych szkoleń. Przedmiotem zaintere-
sowania była również oferta kształcenia różnych instytucji edukacyjnych
(z systemu szkolnego i pozaszkolnego) z województwa łódzkiego, w celu okre-
ślenia jej spójności z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców i pra-
cowników. Efekty działania tych instytucji często pojawiają się z pewnym opóź-
nieniem ze względu na sam czas kształcenia, czy czasochłonność pewnych pro-
cedur, które umożliwiają wprowadzenie nowych form i treści kształcenia. Dla-
tego też w analizach zwrócono również uwagę na działalność publicznych służb
zatrudnienia, które ze względu na swój charakter, czyli rodzaj świadczonych usług
i instrumenty, jakimi dysponują mogą szybciej działać, aczkolwiek te działania
mają charakter doraźny.

W przeprowadzonych analizach posłużono się źródłami wtórnymi, przede
wszystkim o charakterze statystycznym oraz wynikami badań pierwotnych, prze-
prowadzonych na reprezentatywnych próbach respondentów z subpopulacji:
pracodawców, pracujących, studentów oraz uczniów. Wykorzystana została tak-
że prognoza, określająca zmiany potencjalnej liczby pracujących w przekrojach
wielkich i dużych grup zawodowych do 2010 r.

10.2. EDUKACJA A RYNEK PRACY

We wszystkich krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się obecnie duże zapo-
trzebowanie na kadry kwalifikowane, dysponujące walorami potrzebnymi do sta-
wienia czoła wyzwaniom współczesnych gospodarek. Jest to związane z wyraź-
nym przyspieszeniem tempa rozwoju postępu technicznego i technologicznego,
opartego przede wszystkim na rozszerzaniu komputeryzacji w przesyłaniu in-
formacji i w technologiach produkcyjnych. Wymaga to zmiany profili kwalifika-
cyjnych pracobiorców: nowe technologie wymagają wyższego poziomu kwalifi-
kacji oraz kwalifikacji ogólnych, nie związanych z pojedynczym zakładem. Wie-
le tradycyjnych zawodów staje się zbędnych. Szybki postęp i dyfuzja nowych roz-
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wiązań technologicznych, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy pro-
wadzą do wyraźnego spadku zapotrzebowania na kadry nisko i niewykwalifiko-
wane. Według danych OECD, stopa zatrudnienia pracowników nisko kwalifi-
kowanych i słabo wykształconych spada od wczesnych lat osiemdziesiątych XX w.
W USA i Wielkiej Brytanii zmniejszają się również względnie ich płace. Zaob-
serwowano przy tym, że relatywnemu wzrostowi popytu na pracę kwalifikowa-
ną towarzyszył równolegle (i powodował go jednocześnie) wzrost podaży osób
wykwalifikowanych, a udział ludności nisko kwalifikowanej wyraźnie spadał. Ta
sytuacja została nazwana „wyścigiem między podażą a popytem na wykwalifi-
kowaną siłę roboczą”. Jak do tej pory – wyścig wygrywa podaż, popyt jest stale
większy2 (Kryńska 2001).

Również badania przeprowadzone w Polsce pozwalają na zidentyfikowanie
przesłanek sukcesu na rynku pracy, rozumianego jako stabilność i pewność za-
trudnienia oraz względnie wysokie dochody. Przesłanką podstawową okazało
się posiadanie przez pracobiorcę wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych.
Dobry zasób wiedzy i umiejętności zawodowych w znacznym stopniu wpływa na
poczucie pewności zatrudnienia, niskie ryzyko bezrobocia oraz stosunkowo wy-
sokie dochody z pracy3.

Na współczesnych rynkach pracy podstawową charakterystyką jakościową
zasobów siły roboczej stała się posiadana przez nich wiedza, kwalifikacje i umie-
jętności zawodowe, zaś poziom wykształcenia jest najważniejszym czynnikiem
określającym zdolność do zatrudnienia. Badania rynków pracy wskazują dobit-
nie, iż wraz z poziomem wykształcenia jednostek rośnie ich uczestnictwo w za-
trudnieniu, a maleje zagrożenie bezrobociem oraz uczestnictwo w bierności za-
wodowej. We wszystkich krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się przy tym
wysokie zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane, dysponujące walorami po-
trzebnymi do stawienia czoła wyzwaniom współczesnych gospodarek. Zwiększe-
nie aktywności zawodowej ludności dokonuje się więc poprzez podniesienie
potencjału kwalifikacyjnego siły roboczej w drodze rozwijania edukacji i wzro-
stu inwestycji w kapitał ludzki.

Istnieje wiele form inwestowania w kapitał ludzki: nauka w szkole, szkolenie
i doszkalanie się w miejscu pracy, zdobywanie wiedzy w sposób niezinstytucjo-
nalizowany (na własną rękę poprzez obserwację, lekturę, dyskusje itp.), a nawet
działania w zakresie poprawy stanu zdrowia. Różnią się one pod względem wiel-

2 E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
2001.

3 S. Golinowska, M Bednarski., Z. Morecka, W. Nieciuński, B. Rysz-Kowalczyk, J. Supińska,
T. Żukowski, Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2000, E. Kryńska, Kapitał ludzki na polskim rynku pracy, w: Kapitał społecz-
ny, (red.) L. Frąckiewicz, A Rączaszek, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
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kości ponoszonych nakładów i uzyskiwanych efektów oraz stopnia zależności
między nakładami a efektami. Pomimo wszystkich tych różnic inwestycje w ka-
pitał ludzki podnosząc kwalifikacje, wzbogacając wiedzę lub poprawiając stan
zdrowia i samopoczucie, podnoszą produktywność jednostek, a następnie ich
pieniężne lub psychiczne korzyści. Jest przy tym oczywiste, że warunki inwesto-
wania w siebie, a zatem kształtowania poziomu kapitału ludzkiego nie są iden-
tyczne dla wszystkich. Najczęściej są one determinowane indywidualnymi uzdol-
nieniami jednostek i związanym z nimi zapotrzebowaniem na wykształcenie i wie-
dzę. Znajdują się one również pod silnym wpływem czynników egzogenicznych
(najczęściej środowiskowych), a więc dostępności i wysokości dysponowanych
środków finansowych, skłonności otoczenia (rodziny) do ponoszenia nakładów
na ten rodzaj inwestycji, tradycji, kultury itp.

A zatem – intensywność i zakres inwestowanie w kapitał ludzki nie zależy
jedynie od jednostki będącej jego właścicielem. Można jeszcze wskazać na pew-
ną aktywność w tym obszarze pracodawców, ale często bywa ona ograniczona
ze względu na fakt, że nie chcą oni inwestować w coś, co nie jest ich własnością,
z tych też względów powinna się w tym obszarze zwiększyć rola państwa. Dzia-
łania państwa powinny koncentrować się na:

– po pierwsze – konstruowaniu i doskonaleniu systemu edukacji oraz
– po drugie – tworzeniu zachęt do inwestowania w edukację kierowanych

tak do pracodawców, jak i zasobów pracy.
Edukacja, rozumiana jako proces zdobywania wiedzy i umiejętności, czyli

kształcenie, występuje w trzech formach4:
– Kształcenie formalne, czyli system oparty na stałych pod względem czasu

i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowa-
dzący od nauczania początkowego do nauczania na poziomie uczelni wyższych.
Kształcenie formalne obejmuje również – obok kursów wykształcenia ogólnego
– wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia tech-
nicznego i zawodowego.

– Kształcenie nieformalne, czyli świadoma i zorganizowana działalność
kształcąco-wychowująca, prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem
szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych
celów kształcenia.

– Kształcenie incydentalne, czyli trwający przez całe życie niezorganizowa-
ny i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości,
sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz
wpływów wychowawczych otoczenia.

W dotychczasowej praktyce edukacyjnej dominuje kształcenie formalne, czyli
system kształcenia prowadzący od przedszkola do wyższej uczelni. Zmieniający
się rynek pracy, nowe technologie, nowe zawody i specjalności powodują, że stop-

4 Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992.
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niowo wzrasta znaczenie kształcenia nieformalnego. W dalszym ciągu najmniej-
szą wagę przywiązuje się do kształcenia incydentalnego, będącego rezultatem
codziennej aktywności człowieka, oddziaływania na niego środowiska i wszech-
obecnych mediów5.

W Polsce prawo do nauki i wolność nauczania zapewnia ustawa zasadnicza.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne obowiązek
zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia
oraz prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego, produktywnego zatrudnie-
nia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, między innymi
w efekcie organizowania i wspierania poradnictwa i szkolenia zawodowego.

Poziom wykształcenia zasobów pracy tak w całej Polsce, jak i w wojewódz-
twie łódzkim rośnie6. Tym niemniej – wzrost poziomu wykształcenia i poprawa
przygotowania zawodowego krajowych i regionalnych zasobów pracy mający
miejsce w ostatnich latach nie był wystarczający dla pełnego zaspokojenia zapo-
trzebowania na pracę zgłaszanego przez pracodawców. Zasoby pracy są coraz
lepiej wykształcone, ale kapitał ludzki na rynku pracy nie rozwija się w kierun-
kach i tempie adekwatnym do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Wyniki różnych
badań wskazują bowiem, iż pracodawcy mają istotne problemy z zaspokojeniem
potrzeb kadrowych. Można generalnie wyodrębnić dwie grupy zawodowe, na
które zapotrzebowanie jest trudne do zaspokojenia, są to zawody wykonywane
przez wysoko kwalifikowanych specjalistów, przygotowanych do podejmowania
prac kierowniczych lub samodzielnych oraz zawody wykonywane przez robotni-
ków wykwalifikowanych7. Innymi słowy – na polskim rynku pracy wiedza i umie-
jętności zawodowe są towarem w dalszym ciągu deficytowym. Dzieje się tak nie-
zależnie od wzrostu formalnego poziomu wykształcenia zasobów pracy i wyso-
kiego bezrobocia. Brak właściwego przygotowania zawodowego staje się coraz
bardziej istotną determinantą istnienia i trwania bezrobocia, albowiem bardziej
niż formalne wykształcenie na rynku pracy liczą się realne kwalifikacje i umie-
jętności zawodowe.

Wykazały to również badania przeprowadzone w województwie łódzkim w ra-
mach projektu Analiza lokalnego rynku pracy – DIAGNOZA ZAWODÓW. Gene-
ralnie pracodawcy w regionie uskarżali się na małe umiejętności praktyczne
i brak doświadczenia zawodowego kandydatów do pracy, a także, co należy wy-
raźnie podkreślić – na brak na lokalnych rynkach pracy absolwentów odpowied-
nich kierunków kształcenia.

5 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Serwis Oświatowy, http://www.wsipnet.pl/oswiata/os_slow-
nik.php?literka=K&haslo=221, stan 25.11.2006.

6 Por. E. Kryńska, Sytuacja na lokalnym rynku pracy, Raport wykonany w ramach projektu
ANALIZA RYNKU PRACY – DIAGNOZA ZAWODÓW, Łódź 2006.

7 Zob. Popyt na pracę w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, E. Kryńska (red.),
Polski rynek pracy – niedostosowania strukturalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
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Jednocześnie obserwuje się wyraźną tendencję do stopniowego wzrostu ocze-
kiwań pracodawców dotyczących poziomu kwalifikacji pracowników. Jak wyka-
zały wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, dla części pracodaw-
ców pożądana byłaby dla robotników wykwalifikowanych znajomość języka ob-
cego oraz obsługi komputera i Internetu, niezależnie od innych – dodatkowych
– umiejętności związanych z pracą w charakterze robotnika wykwalifikowane-
go. Z kolei część pracodawców oczekuje od osób pracujących na stanowisku
technika wykształcenia wyższego oraz znajomości języka obcego i obsługi kom-
putera. Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych i duży zasób umiejętności ogól-
nych, nie związanych z wykonywaniem konkretnego zawodu, wydaje się więc być
warunkiem koniecznym konkurencyjności pracobiorców na regionalnym rynku
pracy w województwie łódzkim. Warunkiem wystarczającym staje się elastyczne
dostosowanie cech kwalifikacyjno-zawodowych pracowników i kandydatów do
pracy do potrzeb szybko zmieniającego się zapotrzebowania na pracę. Wiado-
mym jest bowiem , iż nakłady ponoszone na zwiększenie wiedzy i umiejętności
stają się najbardziej efektywną formą inwestycji, pod jednym jednak warunkiem
– że będą one ponoszone zgodnie z kierunkiem jakościowych zmian w zapotrze-
bowaniu na pracę.

System edukacji zawodowej w województwie łódzkim (podobnie oczywiście
jak w całej Polsce) obejmuje8:

– Indywidualne nauczanie realizowane w zakładach rzemieślniczych,
– Klasy i ciągi uzawodowione w gimnazjach,
– Szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem oświaty, w tym:
– zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata

i nie dłuższym niż 3 lata,
– 3-letnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawo-

dowego,
– 4-letnie technika,
– 3-letnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół zasadniczych za-

wodowych,
– szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
– 3-letnie szkoły specjalne dla uczniów niepełnosprawnych,
– placówki/centra kształcenia ustawicznego, placówki/centra kształcenia

praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– szkoły wyższe.

8 U. Jeruszka, Dostosowania systemu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy w wojewódz-
twie mazowieckim, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, Instytut Organizacji i Za-
rządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Projekt badawczo-rozwojowy Regionalny system koordyna-
cji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA-ZATRUDNIENIE-SZKOLENIE, http://
www.projektpzs.pl/files/Jeruszka-ekspertyza.pdf.
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Z punktu widzenia rynku pracy, do niedostatków polskiego systemu eduka-
cji należy zaliczyć:

– Nierówność w dostępie (gorszy dostęp do edukacji mają młodzi ludzie
pochodzący ze wsi lub małych miast, przynależni do słabiej wykształconej grupy
społecznej oraz niepełnosprawni);

– Ograniczanie praktycznego kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych
na rzecz kształcenia ogólnego (prowadzi to do niedoboru robotników wykwali-
fikowanych);

– Brak dostosowań kierunków i programów kształcenia do perspektywicz-
nych potrzeb rynku pracy (ciągle nie stosuje się szczególnej metodologii pro-
gnozowania i zapotrzebowania na pracę według kwalifikacji, a badania tego typu,
jakkolwiek prowadzone w wielu instytucjach, nie maja jeszcze charakteru syste-
mowego i długookresowego);

– Brak sprawnych mechanizmów koordynacji bieżącej systemu edukacji i po-
trzeb rynku pracy.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Analiza lokalnego ryn-
ku pracy – DIAGNOZA ZAWODÓW wskazują, iż system edukacji w wojewódz-
twie łódzkim nie jest w pełni sprawny i elastyczny, a jego stan i tempo zmian
nie jest adekwatne do wymagań rozwijającego się, a więc i zmiennego rynku pra-
cy. Można sformułować dwa podstawowym problemy edukacji, powodujące, iż
nie sprzyja ona spełnianiu wymagań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań pra-
codawców. Dotyczą one tak polskiej edukacji jako całości, jak i – w szczególno-
ści – edukacji w województwie łódzkim. Problem pierwszy to niedostosowanie
kierunków kształcenia szkolnego do bieżących i perspektywicznych potrzeb rynku
pracy. Problem drugi to niedostateczny rozwój i dostępność systemu edukacji
ustawicznej.

10.3. STRUKTURA KWALIFIKACYJNA POPYTU I PODAŻY PRACY
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Podstawowymi elementami rynku pracy są popyt i podaż pracy. W zależności
od tego jak te dwie kategorie na siebie oddziałują mówimy o równowadze bądź
dysproporcjach na rynku pracy. Zjawisko bezwzględniej równowagi jest niemoż-
liwe, natomiast względna równowaga jest dopuszczalna przy określonych, ni-
skich rozbieżnościach między podażą a popytem na rynku pracy. Cechą imma-
nentną gospodarki rynkowej jest w skali globalnej nadwyżka siły roboczej, czyli
stan, w którym liczba osób chcących pracować przewyższa liczbę utworzonych
miejsc pracy. Sytuacja ta wywołuje określone implikacje w gospodarce. Niewy-
korzystanie potencjału pracy może oznaczać niższy PKB, co w konsekwencji
ogranicza rozwój kraju, czy regionu. W dłuższej perspektywie na określonym
obszarze może pojawić się wiele innych, negatywnych skutków tego stanu rze-
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czy. Dlatego tak ważne jest dziś prowadzenie takiej polityki na rynku pracy, która
sprzyjałaby maksymalizacji zatrudnienia. Maksymalizacja ta będzie bardziej
prawdopodobna w sytuacji, kiedy napływające na rynek pracy zasoby siły robo-
czej będą odpowiadały oczekiwaniom pracodawców pod względem poziomu
wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Istotna jest zatem koor-
dynacja szeroko pojętego systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy. Waż-
ne w związku z tym wydaje się więc zidentyfikowanie popytu na pracę, które
będzie ważną przesłanką dla systemu edukacji.

W literaturze przedmiotu, popyt na pracę definiowany jest, jako zapotrze-
bowanie gospodarki, regionu/zakładu na pracę. Zapotrzebowanie to może być
rozpatrywane w wymiarze ilościowym i jakościowym. Dodatkowo możemy mó-
wić o popycie całkowitym i aktualnym. Popyt całkowity odnosi się do wszyst-
kich miejsc pracy utworzonych w gospodarce (kraju/regionu, przedsiębior-
stwa), aktualny zaś popyt dotyczy nie obsadzonych miejsc pracy (wakatów).
W wymiarze ilościowym aktualny popyt na pracę oznaczać będzie liczbę wol-
nych miejsc pracy, a w jakościowym – odnosić się będzie do kompetencji,
poziomu wykształcenia potencjalnych pracowników. Ponadto, możemy jeszcze
wyróżnić wiele innych determinant popytu na pracę w skali makroekonomicz-
nej, np. realizowaną doktrynę społeczno-polityczną, ustawodawstwo w zakresie
pracy, rozwój społeczno-gospodarczy kraju, politykę ekonomiczną państwa,
koszty pracy oraz mezoekonomicznej (w skali regionu) – jego specyfikę gospo-
darczą. Reasumując można stwierdzić, że na globalną wielkość popytu na pracę
wpływa zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez konkretne podmioty gospo-
darcze. Powstaje pytanie, od czego ono bezpośrednio zależy? W literaturze
przedmiotu wyodrębnia się tzw. zapotrzebowanie rekompensacyjne i rozsze-
rzające9. Pierwszy rodzaj zapotrzebowania spowodowany jest odpływem pra-
cowników z danego zakładu pracy, odpływ ten może wynikać z przejścia pra-
cowników na emeryturę, rentę oraz zwolnień. Natomiast drugi – będzie następ-
stwem rozbudowy zakładu, modernizacji jego linii technologicznej, a także
zwiększonej zmianowości pracy.

10.3.1. Struktura kwalifikacyjna pracujących

Województwo łódzkie ma charakter przemysłowo-rolniczy. Rozwinięte gałęzie
przemysłu to głównie przemysł farmaceutyczny, ceramiczny, energetyczny, tek-
stylny i elektromaszynowy.W ostatnim okresie obserwowany jest wzrost aktyw-
ności ekonomicznej analizowanego regionu, co znalazło swoje odzwieciedlenie
we wroście liczby podmiotów gospodarczych. Wzrost ten był o wiele wyższy niż
średni w kraju. Konsekwencją tego zjawiska były przekształcenia struktury pra-
cujących według wykształcenia oraz według sektorów ekonomicznych.

9 J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, BPS, Katowice 1999, s. 30.
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Analizując strukturę pracujących według poziomu wykształcenia w latach
2002–2004 w województwie łódzkim zauważamy, że ulega ona sukcesywnym
zmianom. Polegają one na wzroście udziału pracujących legitymujących się wy-
kształceniem wyższym, zasadniczym zawodowym i średnim ogólnokształcącym.
Natomiast zmniejszenie odsetka pracujących obserwowano w grupie osób po-
siadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz w grupie osób z wykształ-
ceniem policealnym i średnim zawodowym. Z danych tych możemy wywniosko-
wać, iż zwiększają się wymagania pracodawców pod kątem poziomu wykształ-
cenia pracowników. Pracodawcy wymagają od pracowników coraz wyższych kwa-
lifikacji zawodowych, które mogą oni zdobywać w miarę wydłużania okresu
kształcenia. Należy zauważyć, że przeobrażenia te nie są wynikiem zmian struk-
tury pracujących według sekcji10. W sekcji edukacja, w analizowanym okresie
zauważamy największy przyrost liczby pracujących w liczbach bezwzględnych,
natomiast udział jej pracowników w populacji pracujących ogółem zwiększył się
w sposób znikomy. Warto podkreślić, iż w tej sekcji gospodarki narodowej zde-
cydowana większość pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym.

Uwzględniając podział gospodarki na trzy sektory ekonomiczne tj. rolniczy,
przemysłowy i usługowy zauważamy, że struktura pracujących nie odpowiada
strukturze jaką obserwuje się w krajach gospodarczo rozwiniętych. Udział pra-
cujących w sektorze rolniczym w województwie łódzkim w 2004 r. wynosił bo-
wiem aż 21,2%, w przemysłowym 29,5%, a w usługowym 48,8%. Dla porówna-
nia w krajach Unii Europejskiej (15 państw) w 2004 r. udziały dla takich samych
sektorów ekonomicznych wynosiły odpowiednio: 3,7%, 28,4%, oraz 67,9%.
Obserwujemy również znaczne różnice w porównaniu ze stanami średnimi dla
Polski, bowiem udział pracujących w sektorze rolniczym wynosił w tym samym
okresie 17,2%, w przemysłowym 29,0%, a w usługowym 53,7%11. Reasumując
możemy stwierdzić, iż struktura pracujących w województwie łódzkim znacznie
różni od tej, jaka występuje w krajach UE i w Polsce oraz, że ma charakter iner-
cyjny, bowiem w porównaniu do 2002 r. zmiany miały charakter ograniczony i po-
legały przede wszystkim na tym, że w sektorze rolniczym udział pracujących uległ
niewielkiemu zmniejszeniu, natomiast w usługach odnotowano wzrost, ale rów-
nież tylko nieznaczny.

Jednocześnie największa absorpcja kadr z wyższym wykształceniem wystę-
puje w sekcji edukacja. Duże udziały pracowników z wyższym wykształceniem

10 Zmiany te obserwowano na podstawie informacji pochodzących z sprawozdawczości zakła-
dów pracy. Wcześniejsze natomiast obserwacje prowadzono na podstawie danych pochodzących
z BAEL – u. Należy zauważyć, że dane zawarte w nim dla województw nie obejmują przekroju
według sekcji PKD, dlatego też dla obszaru badań dla lat 2002 i 2004 wykorzystano dane pocho-
dzące z innego źródła informacji.

11 Bukowski M., (red.) Zatrudnienie w Polsce w 2005 r., ministerstwo Gospodarki i Pracy. De-
partament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 54.
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obserwowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe, ochrona zdrowia
i opieka społeczna, administracja publiczna i obrona narodowa. Osoby z wy-
kształceniem policealnym najczęściej wiązały się z sekcją ochrona zdrowia i opie-
ka społeczna, handel i naprawy. Natomiast pracownicy z wykształceniem śred-
nim zawodowym znajdowali przede wszystkim miejsca pracy w przetwórstwie
przemysłowym, handlu i naprawach. Pracownicy legitymujący się wykształceniem
zasadniczym zawodowym podejmowali głównie pracę w sekcji przetwórstwo
przemysłowe oraz rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo. Ponad połowa pracujących
o najniższym poziomie wykształcenia tj. podstawowym ukończonym podejmo-
wała pracę w sekcji rolnictwo, leśnictwo. O wiele mniejsze udziały tej grupy od-
notowano w przetwórstwie przemysłowym, które było drugą sekcją pod wzglę-
dem kreacji miejsc pracy dla najsłabiej wyedukowanych pracowników.

Dla badań rynku pracy istotna jest znajomość zrealizowanego popytu na pracę
według grup zawodów. Uzyskujemy w ten sposób informacje na temat wykorzy-
stania zawodów na danym terenie. Posiadanie odpowiedniej wiedzy z tego ob-
szaru powinno umożliwić sformułowanie wskazówek dla systemu edukacji.

Analizując strukturę pracujących według grup zawodów zauważamy, że naj-
większe udziały mieli rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy. Taka struktura grup zawodów wynika bezpośrednio z cha-
rakteru województwa łódzkiego, które jest regionem przemysłowo-rolniczym.
Obserwowane jest przy tym zbyt duże związanie się ludności pracującej z sekto-
rem rolniczym. W związku z planowaną i już częściowo realizowaną restruktu-
ryzacją polskiej wsi należy się spodziewać zmniejszonych udziałów tej grupy za-
wodowej w zasobie pracujących w województwie łódzkim. Oznaczać to będzie
potrzebę opracowania dla ludności wiejskiej specjalnych programów umożliwia-
jących im utrzymanie aktywności zawodowej. Aktywność ta jednak będzie mo-
gła być realizowana pod warunkiem, że ta grupa pracowników będzie posiadała
odpowiednie przygotowanie do wykonywania innego zawodu. To zaś będzie wy-
magać zorganizowania odpowiednich szkoleń, w wyniku których omawiana grupa
pracujących zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe. Reasumując należy stwier-
dzić, iż w analizowanym regionie będzie zmniejszać się zapotrzebowanie na za-
wody takie jak rolnicy, ogrodnicy, leśnicy.

Wyniki badań dowodzą, iż w regionie łódzkim mniejsze udziały w zasobie
pracujących – w porównaniu ze średnimi poziomami w kraju – miały osoby z na-
stępujących grup zawodowych: technicy i inny średni personel, pracownicy biu-
rowi, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Porównując natomiast wskaź-
niki struktury pracujących z tymi, jakie występowały w tym samy czasie w Unii
Europejskiej (15) również zauważamy pewne różnice. Najbardziej są one wi-
doczne w takich grupach zawodowych jak rolnicy, ogrodnicy oraz w grupie pra-
cownicy biurowi. W pozostałych grupach zawodowych różnice również wystę-
pują, ale nie mają one tak istotnego charakteru. Należy jeszcze podkreślić, iż
w regionie łódzkim jest prawie o 2 pkt. proc. więcej specjalistów niż w UE(15).
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Wydaje się, że w przyszłości ta różnica może się pogłębiać. Biorąc pod uwagę
zwiększającą się liczbę studentów w ciągu ostatnich lat należy zauważyć, iż w przy-
szłości będzie skutkować to wzrostem liczby specjalistów napływających na ry-
nek pracy. Powstaje zatem pytanie, na ile gospodarka będzie w stanie wchłonąć
tę grupę zawodową, a w jakim stopniu zasilać ona będzie zasób bezrobocia.

Obserwując strukturę pracujących według grup zawodów i wieku zauważa-
my, że w grupie specjaliści najwięcej jest osób w wieku 25 – 34 lata. W kolej-
nych przedziałach wieku udział ich się zmniejsza. Z układu tych danych wynika,
że osoby wkraczające na rynek pracy coraz częściej reprezentują zawody ele-
mentarne, które są charakterystyczne dla tej wielkiej grupy zawodów i to może
wiązać się z zapotrzebowaniem pracodawców na tę kategorię zawodową.

Kolejną grupą zawodową, której udział pracowników w wieku 25–34 lata jest
duży jest kategoria robotników przemysłowych i rzemieślników. W przypadku
tej grupy zawodowej, podobnie jak w poprzedniej, notujemy sukcesywne zmniej-
szanie się udziału wskaźnika struktury dla kolejnych przedziałów wiekowych.
Niewielki jest udział osób po 55 roku życia w tej grupie zawodowej, co wiąże się
ze zmniejszającym się potencjałem umiejętności fizycznych wśród robotników
przemysłowych. Należy zauważyć, iż z upływem lat maleje sprawność fizyczna,
manualna pracowników, co w konsekwencji powoduje mniejsze zapotrzebowa-
nie na tę kategorię. Zbliżone tendencje występują w grupie pracownicy przy pra-
cach prostych.

Dość wysokie udziały pracowników w starszych grupach wieku obserwowa-
no wśród rolników i ogrodników, natomiast niski ich odsetek notowano w młod-
szych grupach wieku, co świadczyć może o zmniejszaniu się liczby absolwentów
szkól rolniczych i podobnych.

Pracownikami najemnymi byli w 100% pracownicy sił zbrojnych, co jest lo-
giczne ze względu na funkcje tej grupy zawodowej. Kolejnymi grupami zawo-
dowymi, w których status pracownika najemnego w największym zakresie wy-
stępował były: pracownicy biurowi, pracownicy przy pracach prostych oraz spe-
cjaliści. Najmniejszy udział pracowników najemnych notowano w grupie rolni-
cy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy W tej grupie zawodowej najliczniej występowały
osoby pracujące na własny rachunek. Wysoki odsetek wynika ze struktury
wůasnoúciowej gospodarstw rolnych, i ze znacznego ich rozdrobnienia. Praca
na wůasny rachunek byůa równieý symptomatyczna dla osób reprezentujŕcych
grupć parlamentarzystów, wyýszych urzćdników i kierowników. Okoůo Ľ pra-
cowników usůug osobistych i sprzedawców pracowała również na własny rachu-
nek. Z powyższej analizy wynika, że prowadzeniem działalności gospodarczej
zajmują się przede wszystkim osoby nie posiadające wysokich kwalifikacji za-
wodowych.

Powyższe uwagi wskazują na to, że zapotrzebowanie na pracowników w wo-
jewództwie łódzkim ulega ciągłym przemianom. O ile w 2000 r. najwięcej ofert
pracy było zgłoszonych przez przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem
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przemysłowym. Sytuacja była podobna w 2005 r. z tym, że odsetek ofert z tej
sekcji uległ zmniejszeniu. W 2005 r. mniejszy udział z zasobie ofert pracy kiero-
wanych do urzędów pracy w porównaniu do 2000 r. notowano jeszcze w takich
sekcjach jak: działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozo-
stała, budownictwo, handel hurtowy. i detaliczny oraz naprawa pojazdów samo-
chodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Ponadto
w analizowanym województwie wzrost odsetka ofert pracy kierowanych do pu-
blicznej służby zatrudnienia był przede wszystkim obserwowany z następujących
sekcjach: obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-
kowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ochro-
na zdrowia i pomoc społeczna i edukacja. Zmiany te mogą świadczyć o tym, iż
zmienia się stopniowo struktura gospodarki i rośnie zapotrzebowanie na pra-
cowników w sferze usług lub są one spowodowane rozbieżnościami o charakte-
rze strukturalnym między popytem a podażą pracy, co w konsekwencji spowo-
dowało że pracodawcy częściej w 2005 r. korzystali z pośrednictwa publicznej
służby zatrudnienia w rekrutacji pracowników. Należy zauważyć, iż zmiana
w strukturze pracujących według PKD nie jest tak ostra, jak w strukturze ofert
pracy kierowanych do urzędów pracy.

Analiza ofert pracy według grup zawodów wskazuje, iż w badanym okresie
uległa zmianie ich struktura. W latach 2000–2005, najwięcej ofert zgłoszonych
do urzędów pracy w ramach wielkich grup zawodów dotyczyło robotników prze-
mysłowych i rzemieślników oraz pracowników przy pracach prostych. Należy
jednak zauważyć, iż zmniejszył się udział ofert z wymienionych wyżej grup za-
wodowych. Wysokie udziały tych dwóch grup zawodów są zrozumiałe ze wzglę-
du na segment rynku pracy, jaki obsługują urzędy pracy. Jak już wcześniej sy-
gnalizowano, do tej instytucji rynku pracy najczęściej są zgłaszane oferty pracy,
nie wymagające od pracowników wysokich kwalifikacji zawodowych. Uwagę
naszą zwraca bardzo duży przyrost propozycji pracy dla techników i innego per-
sonelu średniego oraz dla specjalistów. Zmiany te po raz kolejny dowodzą o ro-
snącym popycie pracodawców na pracowników legitymujących coraz większym
wyższym wykształceniem, i posiadających coraz wyższe umiejętności zawodowe.
Duży przyrost ofert pracy dla grupy techników może wynikać, również z faktu
niskiego zadowolenia pracodawców z umiejętności pracowników reprezentują-
cych tę grupę zawodową. Badania ankietowe pokazują, że niewielki odsetek re-
spondentów jest zadowolonych z kompetencji i umiejętności tych pracowników.
Może to zatem oznaczać, że system kształcenia nie przygotowuje ich w dosta-
tecznym stopniu do obsługi określonych stanowisk pracy.

Generalnie zawodami najbardziej poszukiwanymi w województwie łódzkim
były:

– w kategorii pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach: robot-
nik gospodarczy i sprzątaczka;
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– w kategorii pracownicy pozostałych specjalności: pracownik administra-
cyjny, handlowiec, asystent ekonomiczny oraz przedstawiciel handlowy;

– w kategorii pracownicy obsługi biurowej: pracownik biurowy i magazynier;
– w kategorii pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy: szwaczka

i stolarz;
– w kategorii modelki, sprzedawcy i demonstratorzy: sprzedawca;
– w kategorii robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie

i transporcie: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik budow-
lany oraz pakowacz;

– w kategorii górnicy i robotnicy budowlani: murarze i cieśle;
– w kategorii pracownicy usług osobistych i ochrony: kucharze, kelnerzy oraz

pracownicy ochrony mienia i osób.
Reasumując, możemy stwierdzić, iż w 2005 r. w zasobie ofert pracy realizo-

wanych za pośrednictwem urzędów pracy dominowały te, które były adresowa-
ne do osób z wykształceniem zawodowym lub średnim. Najwyższe pozycje w ran-
kingu zajmowały te zawody, w ramach których pracownicy wykonują proste czyn-
ności, nie wymagające wysokich kwalifikacji. Należy jednak zauważyć, iż w gru-
pie tej pojawiają się również zawody wymagające wyższego wykształcenia, choć
oczywiście ich udział jest mniejszy.

Liczba ofert pracy była w województwie łódzkim wyznacznikiem określenia
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W dużych grupach zawodów określo-
nych kodami dwucyfrowymi wyróżniono jednak tylko dwie kategorie zawodów
dla których wskaźnik intensywności deficytu „W” przyjął wartości powyżej 1,1.
Byli to pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach oraz robotnicy po-
mocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewnych. Deficyt zatem notowano dla
tych zawodów, których wykonywanie nie wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia zawodowego, bowiem zadania dla pracowników z tej grupy są adresowane
do osób, które mają ukończoną edukację na poziomie podstawowym. O wiele
więcej zawodów deficytowych obserwowano w grupach zawodów o kodach czte-
rocyfrowych. Najwyższym deficytem charakteryzowały się zawody: operatorzy
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfi-
kowani, ładowacze nieczystości, pracownicy usług osobistych gdzie indziej nie-
sklasyfikowani. Należy jednocześnie podkreślić, że skala deficytu określona wskaź-
nikiem intensywności jest bardzo zróżnicowana, przy czym dominują jednak –
jak to miało miejsce wcześniej – te, których wykonywanie polega na prostych
czynnościach nie wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Należy jed-
nak zauważyć, iż pojawiają się tu również zawody, do wykonywania których pra-
cownicy otrzymują odpowiednie przygotowanie w ramach edukacji w szkole wy-
ższej, policealnej i technikum. Należeli do nich: pracownicy bibliotek i informa-
cji naukowej, dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni, technicy gór-
nictwa, metalurgii i pokrewni, pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa
pracy, urzędnicy do spraw podatków oraz archiwiści i muzealnicy.
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Również w grupie tzw. zawodów elementarnych określonych kodami sześcio-
cyfrowymi dostrzegamy dominację tych, które nie wymagają specjalistycznego
przygotowania zawodowego. Nie oznacza to, że w grupie zawodów deficytowych
nie występują te, które są zarezerwowane dla tzw. specjalistów a więc osób o wy-
ższym poziomie wykształcenia. Należy pamiętać, że pracodawcy najczęściej do
urzędów pracy zgłaszają te oferty pracy, które wiążą się z tzw. drugim, gorszym
rynkiem pracy, w ramach którego funkcjonują zawody oparte na wykonywaniu
prostych czynności, nisko płatne.

10.3.2. Struktura kwalifikacyjna bezrobotnych

Analizując strukturę bezrobotnych według sekcji PKD, zauważamy, że najwię-
cej bezrobotnych było wcześniej zatrudnionych w przedsiębiorstwach, należą-
cych do sekcji przetwórstwo przemysłowe. Jest to pochodną charakteru woje-
wództwa łódzkiego, które jest regionem przemysłowo-rolniczym. Kolejną sek-
cją w największym stopniu generującą bezrobocie w województwie łódzkim był
handel hurtowy i detaliczny (…). Zauważamy jednak, że w zasobie bezrobocia
w 2005 r. zmniejszył się udział bezrobotnych z wspomnianej sekcji w porówna-
niu do 2000 r. Podobne zjawisko dostrzeżono jeszcze w ramach sekcji działal-
ność usługowa, komunalna, budownictwo oraz hotele, edukacja, ochrona zdro-
wia. W tych ostatnich sekcjach dynamika spadku była jednak znacznie mniejsza.

W zasobie bezrobocia dostrzeżono wzrost udziału bezrobotnych pochodzą-
cych z takich sekcji gospodarki, jak: obsługa nieruchomości, wynajem i usługi
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, administracja publiczna
i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubez-
pieczenia zdrowotne, transport i pośrednictwo finansowe.

Struktura bezrobocia według grup zawodów jest w województwie łódzkim
skorelowana z strukturą bezrobocia według sekcji PKD. W populacji bezrobot-
nych przez cały okres analizy największe udziały stanowili robotnicy przemysło-
wi i rzemieślnicy. Ponadto w 2005 r. w porównaniu do 2002 r. zwiększył w po-
pulacji bezrobotnych udział techników (…), specjalistów, pracowników przy pra-
cach prostych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców. Niepokoją-
cym jest wzrost odsetka w zasobie bezrobocia przede wszystkim specjalistów
i techników. Powstaje zatem pytanie czym ten wzrost jest spowodowany? Jak
już wcześniej sygnalizowano udział specjalistów w populacji pracujących w Pol-
sce jest dość wysoki w porównaniu z krajami UE (15). Czy to oznacza, iż łódzki
rynek pracy już został nasycony tego typu zawodami, czy też specjaliści nie po-
siadają umiejętności, które odpowiadałyby oczekiwaniom pracodawców? Nale-
ży zauważyć iż struktura ofert pracy według grup zawodów wskazywała na wzrost
liczby ofert pracy dla specjalistów, a w przypadku techników wzrost ten był jesz-
cze większy. Może to sygnalizować, iż kompetencje, kwalifikacje jakimi dyspo-
nują pracownicy nie są zgodne z popytem pracodawców.
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W sposób szczególny należałoby zatem potraktować informacje, określające
liczbę bezrobotnych według grup zawodowych (kodów dwucyfrowych). Może
to bowiem oznaczać, że osoby te są bezrobotnymi, ponieważ ich kwalifikacje
nie odpowiadały pracodawcom. W 2005 r. największą grupę zawodową wśród
osób bezrobotnych stanowili pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Bli-
sko 1/3 tej kategorii stanowiły szwaczki. Następną grupą w rankingu byli robot-
nicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. Najliczniejszą grupą ele-
mentarną w tej grupie zawodowej byli ślusarze. Kolejne liczne grupy zawodo-
we to:

– modelki, sprzedawcy i demonstratorzy, gdzie prawie całość stanowili sprze-
dawcy;

– robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie;
– średni personel techniczny;
– górnicy i robotnicy budowlani;
– pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach.
Większość osób poszukujących pracy w tych zawodach była ponadto długo-

trwale bezrobotnymi. W szczególności więcej niż 12 miesięcy nie mogli znaleźć
pracy sprzedawcy, szwaczki, robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym,
pracownicy biurowi, asystenci ekonomiczni, ślusarze, robotnicy budowlani, mu-
rarze, technicy mechanicy oraz krawcy.

Przedstawiciele tych zawodów generowali kategorię zawodów nadwyżkowych,
gdzie obok zawodów wymagających niskiego poziomu kwalifikacji występowały
również takie, które wymagały wyższego wykształcenia np. specjaliści i specjali-
stycznego przygotowania zawodowego, jak np. technicy i średni personel. Nale-
ży zauważyć, iż w tzw. dużej grupie zawodów nie odnotowano jako zawody nad-
wyżkowe tych, które dotyczą obsługi biurowej.

10.3.3. Szanse zawodowe absolwentów

Grupą szczególnie narażoną na regionalnym rynku pracy województwa łódz-
kiego na niedopasowania strukturalne między popytem na pracę i podażą pra-
cy są absolwenci, zarówno studiów wyższych, jak i zawodowych szkół ponadgim-
nazjalnych oraz ponadpodstawowych. Konieczne zatem wydaje się przedstawie-
nie skali niedopasowań strukturalnych, z punktu widzenia potrzeb pracodaw-
ców oraz kończonych przez młodych ludzi kierunków kształcenia w sposób
bardziej szczegółowy, tak, aby możliwe było wskazanie głównych grup zawodo-
wych, mogących napotkać na największe trudności w poszukiwaniu miejsca za-
trudnienia.

Jak wynika z danych statystycznych, prawie co piąty student ukończył kieru-
nek zarządzania i marketingu, a co dziesiąty – psychologię lub informatykę.
W świetle sytuacji na rynku pracy, zaprezentowanej przez E. Kryńską, dla lat
2004 (analiza według sekcji PKD) i 2005 (analiza występujących w powiatowych
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urzędach pracy ofert zatrudnienia), w sekcjach gospodarki, w których mogliby
być oni zatrudniani występowało stopniowe zmniejszenie liczby pracujących. Nie
dotyczyło do jedynie przetwórstwa przemysłowego, co może oznaczać występo-
wanie niewielkiego lub stabilnego zapotrzebowania na pracę menedżerów. Po-
nadto niewielki wzrost liczby pracujących w sekcji handel i naprawy, administra-
cja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne, dają nadzieję na podjęcie pracy wyłącznie absolwentom kierunków eko-
nomicznych. Tym niemniej wszystko wskazuje na to, że absolwenci wskazanych
kierunków mieli ograniczoną możliwość podjęcia pracy.

W szczególności dla tych kategorii zawodów, reprezentowanych przez mło-
dych ludzi nie występowała w ogóle zauważalna liczba ofert pracy, co tym bar-
dziej pogarsza ich pozycję konkurencyjną na rynku pracy. Odnosić się to może
głównie do psychologów, bowiem spadek liczby pracujących jest w tej właśnie
sekcji najbardziej widoczny.

Natomiast największe szanse na znalezienie pracy w badanym okresie mieli
zapewne studenci studiów politechnicznych (budownictwa, elektroniki i teleko-
munikacji) oraz związanych z edukacją, bowiem właśnie w tych sekcjach obser-
wowany był największy przyrost liczby pracujących.

Zdziwienie musi natomiast budzić specyfika kształcenia w szkołach niepu-
blicznych, gdzie kierunki nie będące przedmiotem procesu edukacji w szkołach
publicznych, w ogóle nie znajdują odzwierciedlenia w zauważalnej liczbie ofe-
rowanych przez pracodawców miejsc pracy. Szkoły te bowiem powinny kształ-
cić przede wszystkim pod kątem potrzeb rynku pracy. W innym przypadku ich
oferta edukacyjna może zostać odrzucona przez ludzi młodych.

Powyższe uwagi sprawiają, że oczekiwać możemy bardzo dużej konkurencji
na rynku pracy, między przedstawicielami dość jednorodnie wykształconej mło-
dzieży. Jakie zatem mogą być przesłanki, różnicujące możliwość podejmowania
zatrudnienia przez przedstawicieli absolwentów, tym bardziej, że spodziewali
się oni problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu toku nauczania. Pra-
wie 60% młodych ludzi uznało, że znalezienie satysfakcjonującej pracy jest
w chwili obecnej problemem. Margines jednak stanowili ci, którzy uważali, że
znalezienie jakiejkolwiek pracy jest w obecnej sytuacji na rynku pracy w ogóle
niemożliwe. Oznacza to, że absolwenci wyższych studiów zdają sobie sprawę ze
swojej przewagi kwalifikacyjnej nad osobami, posiadającymi niższe poziomy
wykształcenia i kwalifikacji. Jednak przekonanie to może nie mieć uzasadnie-
nia w rzeczywistości gospodarczej, gdzie jednocześnie na rynek pracy wchodzi
dość znaczna liczba absolwentów tego samego kierunku.

Generalnie zatem zróżnicowanie pozycji absolwentów różnych typów szkół
wyższych ma miejsce przede wszystkim z punktu widzenia ich postaw wobec pracy
oraz poziomu ogólnego zniechęcenia, wywołanego złą sytuacją na regionalnym
rynku pracy. Wydaje się jednak to również mieć związek z porównywalnie niską
pozycją pracy oraz wysokimi oczekiwaniami w odniesieniu do pierwszej pracy.
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Tego samego rodzaju uwagi można mieć w odniesieniu do absolwentów szkół
zawodowych i ogólnozawodowych (liceów profilowanych) w województwie łódz-
kim. Ich bowiem pozycja konkurencyjna na rynku pracy była również zróżnico-
wana przede wszystkim ze względu na rodzaj szkoły oraz poziom wykształcenia.
Znaczny udział absolwentów, posiadających zawód umieszczony w grupie inży-
nieryjno-technicznych kierunków kształcenia, a margines stanowili absolwenci
zawodów w ramach produkcji i przetwórstwa, architektury i budownictwa oraz
kierunków rolniczych. Ci ostatni w zasadzie nie mają żadnych szans na regio-
nalnym rynku pracy, bowiem w sposób istotny spada i nadal będzie się zmniej-
szać liczba pracujących w sektorze rolniczym. Pozostali natomiast mają szanse,
tym niemniej mogą się one kształtować w sposób różnorodny.

Biorąc pod uwagę sekcje PKD, największe szanse na zatrudnienie mieli
przedstawiciele zawodów usługowych. Nawet dość znaczna liczba absolwentów
powinna zostać wchłonięta przez regionalny rynek pracy. Podobnie mogła
wyglądać sytuacja absolwentów kierunków ekonomicznych i administracyjnych
oraz architektury i budownictwa. Ta ostatnia grupa kierunków kształcenia na
poziomie zasadniczym zawodowym, ze względy na niewielką liczbę absolwen-
tów, może mieć pod tym względem sytuację najlepszą. Natomiast większe
trudności mogli mieć ze znalezieniem pracy byli uczniowie kierunków produk-
cji i przetwórstwa oraz inżynieryjno-technicznych. Na tego rodzaju sytuację
wskazuje również analiza zgromadzonych przez powiatowe urzędy pracy ofert
zatrudnienia, gdzie obserwujemy – niewielkie wprawdzie – tym niemniej istot-
ne dla tych subpopulacji zainteresowanie pracodawców w sektorze szeroko
rozumianych usług. Dlatego też można w tym przypadku mówić o dość dobrym
dopasowaniu umiejętności absolwentów do potrzeb zgłaszanych przez praco-
dawców.

Na poziomie wykształcenia średniego zawodowego możemy mieć do czynie-
nia z tego samego rodzaju sytuacją, bowiem łącznie grupy kierunków społecz-
nego i ekonomiczno-administracyjnego były reprezentowane przez najliczniej-
szą rzeszę absolwentów tego typu szkół. Ponadto znaczą grupę reprezentowali
również absolwenci kierunków inżynieryjno-technicznych. Wnioskowanie zatem
dotyczące szans zatrudnienia według sekcji gospodarki narodowej może być za-
tem podobne. Jednak w przypadku poziomu średniego wykształcenia technicz-
nego pojawia się bardzo mało ofert pracy. W znaczącej liczbie dotyczą one wy-
łącznie ekonomistów i techników mechaników. Zapotrzebowanie to mogło zo-
stać pokryte w pełni przez młodych ludzi, opuszczających mury szkół.

Najtrudniejsza niewątpliwie sytuacja w określeniu możliwości zapewnienia
zgodności między poziomem i rodzajem kwalifikacji, posiadanych przez absol-
wentów, ma miejsce w odniesieniu do osób kończących licea profilowane. Nie
dysponujemy bowiem w tym przypadku strukturą absolwentów według profili
kształcenia. Można jednak sądzić, że sytuacja w tej dziedzinie będzie podobna
do przedstawionych w powyższych poziomach wykształcenia.
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10.4. DOPASOWANIE SYSTEMU EDUKACJI DO POTRZEB
REGIONALNEGO RYNKU PRACY

Nie ulega wątpliwości, że kwestia dopasowania kwalifikacji zasobów pracy do
potrzeb pracodawców powinna znaleźć się w centrum uwagi wszystkich instytu-
cji działających na rzecz regionalnej polityki rynku pracy. Jak wynika z Regio-
nalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 r. w działania te powin-
ny zostać zaangażowane (www.wup.lodz.pl):

– instytucje samorządu województwa (Wojewódzki Urząd Pracy, departa-
menty Urzędu Marszałkowskiego, a także inne jednostki organizacyjne),

– instytucje samorządu powiatu oraz
– inne podmioty.
Jedną z populacji, która wymaga szczególnej troski jest młodzież. Celem po-

dejmowanych działań wobec tej populacji powinno być zwiększanie zatrudnie-
nia młodych ludzi, a jego osiągnięcie jest możliwe między innymi poprzez:

– wykorzystywanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– intensyfikację działań w zakresie realizacji Programu „Pierwsza Praca”

(udzielanie grantów na Akademickie Biura Karier, Centra Informacji Zawodo-
wej i Szkolne Ośrodki Kariery),

– promocję programu „Praca dla młodych”,
– promowane i koordynowane działań z zakresu programów „Modelowa

współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami w organizacji praktyk
i staży absolwenckich w województwie łódzkim” i „Modelowa współpraca po-
między uczelniami a przedsiębiorstwami w organizacji praktyk i staży absolwenc-
kich w województwie łódzkim”.

Działaniami wspomagającymi w tej mierze powinny być również i takie, któ-
re wspierałyby młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk patologicznych w za-
kresie przyuczenia do wykonywania pracy oraz nauki zawodu lub uzupełnienia
wykształcenia (Łódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy) oraz umożliwia-
łyby sfinansowanie indywidualnej działalności gospodarczej, podejmowanej przez
młodych ludzi (Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Inkubator i Funda-
cja Rozwoju Gminy Zelów).

We wspomnianym Planie Działania nie przewiduje się natomiast działań wy-
magających przekształcenia struktury edukacyjnej, funkcjonującej obecnie w wo-
jewództwie łódzkim. Można więc odnieść wrażenie, że kierunki kształcenia wy-
stępujące w chwili obecnej na tym obszarze nie nasuwają lokalnym, ani regio-
nalnym decydentom żadnych uwag. One jednak, jak się wydaje, są główną przy-
czyną występujących na regionalnym i lokalnych rynkach pracy niedopasowań
strukturalnych, które wywołują zjawiska patologiczne oraz niezadowolenie wśród
młodych ludzi, wkraczających na te rynki. Zjawiska te – w świetle przedstawio-
nych analiz – mogą ulec nasileniu, bowiem w dalszym ciągu decydującym czyn-
nikiem, określającym wybór kierunku kształcenia jest opinia najbliższych oraz
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indywidualne zainteresowania młodzieży, zarówno podejmującej naukę w za-
wodowych szkołach średnich i zasadniczych, jak i w szkołach wyższych. Nie są
one przy tym poparte żadnymi informacjami o kształtowaniu się sytuacji na rynku
pracy lub przewidywanych jej zmianach, co może oznaczać, iż przyszli, jak i obec-
ni absolwenci mogą natknąć się na cały szereg barier, które ograniczą ich szan-
sę na podjęcie pracy. Zatem ich oczekiwania co do przyszłej pracy można w więk-
szości przypadków potraktować, jako „pobożne życzenia” nie mające związku
z rzeczywistymi oczekiwaniami pracodawców. Rosną bowiem wymagania tych
ostatnich pod kątem poziomu wykształcenia pracowników. Pracodawcy ocze-
kują od pracowników coraz wyższych kwalifikacji zawodowych, które mogą oni
zdobywać w miarę wydłużania okresu kształcenia. Procesy te nie są bezpośred-
nim skutkiem zmiany struktury gospodarki. Struktura pracujących według sek-
cji PKD w niewielkim stopniu ulega zmianom.

Poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych jest poważną determinantą
wyznaczającą pozycję każdej osoby na rynku pracy województwa łódzkiego. Oso-
by legitymujące się najwyższym poziomem wykształcenia stanowią najmniejszy
odsetek bezrobotnych. Należy jednak zauważyć, iż dynamika wzrostu bezrobo-
cia jest stosunkowo duża właśnie w grupie osób z wykształceniem wyższym. Je-
den z większych przyrostów przymusowej dezaktywizacji występuje także w gru-
pie specjalistów, a więc wśród osób o najwyższym poziomie edukacji.

Duże przyrosty bezrobotnych odnotowano również w grupie technicy i śred-
ni personel, a jak pamiętamy z poprzedniej części analizy w tej samej grupie
dostrzeżono najwyższe przyrosty ofert pracy. Wskazane relacje mogą dowodzić,
iż system kształcenia w tych obszarach nie jest dostosowany do wymagań łódz-
kiego rynku pracy.

Duży odsetek osób bezrobotnych stanowią osoby wykonujące zawody robot-
nicze, oraz pracownicy handlu i usług, charakterystyczny dla tych kategorii za-
wodów jest poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego i średniego.

W rankingu elementarnych zawodów nadwyżkowych pierwsze miejsca zaj-
mują: sprzedawca, asystent ekonomiczny (zawód szkolny technik ekonomista),
technik mechanik, ślusarz, ekonomista.

Zawody generujące bezrobocie długookresowe, to zawody dotyczące pracow-
ników wcześniej zatrudnionych przy prostych pracach w handlu i usługach.

Przyjrzyjmy się w związku z powyższym w jaki sposób można byłoby ocenić
dotychczasową, jak i przyszłą spójność kierunków kształcenia z obecnymi, jak
i przewidywanymi zmianami na regionalnym rynku pracy.

10.4.1. Spójność systemu szkolnego z potrzebami rynku pracy

Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że kierunki przemian zapotrzebowa-
nia na pracowników w województwie łódzkim, będą przebiegały w kierunkach
zgodnych z przemianami struktury pracujących w całym kraju. Oznacza zwięk-
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szające się potrzeby pracodawców, którzy prowadzą obecnie lub w przyszłości
ukierunkowują swoją działalność na usługi rynkowe i nierynkowe. Można za-
tem przewidywać, że dotychczasowa struktura kształcenia powinna w znacznie
większym stopniu zostać przekształcona w kierunku wypełnienia tworzonych
w tym sektorze miejsc pracy.

Dotychczasowe zmiany w tej dziedzinie nie są – jak się wydaje – wystarczają-
ce. Proces kształcenia odbywa się z reguły w kierunkach, na które zapotrzebo-
wanie generowane jest przez młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia, a ich
orientacja w zmieniającej się sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy
jest prawie żadna. Przyczyna ta może być główną determinantą braku możliwo-
ści znalezienia pracy przez młodych ludzi oraz występującego na regionalnym
rynku pracy województwa łódzkiego niedopasowania strukturalnego między
popytem na pracę, a jej podażą. Obecnie występujące nadwyżki uczących się
oraz kończących szkoły absolwentów w zawodach związanych z edukacją (pe-
dagogika, kierunki pedagogiczne na historii, biologii, geografii itp.), ekonomicz-
nych oraz medycznych, mogą w przyszłości wpłynąć na ograniczenie możliwości
uzyskania przez nich pracy. W sposób wyjątkowy, tendencje te mogą nie mieć
miejsca wyłącznie w odniesieniu do studentów kierunków edukacyjnych, bowiem
właśnie w tej dziedzinie obserwowany będzie niewielki, aczkolwiek systematycz-
ny, wzrost zapotrzebowania na pracowników. Sytuacja ta również w większym
lub mniejszym stopniu może dotyczyć uczniów i absolwentów zasadniczych i śred-
nich szkół zawodowych, kształcących się w kierunkach ekonomicznych, admini-
stracyjnych oraz związanych z obsługą klientów.

Bardzo dużą rolę w tej dziedzinie może również odgrywać nastawienie pra-
codawców w odniesieniu możliwości zamiennego zatrudniania osób z wykształ-
ceniem średnim i wyższym. Praktyki te w chwili obecnej mają miejsce na regio-
nalnym rynku pracy, a związku z tym pozycja konkurencyjna osób wchodzących
na rynek pracy może być także wynikiem reprezentowanego przez nich pozio-
mu wykształcenia. Podobnie należałoby ocenić również to, że absolwenci tych
kierunków mogą być zatrudniani na wielu stanowiskach (w wielu specjalno-
ściach). Profil kończonych przez nich kierunków kształcenia jest bowiem w tym
przypadku zasadniczym wyznacznikiem ich pozycji konkurencyjnej na regional-
nym rynku pracy. Specjaliści z zakresu finansów i bankowości mogą napotykać
na większe trudności ze znalezieniem pracy, natomiast nie powinno to dotyczyć
specjalistów obsługi nieruchomości, czy zarządzania.

Największe trudności niewątpliwie czekają tych przyszłych absolwentów, jak
i obecnych uczniów, którzy pobierają naukę w szkołach związanych z możliwo-
ścią zatrudnienia w sektorze rolniczym. Dynamika zmniejszania się liczby pra-
cujących w tym sektorze jest najwyższa, a więc w stosunku przede wszystkim do
nich należałoby oczekiwać zwiększenia aktywności edukacyjnej, mającej na celu
dopasowanie swoich umiejętności do oczekiwań pracodawców. Dotychczasowe
oficjalne statystyki dotyczące rynku pracy wskazujące na duży popyt na pracę
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w regionie łódzkim na zawody związane z rolnictwem, oraz przyszły spadek za-
potrzebowania na pracowników w tym sektorze, świadczą jednak o tym, że sy-
tuacja może ulec zasadniczej zmianie. Niejednokrotnie bowiem praca w rolnic-
twie jest dla wielu pracujących koniecznością, bowiem nie mają alternatywnych
możliwości zatrudnienia. Prowadzenie przez nich najmniejszego gospodarstwa
rolnego może być jedynym, możliwym źródłem otrzymywania dochodu i posia-
dania prawa do korzystania z pewnych świadczeń z zakresu ubezpieczenia spo-
łecznego. Ten segment jest bardzo trudny dziś do zdiagnozowania z punktu wi-
dzenia pewnych dostosowań strukturalnych. Pozornie więc może wydawać się,
że jest zbieżność między kwalifikacjami, a poziomem wykształcenia i ogólnymi
wymogami tego sektora gospodarki.

Natomiast nie powinna ulec zmianie sytuacja chcących w przyszłości podjąć
pracę w sektorze przemysłowym, szczególnie w tych dziedzinach, które związa-
ne są z przetwórstwem przemysłowym. Stabilność liczby pracujących w tej dzie-
dzinie może oznaczać porównywalnie większe szanse na podjęcie pracy przez
młodych ludzi uczących się i kończących edukację na kierunkach technicznych
oraz związanych z produkcją. Dotyczyć to może zarówno osób legitymujących
się wykształceniem wyższym, jak i średnim oraz zasadniczym zawodowym.

W województwie łódzkim w porównaniu ze średnimi krajowymi mniejsze
udziały w populacji pracujących stanowią technicy i średni personel. Należy jed-
nak zauważyć, iż w napływie ofert pracy w ramach tej grupy zawodowej obser-
wowano najwyższe przyrosty wciągu ostatnich lat. Oznaczać, to może że zapo-
trzebowanie pracodawców na tę kategorię zawodową w regionie łódzkim nie
jest w pełni zaspokojone przez system kształcenia.

Z obserwacji ofert pracy, które pojawiają się w statystykach publicznego po-
średnictwa pracy i prasy lokalnej wynika, że dotyczą one tych samych grup za-
wodów, natomiast niewielkie różnice pojawiają się w ramach zawodów podsta-
wowych. Zbieżność w ramach dużych grup zawodów odnotowano pozostałych
przypadku pracowników pozostałych specjalności, pozostałych robotników prze-
mysłowych i rzemieślników oraz górników i robotników budowlanych. Zawodami
elementarnymi, które często pojawiały się w ofertach pracy umieszczanych
w urzędach pracy i w prasie, były szwaczki, sprzedawca, przedstawiciel handlo-
wy, zawody techniczne. Należy zauważyć, że oprócz przedstawiciela handlowe-
go pozostałe zawody nie znajdują się w rankingu zawodów deficytowych, a za-
wody szwaczki i sprzedawcy zajmują pierwsze miejsca w rankingu zawodów nad-
wyżkowych. Może to oznaczać, że wiele zawodów, które dominują w ofertach
pojawiających się na łódzkim rynku pracy ma charakter rotacyjny. Duży ich udział
w zasobie ofert może być spowodowany tym, że umiejętności pracowników i ich
cechy osobowościowe (postawy w miejscu pracy, brak dyscypliny itp.) nie odpo-
wiadają oczekiwaniom pracodawcy, ale również może to być spowodowane do-
browolnymi odejściami z pracy pracowników, co powoduje utworzenie wakatu.
Na przykład analiza ofert pracy według zawodów wskazuje, z jednej strony że



298

w zasobie zgłoszonych wakatów najwięcej było propozycji podjęcia pracy dla tech-
ników i średniego personelu, z drugiej natomiast strony nie odnotowano tego
zawodów w grupie zawodów deficytowych. Należy zauważyć, iż pracodawcy mieli
wyraźne problemy z oceną umiejętności techników, i stosunkowo mało praco-
dawców oceniło ich kompetencje bardzo dobrze, w porównaniu z innymi gru-
pami zawodowymi np. specjalistami czy pracownikami obsługi biurowej.

W rankingu elementarnych zawodów deficytowych pierwsze trzy miejsca zaj-
mują: robotnik gospodarczy, pracownik administracyjny (zawód szkolny: tech-
nik administracji) oraz pracownik biurowy (zawód szkolny: technik prac biuro-
wych). Zawody te nie wymagają wysokich kwalifikacji, wykonywanie ich wiąże
się z wykonywaniem prostych czynności.

W największym zakresie brak spójności między oczekiwaniami pracodawców,
a umiejętnościami pracowników dostrzeżono w ramach tych zawodów, które są
wykonywane w działalności produkcyjno-usługowej i produkcyjno –handlowej.
Należy zauważyć, iż w samej działalności produkcyjnej najmniejszy odsetek pra-
codawców wykazywał maksymalne zadowolenie z kompetencji i umiejętności
zatrudnionych pracowników.

Na tle powyższych uwag, w sposób specyficzny należałoby ocenić dopasowa-
nie występujące na regionalnym rynku województwa łódzkiego między zapo-
trzebowaniem na informatyków, a liczbą uczniów i studentów kształcących się
w tym kierunku. Rozszerzające się zapotrzebowanie, mające charakter między-
sektorowy, może wpłynąć na zwiększenie absorpcji tego typu zasobów pracy.
Tym niemniej, jak wynika z obserwacji, osoby te muszą charakteryzować się nie
tylko podstawową umiejętnością obsługi komputera, ale kwalifikacjami umożli-
wiającymi obsługę i programowanie systemu komputerowego w firmach.

A zatem pojawia się tutaj problem jakości procesu kształcenia, odpowiada-
jącego zapotrzebowaniu pracodawców. Uogólniając to zagadnienie na wszyst-
kie kierunki edukacji można przyjąć, że mógłby to być jeden z głównych postu-
latów, zwiększających spójność systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy.
Wskazywane niejednokrotnie przez pracodawców braki w tej dziedzinie, odno-
szące się do reprezentowanych przez młodzież umiejętności, pogarszają jej sy-
tuację na regionalnym rynku pracy, stwarzając często barierę nie do pokonania.
Argumenty te mogłyby zostać w całości wyeliminowane poprzez zwiększenie
aktywności edukacyjnej (edukacji ustawicznej) młodych ludzi, jednak nie w kie-
runkach wpływających na zwiększenie ich umiejętności językowych lub podsta-
wowej obsługi komputera, a przede wszystkim w zakresie zwiększenie umiejęt-
ności w zawodach już posiadanych. Niedostateczna świadomość w tej dziedzi-
nie jest jednak powszechna, a wynika ona głównie z braku informacji o przy-
szłym zapotrzebowaniu na pracowników, wynikającym z przekształceń
strukturalnych regionu.

W związku z powyższym, zasadniczym postulatem powinno być zrealizowa-
nie ustawowych nieobligatoryjnych propozycji, dotyczących wprowadzenia do
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szkół gimnazjalnych doradców zawodowych, którzy nie tylko określaliby ścieżki
kariery zawodowej młodych ludzi, ale przede wszystkim – posiadaliby wiedzę
w zakresie przekształcającej się struktury gospodarczej oraz wywołanych tym
procesem zmian sytuacji na rynku pracy. Ponadto duże znaczenie powinno mieć
upowszechnianie możliwości korzystania z pomocy instytucji rynku pracy, ma-
jących znacznie większe – w porównaniu do młodych ludzi i ich otoczenia – do-
świadczenie w określaniu przyszłych możliwości zatrudnienia. Dotychczasowe
niedociągnięcia w tej dziedzinie powinny zostać szybko wyeliminowane, a spraw-
ność działania, szczególnie publicznych instytucji rynku pracy, powinna się sys-
tematycznie zwiększać.

Niemałe znaczenie, powinna mieć również zmiana charakteru praktyk za-
wodowych, odbywanych na studiach wyższych oraz w trakcie kształcenia na po-
ziomie średnim i zasadniczym zawodowym. Jak wynika z badań, mimo dość do-
brej oceny przebiegu praktyk przez młodych ludzi na wszystkich poziomach
kształcenia, nie jest to działanie o charakterze powszechnym12. Jednocześnie zi-
dentyfikowane przez nich trudności: zbyt niski poziom trudności otrzymywa-
nych obowiązków, zadania zlecane praktykantom są zbyt błahe, proste, zbyt krót-
ki czas trwania, nieprzychylne nastawienie pracowników firm do praktykantów
oraz brak konkretnego programu praktyk, wskazują dość jednoznacznie na ko-
nieczność znacznie większego zainteresowania organizatorów i opiekunów prze-
biegiem praktyk, ich programami oraz wypełnianiem zadań w nich zawartych.
Jest to tym bardziej potrzebne, że więcej niż co dziesiąty respondent mówił o „nu-
dzie” na praktykach oraz braku korzyści w ogóle („niczego nie można się na-
uczyć”). Większy nacisk powinien być również położony na możliwość zatrud-
nienia w zakładzie, gdzie praktyki są organizowane, aby nie zniechęcać młodych
ludzi do ich odbywania, chociaż niewątpliwie zależy to głównie od pracodawcy.
Tym niemniej postawy młodych ludzi wobec wykonywanych w firmach zadań
mogłyby w ten sposób ulec zmianie.

Generalnie, sytuacja w zakresie spójności między kierunkami kształcenia
a potrzebami regionalnego rynku pracy województwa łódzkiego pozostawia wiele
do życzenia, zarówno z punktu widzenia oceny obecnych szans młodych ludzi
na podjęcie pracy, jak i ze względu na przyszłościowe trendy na nim występują-
ce. Wynika to z wielu czynników, a przede wszystkim z:

– ograniczonej możliwości dostosowania młodych ludzi swoich umiejętno-
ści do oczekiwań pracodawców, wynikającej z braku dostępu do informacji
o zmianach struktury gospodarczej regionu, a tym samym braku zainteresowania,

12 Tylko około połowy wszystkich respondentów uczestniczyła w praktykach, przy czym pod-
kreślali oni ich pozytywne strony takie, jak: możliwość poznania środowiska pracy, możliwość prak-
tycznego zastosowania wiedzy zdobytej w szkole, cenne uzupełnienie wiedzy teoretycznej, zwięk-
szenie szans zatrudnienia w miejscu odbywania praktyk, możliwość wzbogacenia CV oraz możli-
wość zapoznania się z procedurami i przepisami obowiązującymi w praktyce.
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– niewielkiego doświadczenia zawodowego, które jest barierą w poszukiwa-
niu pracy i nie może być wyeliminowane przez system kształcenia,

– braku oraz często źle pojmowanej i ukierunkowanej aktywności edukacyj-
nej, która nie jest w stanie poprawić pozycji konkurencyjnej młodzieży na re-
gionalnym rynku pracy,

– ograniczonej elastyczności rynku edukacyjnego, którego zmiany są przede
wszystkim uzależnione od założeń polityki edukacyjnej, a w małym stopniu wy-
nikają z dostosowań do potrzeb rynku pracy.

Uwagę, naszą zwraca stwierdzenie pracodawców, iż na rynku pracy pojawia-
ją się absolwenci, którzy ukończyli te szkoły i kierunki kształcenia, które nie są
zgodne z ich potrzebami. Może to dowodzić, iż pracodawcy są zainteresowani
w coraz większym stopniu zatrudnianiem absolwentów (a więc osób młodych,
co jest istotne z punktu widzenia nierównowagi na rynku pracy). To zaintereso-
wanie może wynikać z faktu, że dla tej grupy rynku pracy – w ramach równowa-
żenia rynku pracy – powiatowe urzędy pracy inicjują staże pracy, które dla pra-
codawcy są bezkosztową formą zatrudniania absolwentów.

10.4.2. Spójność systemu pozaszkolnego z potrzebami rynku pracy

W ramach systemu pozaszkolnego, proces dostosowań do potrzeb regionalne-
go rynku pracy ma zupełnie inny wymiar. Dotyczy bowiem firm i instytucji, któ-
re realizują proces kształcenia przede wszystkim pod zamówienia pracodawców
lub zgodnie z liczbą zgłaszających się uczestników. Na spójność tego systemu
z potrzebami rynku pracy mogą jednak wpływać również preferencje młodych
ludzi. Zatem oceny tej można dokonać w sposób podobny do tej, jaką przedsta-
wiliśmy powyżej. Zarówno bowiem absolwenci, jak ucząca się młodzież nie mają
generalnie pojęcia o tym, jakie kwalifikacje mogłyby być najbardziej pożądane
przez pracodawców. Tym niemniej, znacznie większe znaczenie w tym przypad-
ku ma również dochodowość procesu kształcenia, a więc należy oczekiwać, że
spójność w tej dziedzinie może być znacznie większa.

Jak wynika z badań, około 1/3 pracujących podejmuje decyzje o dalszej edu-
kacji. Widzimy, że idea kształcenia ustawicznego nie jest w dostatecznym stop-
niu rozpropagowana wśród osób reprezentujących podażową stronę rynku pra-
cy. Ponadto istnieje dodatnia korelacja między aktywnością edukacyjną pracu-
jących, a ich poziomem wykształcenia. Im wyższym poziomem wykształcenia le-
gitymują się pracujący, tym większa u nich skłonność do doskonalenia
i podnoszenia kwalifikacji. W odróżnieniu od młodych ludzi, pracujący najczę-
ściej wybierali takie rodzaje szkoleń, w wyniku których zwiększało się ich przy-
gotowanie do praktycznego wykonywania zawodu. Wybór ich jest słuszny, bo-
wiem pracodawcy najczęściej przy ocenie umiejętności zawodowych pracowni-
ków podkreślali braki w ich przygotowaniu do praktycznego wykonywania za-
wodu. Po raz kolejny zatem widzimy brak zbieżności między systemem
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kształcenia a oczekiwaniami podmiotów rynku pracy w zakresie pozyskiwania
określonych umiejętności zawodowych. Należy jednocześnie podkreślić, że pra-
cujący, którzy decydowali się na dalszą edukację nie chcieli w ten sposób speł-
niać tylko oczekiwań pracodawców, ale można założyć, iż chcieli realizować wła-
sne potrzeby szkoleniowe. Świadczy o tym struktura celów uczestnictwa pracu-
jących w szkoleniach. Najczęściej na pierwszych trzech miejscach pracujący, jako
cele wymieniali podnoszenie praktycznych umiejętności, podniesienie poziomu
kwalifikacji, uzyskanie nowych kwalifikacji. W dalszej dopiero kolejności jako
cel kształcenia wskazywali spełnienie oczekiwań pracodawcy. Ponadto – podob-
nie do młodych ludzi – pracujący szczególne znaczenie przypisywali nauce języ-
ków obcych, przy czym podkreślali w tym przypadku braki szkolnego systemu
kształcenia. Wydaje się jednak, że nie tylko ten powód jest tu istotny. Znacznie
większe ma zapewne w ich przypadku możliwość podjęcia pracy za granicą, która
pojawiła się w wyniku otwarcia rynków pracy krajów Unii Europejskiej.

Pracownicy również nie posiadają wystarczających umiejętności także z za-
kresu obsługi sprzętu i programów komputerowych na poziomie podstawowym
i zaawansowanym. Kształcenie w tym obszarze było inicjowane zarówno przez
pracodawców, jaki i pracowników. Znajomość obsługi komputera, Internetu jest
podstawową umiejętnością, którą powinni wykazywać się pracownicy w każdym
społeczeństwie informacyjnym.

Potrzebę kształcenia pracujący deklarowali często z zakresu finansów i księ-
gowości. Należy zauważyć, iż tę tematykę szkoleń jako najbardziej pożądaną ze
względu na braki w kompetencjach wymieniali w takich samych proporcjach za-
równo pracodawcy jak i pracujący (odsetek wskazań odpowiednio 18,1%; 18,2%).

W regionie łódzkim istnieje duża dywersyfikacja tematów szkoleń realizo-
wanych przez różne instytucje edukacyjne, co w konsekwencji może sprzyjać
zaspokojeniu potrzeb podmiotów rynku pracy w tym obszarze. Wydaje się, że
wiele instytucji edukacyjnych, realizując określone programy szkoleniowe nie
zna jednak rzeczywistych potrzeb pracodawców i pracujących. Spójność w tej
dziedzinie powinna być zatem wynikiem szczegółowego rozpoznania potrzeb.
Zauważa się bowiem, że aktywność edukacyjna pracodawców jest dość duża.
Wywołuje ją brak określonych umiejętności i kompetencji u pracowników. Szko-
lenia w największym zakresie były organizowane w przedsiębiorstwach produk-
cyjno-handlowych, a w najmniejszym zakresie w przedsiębiorstwach zajmujących
się produkcją. Uruchamiane działania edukacyjne w wielu przedsiębiorstwach
były determinowane negatywnymi opiniami pracodawców na temat zaangażo-
wanego potencjału kwalifikacyjnego. Niepokojącym jest jednak niska aktywność
szkoleniowa w sferze przedsiębiorstw produkcyjnych. Uwzględniając wyniki ba-
dań twierdzimy, iż w tej sekcji gospodarki kształcenie pracowników powinno być
w szerszym zakresie prowadzone. Ponadto uważamy, że instytucje edukacyjne
powinny zaktualizować programy i treści kształcenia w tych zawodach, których
wykonywanie wiąże się z obsługę procesów produkcji.
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Jednocześnie obserwujemy, że w dużych firmach częściej są inicjowane dzia-
łania mające doprowadzić do większej spójności między oczekiwaniami praco-
dawców, a posiadanymi umiejętnościami zawodowymi pracowników. Wiąże się
to z większą aktywnością edukacyjną dużych przedsiębiorstw w porównaniu z ma-
łymi. Wydaje się, że duże firmy są lepiej do tego działania przygotowane orga-
nizacyjnie, a przede wszystkim finansowo. W przedsiębiorstwach dużych funk-
cjonują działy zajmujące się polityką personalną, a więc i szkoleniową. Potrafią
one ocenić istniejący potencjał kwalifikacyjny w zakładzie, i zidentyfikować tym
samym potrzeby pracodawców ze względu na przyjętą strategię rozwoju firmy.

Wspomniana konieczność negocjacyjnego dostosowywania oferty edukacyj-
nej firm w województwie łódzkim jest również wynikiem rozbieżności w ocenie
efektywności szkoleń między pracodawcami a pracownikami. Mogą one wyni-
kać z nieodpowiedniego doboru instytucji edukacyjnych do prowadzenia szko-
leń w określonych obszarach. Różnice te są najbardziej widoczne w szkoleniach
dotyczących takich dziedzin jak produkcja, obsługa wózków widłowych. Wydaje
się uzasadniony większy udział pracodawców w nadzorowaniu, koordynowaniu
tych szkoleń, które wiążą się ze sferą produkcji. Ten kierunek szkoleń pod wzglę-
dem efektywności został najniżej oceniony przez pracodawców, ponadto praco-
dawcy najniższe oceny z zakresu umiejętności pracowników wystawiają tym, któ-
rzy są związani z produkcją. Na tej podstawie możemy przyjąć, iż w tym obsza-
rze występuje brak zbieżności między systemem kształcenia a potrzebami ryn-
ku pracy. Tym niemniej aktywność edukacyjna pracowników, zarówno w ocenie
nich samych, jak i pracodawców wydaje się nie podlegać dyskusji. Występują
bowiem duże rozbieżności między praktycznym przygotowaniem zawodowym
pracowników, a oczekiwaniami pracodawców. Wynika to, z małego doświadcze-
nia zawodowego pracowników, co może być następstwem likwidacji wielu szkół
zawodowych (średnich i zasadniczych) i prowadzonych przez nie warsztatów.

W osiąganiu dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nie-
małe znaczenie mają działania instytucji rynku pracy. Inicjowane przez urzędy
pracy działania, mające na celu uzyskanie większej spójności między popytową
i podażową stroną rynku pracy były w pełni uzasadnione. Sama idea propago-
wania ich jest konieczna, i mogą być analizowane usługi i instrumenty stosowa-
ne nie powszechnie, ale w sposób selektywny do określonych kategorii rynku
pracy (w tym tzw. grup zagrożonych). Negatywne oceny, jakie pojawiały się na
ich temat nie dotyczyły zasadności ich użycia lecz postaw i doboru osób/
podmiotów w nich uczestniczących, co powodowało, iż nie zawsze były spełnio-
ne oczekiwania bezrobotnych, czy pracodawców. Większą spójność między
oczekiwaniami wymienionych wyżej kategorii mogą jednak zapewnić następu-
jące działania:

– dokonywanie przez urzędy pracy bardziej starannego doboru osób obję-
tych tymi instrumentami, szczególnie istotne jest badanie predyspozycji pod ką-
tem dalszej nauki i postaw wobec samej pracy;
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– większe aktywizowanie bezrobotnych poprzez prowadzenie i upowszech-
nianie usług z zakresu poradnictwa zawodowego;

– większa kontrola pracodawców pod kątem realizacji w ich firmach pro-
gramów opracowanych na potrzeby staży pracy i przygotowania zawodowego;

– organizowanie egzaminów przez osoby z zewnątrz firmy, na podstawie któ-
rych można byłoby zbadać poziom nabytych umiejętności przez bezrobotnych
objętych przygotowaniem zawodowym i stażami pracy;

– wprowadzenie sankcji karnych, które byłyby stosowane w przypadku tych
pracodawców, którzy nie wykonują zadań zgodnie z treścią umów dotyczących
staży i przygotowania zawodowego;

– inicjowanie w większym zakresie szkoleń przez te urzędy pracy, na obsza-
rze działania których stopa bezrobocia jest wysoka;

– organizowanie w większym zakresie szkoleń opartych na umowach trój-
stronnych lub tzw. szkoleń indywidualnych, ze względu na ich wysoką stosunko-
wo efektywność;

– dokonywanie doboru tematu szkoleń na podstawie potrzeb rynku pracy;
– kontrolowanie w większym zakresie programów i treści szkoleń prowadzo-

nych przez te instytucje edukacyjne, które realizują tematy szkoleń o mniejszej
skuteczności; duże zainteresowanie szkoleniami dotyczącymi informatyki i wy-
korzystania komputerów, zarówno przez pracodawców, jak i osoby pracujące
samodzielnie je finansujące, charakteryzują się porównywalnie niską efektyw-
nością.

Z powyższego wynika, że w zakresie lepszego dopasowania systemu eduka-
cji szkolnej i pozaszkolnej (kształcenie ustawiczne) jest jeszcze wiele do zrobie-
nia w woj. łódzkim.
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R O Z D Z I A Ł  J E D E N A S T Y

Elżbiet Kryńska, Iwona Kukulak-Dolata,
Halina Sobocka-Szczapa, Janusz Witkowski

WNIOSKI I REKOMENDACJE
WYNIKAJĄCE Z BADAŃ

11.1. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADAŃ I ANALIZ

Przeprowadzone w ramach projektu analizy sytuacji gospodarczej województwa
łódzkiego w okresie ostatnich kilku lat prowadzą do dwóch zasadniczych wniosków.

Po pierwsze, województwo łódzkie nie osiągnęło jeszcze poziomu rozwoju
gospodarczego adekwatnego do potencjalnych możliwości i rzeczywistych ocze-
kiwań jego mieszkańców. Świadczą o tym takie wskaźniki, jak wielkość wytwa-
rzanego w regionie PKB na 1 mieszkańca, udział wartości dodanej wytworzonej
w sektorze usług czy produktywność pracujących, szczególnie jeżeli dokonuje
się porównań z analogicznymi wskaźnikami w kraju.

Po drugie, w województwie maja miejsce wyraźne symptomy poprawy ko-
niunktury gospodarczej w regionie. Pośrednio wskazują na to takie fakty eko-
nomiczne jak rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, przy wyraźnym wzro-
ście spółek handlowych oraz liczby osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Na poprawę koniunktury gospodarczej wskazują także opinie
przedsiębiorców i pracodawców działających na obszarze województwa łódzkie-
go. Podkreślić należy, iż pozytywna ocena sformułowana przez podmioty go-
spodarcze działające w regionie dotyczy tak bieżącej koniunktury gospodarczej,
jak i spodziewanej w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest to optymistyczna
ocena biorąc pod uwagę fakt, iż warunkiem koniecznym (choć oczywiście nie-
wystarczającym) poprawy sytuacji na rynku pracy jest poprawa koniunktury go-
spodarczej, przekładająca się w większym lub mniejszym stopniu na zwiększe-
nie liczby miejsc pracy.

Gospodarka województwa łódzkiego wymaga dalszych działań na rzecz dy-
wersyfikacji jej struktury, a przede wszystkim modernizacji i wprowadzenie na
szerszą skalę dziedzin – nośników postępu technicznego. Potrzeby te wynikają
z niskiego poziomu jej rozwoju oraz stosunkowo niskiej produktywności pracu-
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jących w regionie. Przekształcenia w gospodarce województwa wymagają oczy-
wiście odpowiednich nakładów kapitałowych, alokowanych w dziedzinach kon-
kurencyjnych na międzynarodowych rynkach produktów, wymagają zatem po-
zyskania różnych form kapitału.

Sytuacja gospodarcza jest oczywiście najważniejszym czynnikiem kreującym
popyt na pracę, a tym samym ma istotny wpływ na ogólną sytuację na rynku
pracy. Stąd zapewne sytuacja na regionalnym rynku pracy woj. łódzkiego cha-
rakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem zatrudnienia i wysokim poziomem
bezrobocia. Dominującym rodzajem nierównowagi rynku pracy w regionie jest
bezrobocie, charakteryzujące wszystkie rynku lokalne wchodzące w jego skład.
Sytuacja jest więc trudna, chociaż daje się zauważyć pewne symptomy poprawy:
od 2002 r. minimalnie i z wahaniami, ale jednak wzrasta wskaźnik zatrudnienia,
a od 2004 r. – według obu podstawowych źródeł informacji o rynku pracy –
zmniejsza się stopa bezrobocia.

Podstawowe przyczyny wystąpienia wysokiego poziomu bezrobocia w regio-
nie łódzkim związane były z jego gospodarczymi i instytucjonalnymi cechami,
stanowiącymi o wzmożonej podatności na negatywne konsekwencje procesu
transformacji systemowej. Zespół działań podejmowanych dotychczas dla prze-
zwyciężenia bezrobocia w regionie nie zmniejszył nierównowagi na rynku pracy
w skali, której oczekiwaliby mieszkańcy. Świadczy to, iż wpływ głównych czyn-
ników sprawczych bezrobocia – przede wszystkim monokultury gospodarczej
w pierwszych latach transformacji i braku wystarczającego dopływu kapitału w ca-
łym jej okresie – nie został jeszcze w pełni zniwelowany. Struktura gospodarki
regionu w dalszym ciągu stanowi o jego szczególnej wrażliwości na wahania ko-
niunkturalne, a przez to wahania popytu na pracę i poziomu bezrobocia. Bar-
dzo niebezpiecznym zjawiskiem jest to, że w województwie występuje bezrobo-
cie trwałe, niezależne od wahań koniunkturalnych.

Bezrobocie w województwie łódzkim zmniejsza się od 2002 r., przy czym tem-
po jego spadku jest wyższe niż przeciętne w kraju. Symptomami poprawy sytu-
acji w tym zakresie jest również wzrost odpływów z bezrobocia, w tym wzrost
liczby osób podejmujących pracę, wzrost liczby ofert pracy oraz zmniejszenie
liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Zmiany w poziomie bezrobocia są silnie zróżnicowane przestrzennie. W okre-
sie spadku bezrobocia w całym województwie i w zdecydowanej większości po-
wiatów, w dwóch (głównie w sieradzkim i zduńskowolskim) odnotowano wzrost
bezrobocia. Wynika z tego, iż czynniki koniunkturalne oddziaływają z różną siłą
na zapotrzebowanie na pracę w obszarach poszczególnych lokalnych rynków
pracy, co wymaga interwencji podejmowanej w ramach polityki regionalnej oraz
polityki na rynku pracy. Wymaga również stymulacji mobilności przestrzennej
zasobów pracy w regionie.

Udział kobiet wśród bezrobotnych jest w województwie łódzkim niższy niż
w całym kraju udział kobiet wśród bezrobotnych, co – z ich punktu widzenia –
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wydawałoby się zjawiskiem korzystnym. Zjawisko to wymaga jednak szczegóło-
wych badań prowadzonych pod kątem znalezienia jego przyczyn i identyfikacji
skutków. Problem bowiem tkwi w hipotetycznie możliwym postawieniu kobiet
regionu łódzkiego w przymusowej sytuacji wyboru stanu bierności zawodowej,
jako alternatywy bezskutecznego poszukiwania pracy, czyli w wyniku zniechę-
cenia do poszukiwania zatrudnienia.

Podobnie jak w całym kraju, w województwie łódzkim w coraz większej skali
występuje zjawisko bezrobocia osób z wykształceniem wyższym. Jego przyczyny
są znane. Obok czynników leżących po stronie popytowej polskiego rynku pra-
cy, determinujących wysokie bezrobocie także pozostałych grup ludności według
wykształcenia, jest to przede wszystkim efekt niskiej zdolności gospodarki do
tworzenia miejsc pracy. W przypadku osób z wykształceniem wyższym w grę wcho-
dzą jeszcze czynniki o charakterze podażowym. W ostatniej dekadzie obserwo-
wano wyraźnie wzrost skłonności do podnoszenia poziomu kwalifikacji. Zjawi-
sko to wystąpiło zwłaszcza wśród ludzi młodych, o czym świadczył wzrost współ-
czynnika skolaryzacji. W roku szkolnym 1990/1991 współczynnik skolaryzacji
netto młodzieży w wieku 19–24 lata w szkolnictwie wyższym ukształtował się na
poziomie 9,8%, zaś w roku szkolnym 2004/2005 osiągnął poziom 36,8%1. Dla tej
samej grupy współczynnik skolaryzacji brutto2 wzrósł z 12,9% w roku szkolnym
1990/1991 do 47,8% roku szkolnym 2004/20053. Kształcenie stało się sposobem
dostosowania młodzieży do zmian na rynku pracy. Podnoszenie poziomu wykształ-
cenia było również inspirowane przez działania podmiotów polityki edukacyjnej
w dziedzinie szkolnictwa publicznego oraz stałe poszerzanie oferty ze strony szkol-
nictwa niepublicznego. Zwiększona skłonność do nauki spowodowana była tak-
że w pewnej mierze ograniczonymi szansami młodzieży na rynku pracy. W efek-
cie oddziaływania tego wielorakiego zespołu przyczyn znacznie zwiększyła się
liczba studentów i absolwentów szkół wyższych. Na rynku pracy objawiło się to
w postaci zwiększonej podaży kadr wysoko kwalifikowanych, nie zawsze przy tym
reprezentujących zawody szczególnie poszukiwane przez pracodawców.

Problem ograniczania rosnącego bezrobocia osób z wykształceniem wyższym
w województwie łódzkim (podobnie jak w całej Polsce) wykracza poza rozwią-
zania polityki rynku pracy. Tym bardziej, że wysoki poziom kwalifikacji jest nie-
zbędny i stanowi ważny czynnik podnoszenia konkurencyjności polskich praco-

1 Źródło: GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 Warszawa 2005. Współczyn-
nik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na
danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie
wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.

2 Współczynnik skolaryzacji brutto to relacja liczby osób uczących się (stan na początek roku
szkolnego) na danym poziomie nauczania (niezależnie od wieku do liczby ludności (stan w dniu
31.XII.) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania (tamże).

3 GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 Warszawa 2005.
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biorców na wspólnym rynku europejskim. Warunkiem koniecznym staje się jed-
nak dostosowanie ich cech kwalifikacyjno-zawodowych do potrzeb szybko zmie-
niającego się zapotrzebowania na pracę. Nakłady ponoszone na zwiększenie
wiedzy i umiejętności stają się najbardziej efektywną formą inwestycji, pod jed-
nym jednak warunkiem – że będą one ponoszone zgodnie z kierunkiem jako-
ściowych zmian w zapotrzebowaniu na pracę. A do tego niezbędna jest bieżąca
i perspektywiczna koordynacja systemu edukacji z przewidywaną strukturą kwa-
lifikacyjno-zawodową popytu na pracę.

W obecnej i przewidywanej przyszłości sytuacji absolwentów szkół wyższych
na rynku pracy instytucje edukujące na tym poziomie skupić powinny się na ana-
lizie dostępnych opracowań dotyczących przyszłego zapotrzebowania na kadry
wysoko kwalifikowane. Powinny również śledzić losy zawodowe swoich absol-
wentów, dostosowując tryb, kierunki i programy nauczania do przewidywanych
potrzeb rynku pracy. Przeanalizować należałoby również jakość kształcenia
w szkołach wyższych, w których prawie czterokrotnemu wzrostowi liczby studen-
tów towarzyszył wzrost liczby nauczycieli akademickich o około jedną czwartą.
Pamiętać należy jednak, że żaden system prognoz, uzupełniony nawet bieżącym
monitorowaniem sytuacji absolwentów szkół wyższych, nie będzie tak precyzyj-
ny, by zagwarantować pełną zgodność między wielkością i strukturą zawodową
zasobów ludzkich a wielkością i strukturą zapotrzebowania na pracę. Zapotrze-
bowanie to jest zmienne, system edukacji charakteryzuje się zaś (z samej natu-
ry) stosukowo dużą inercją. Duże znaczenie dla ograniczania zagrożenia bezro-
bociem absolwentów szkół wyższych ma zatem również ich zdolność adaptacji
do warunków popytowych na rynku pracy. Chodzi tu przede wszystkim o zwięk-
szenie skłonności do zmiany zawodu i kwalifikacji zawodowych, miejsca zamiesz-
kania (stałego lub okresowego), miejsca zatrudnienia, akceptacji niestandardo-
wych form zatrudnienia, atypowych form pracy, czy nawet okresowo kariery de-
gresywnej, a więc niższych dochodów z pracy, mniejszego prestiżu zawodu itp.
Są to trudne warunki szczególnie dla kadr wysoko kwalifikowanych, ale gwa-
rantują uzyskanie niezbędnego doświadczenia zawodowego absolwentów wkra-
czających na rynek pracy dla utrzymania ciągłości podjętej pracy.

W perspektywie najbliższych 10 lat najprawdopodobniej będzie miał miej-
sce korzystny rozwój sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim:

– powolny, ale systematyczny wzrost popytu na pracę (liczby pracujących
i wolnych miejsc pracy);

– wzrost zdolności regionalnych zasobów pracy do zatrudnienia;
– spadek bezrobocia – powolny w tempie ok. 1–1,5 punktu procentowego

rocznie do 2010 r., oraz szybki w tempie ok. 2–3 punktów procentowych rocznie
po 2010 r. aż do (wysoce prawdopodobnego) wystąpienia stanu deficytu siły
roboczej.

Na tak pomyślne perspektywy wskazuje analiza czynników znajdujących się
– w większości – w otoczeniu regionu.W Polsce w perspektywie dziesięciu lat
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można oczekiwać wzrostu popytu na pracę generowanego przez swobodny prze-
pływ kapitału, uzupełniającego niedobory oszczędności krajowych. Szczególne
korzyści upatrywać należałoby w dalszym napływie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ), które wzrosnąć w związku z integracją z Unią Europej-
ską, oraz w wyniku pogłębiających się procesów globalizacyjnych. Dla inwesto-
rów zagranicznych kraj członkowski UE jest przewidywalny, godny zaufania, sta-
bilny, przyjazny, poprawiając swój wizerunek polityczny i gospodarczy – staje
się bardziej atrakcyjny dla lokalizacji kapitału. Dzięki napływowi kapitału za-
granicznego powinna zwiększyć się liczba tworzonych miejsc pracy, szczególnie
jeśli będą to inwestycje „od podstaw”.

Skala napływu BIZ i liczba tworzonych w ich wyniku miejsc pracy w poszcze-
gólnych regionach zależna jest – z jednej strony – od ich adaptacji do warun-
ków umożliwiających włączenie do światowej konkurencji pracy, przede wszyst-
kim pod kątem jej produktywności i kosztów, a z drugiej – od realizowanej poli-
tyki gospodarczej. Wielkie korporacje w decyzjach alokacyjnych kierują się kry-
teriami ekonomicznymi – umiejscawiają produkcję tam, gdzie są niskie podatki,
niewysokie koszty pracy, a z kolei nie ma uciążliwych, licznych i zmiennych prze-
pisów funkcjonowania, rozrośniętej administracji słowem tam, gdzie istnieje (sze-
roko rozumiany) życzliwy klimat dla przedsiębiorców. Rzecz w tym, by ten kli-
mat panował w regionie łódzkim.

Konkurencyjność regionu łódzkiego jako miejsca lokowania kapitału zagra-
nicznego uzależniona w przyszłości będzie od jego wyposażenia w infrastruktu-
rę techniczną i społeczną, oraz od cech ilościowo-jakościowych zasobów ludz-
kich. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji przemysłów wysokiej techniki, wykazują-
cych w tym zakresie znacznie większą elastyczność od przemysłów tradycyjnych.

Ważną szansą dla łódzkiego rynku pracy jest napływ środków funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności. Są to podstawowe instrumenty polityki struk-
turalnej UE, których celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji go-
spodarek krajów członkowskich, a tym samym zmniejszenie dysproporcji mię-
dzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów krajów. Możliwość ich pozy-
skania i wykorzystania jest jednoznacznie oceniana jako niezwykle korzystna dla
polskiego rynku pracy. Środki te przyczyniają się bowiem (pośrednio lub bez-
pośrednio) do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy, poprawy jakości zasobów
ludzkich, poprawy funkcjonowania rynku pracy i jego instytucji, aktywizacji bez-
robotnych itp., czyli zwiększenia skuteczności działań na rzecz ograniczania bez-
robocia. Region łódzki może i powinien wykorzystać je dla potrzeb rozwoju go-
spodarczego i społecznego, a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy.

Jest przy tym oczywiste, iż dostęp do funduszy UE nie stanowi sam w sobie
gwarancji poprawy sytuacji gospodarczej i rynku pracy województwa łódzkiego.
Powodzenie zależy od wiedzy i umiejętności władzy i administracji, tak rządo-
wej jak i samorządowej oraz od aktywności i zaangażowania społeczeństwa. Wiele
też zależy od aktywności potencjalnych beneficjentów pomocy i tego, czy będą
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oni w stanie wykorzystać dostępne wsparcie. Środki z UE mogą stać się katali-
zatorem rozwoju, ale same w sobie na pewno go nie spowodują.

Duże znaczenie dla wzrostu popytu na pracę ma umożliwienie działania
przedsiębiorstw regionu łódzkiego na jednolitym rynku europejskim. Uzyskały
one swobodny (w zasadzie) dostęp do dużego, zintegrowanego rynku, a tym sa-
mym możliwość efektów wzrostu skali produkcji i obniżenia kosztów jednost-
kowych, jak również dostęp do zagranicznych technologii i metod zarządzania.
Jednocześnie dostęp do jednolitego rynku europejskiego jest równoznaczny ze
zniesieniem fizycznych kontroli oraz eliminacją formalności administracyjnych
i celnych. Zniknęły również bariery techniczne w swobodnym przepływie towa-
rów w postaci różnic w standardach technicznych, prowadzących do konieczno-
ści uzyskiwania odrębnych certyfikatów na rynku polskim i rynku unijnym. To
wszystko skutkuje zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności, szczegól-
nie przedsiębiorstw eksportujących swoje wyroby i działających w branży trans-
portowej.

Włączenie do jednolitego rynku europejskiego oznacza również swobodny
dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych. Otwiera to nowe możliwości
rozwoju dla wykonawców z regionu łódzkiego, którzy okażą się konkurencyjni
oraz wystarczająco przedsiębiorczy, by korzystać tej szansy.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkuje koniecznością zastoso-
wania w Polsce europejskich rozwiązań w odniesieniu do rynków pracy państwa
członkowskich. Rzecz w tym, iż działania wobec krajowych rynków pracy w po-
szczególnych państwach UE cechuje – z jednej strony – daleko idąca autono-
mia, a z drugiej – obowiązek podporządkowania się ponadnarodowym determi-
nantom. Podstawową płaszczyzną koordynacji narodowych polityk zatrudnie-
nia państw członkowskich UE jest Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ).
Koordynacji tej dokonuje się przede wszystkim za pomocą tzw. wytycznych
w dziedzinie zatrudnienia, opracowywanych przez Komisję Europejską i zatwier-
dzanych przez Radę Europejską. Wytyczne określane są dla każdego kraju człon-
kowskiego z uwzględnieniem specyfiki krajowego, regionalnych i lokalnych ryn-
ków pracy, a ich wdrażanie jest starannie monitorowane.

Dla polityki rynku pracy w województwie łódzkim – jak i innych regionach,
taka koordynacja i nadzór są korzystne, bo umożliwiają z jednej strony oparcie
się na dobrych, sprawdzonych w UE wzorach i wykorzystanie cennych doświad-
czeń, a z drugiej – pozwalają na sięgniecie do instrumentów finansowych UE.
Te środki w znaczącej mierze mogą być przeznaczane na zwiększenie zdolności
regionalnych zasobów pracy do zatrudnienia, poprzez (między innymi) kształ-
cenie ustawiczne, promocję i doskonalenie szkoleń zawodowych, wspieranie sys-
temów szkolnych, doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości.

Dodatkowym czynnikiem, który w perspektywie najbliższych kilku lat pozwoli
zmniejszyć napięcia na rynku pracy województwa łódzkiego jest również zmniej-
szanie się zasobów pracy, wynikające z zachodzących w regionie procesów de-
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mograficznych. Zjawiska ludnościowe w województwie łódzkim podlegają i bę-
dą podlegały ciągłym, choć powolnym zmianom. Z punktu widzenia rynku pra-
cy należy podkreślić kilka cech sytuacji ludnościowej województwa.

Po pierwsze, ludność województwa, a zwłaszcza zbiorowość potencjalnych
zasobów pracy (ludność w wieku produkcyjnym) jest przeciętnie starsza niż w ca-
łej Polsce. Rodzi to określone konsekwencje dla rynku pracy. Osoby znajdujące
się w starszych grupach wieku na ogół charakteryzują się ograniczoną mobilno-
ścią (zawodową, edukacyjną, przestrzenną o międzyzakładową), co wpływa na
zmniejszenie ich zdolności do elastycznego reagowania na zmiany zachodzące
we współczesnych gospodarkach i na współczesnych rynkach pracy. Chętniej też
podejmują decyzję o stałej bądź okresowej dezaktywizacji zawodowej, zwłasz-
cza jeżeli wiąże się ona z możliwością uzyskiwania różnego typu świadczeń.
W przypadku utraty miejsca pracy, osoby w starszych grupach wieku mają po-
ważne trudności z ponownym zatrudnieniem, ze względu na często spotykane
w praktyce dyskryminacyjne postępowanie pracodawców. Czynniki te powodu-
ją, iż stopa zatrudnienia w starszych grupach wieku jest niska, co jest niekorzystne
dla systemu finansów publicznych – wpływa na wzrost kosztów pracy.

Po drugie, starzenie się ludności województwa łódzkiego będzie postępowa-
ło w przyszłości, wskazane wyżej problemy będą się zatem pogłębiały, aż do (hi-
potetycznie możliwego po 2010 roku) popadnięcia regionalnego rynku pracy
w stan deficytu siły roboczej.

Po trzecie, regionowi łódzkiemu zagraża znaczne obniżenie się liczby miesz-
kańców na skutek ujemnego przyrostu naturalnego i takiegoż salda migracji sta-
łych. Rodzi to potrzebę przyjęcia określonych rozwiązań z zakresu polityki lud-
nościowej, co nie leży w kompetencjach władz samorządowych, oraz zwiększe-
nia atrakcyjności regionu, jako miejsca zamieszkania i świadczenia pracy, a to
już powinno stać się szczególnym przedmiotem zainteresowania samorządów.

Po czwarte, poważne problemy demograficzne dotykają stolicę wojewódz-
twa i jednocześnie jeden z jego podregionów – jakim jest Łódź, miasto boga-
tych tradycjach przemysłowych i znakomitej historii gospodarczej. Miasto cha-
rakteryzuje się wysokim ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym sal-
dem migracji na pobyt stały, co skutkuje stałym zmniejszaniem się liczby miesz-
kańców. Jednocześnie populacja mieszkańców Łodzi jest starsza i starzeje się
szybciej, niż zbiorowości mieszkańców pozostałych podregionów województwa.
Prognozy demograficzne przewidują, iż w mieście będzie zamieszkiwać coraz
mniejsza liczba mieszkańców. Istnieje więc potrzeba zwiększenia atrakcyjności
miasta dla jego obecnych i potencjalnych mieszkańców.

Najistotniejszym demograficznym problemem rynku pracy województwa łódz-
kiego będzie zmniejszanie się zasobów pracy oraz ich starzenie. Procesy te po-
stępować będą w ślad za starzeniem społeczeństwa, czego należy oczekiwać wraz
ze spadającą liczbą urodzeń i wzrostem średniej długości życia. Wskazują na to
wyraźnie wyniki badań w obszarze przewidywanych, najbardziej prawdopodob-
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nych zmian wielkości i struktury zasobów siły roboczej według wieku. Mogą one
prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, które częściowo można ograni-
czyć poprzez zwiększenie poziomu aktywności zawodowej zasobów pracy, mię-
dzy innymi w wyniku wydłużania życia zawodowego. Sprzyja temu podnoszenie
poziomu wykształcenia przez edukację, rozwój nietypowych form zatrudnienia,
zwiększenie atrakcyjności pracy jako źródła dochodów wobec źródeł alterna-
tywnych oraz eliminacja dyskryminacyjnych praktyk pracodawców.

Jeżeli chodzi o metodę wskazaną jako pierwszą – podnoszenie poziomu
wykształcenia poprzez edukację, to należy podkreślić, iż możliwość uczenia się
przez całe życie powinna być zagwarantowana wszystkim członkom społeczeń-
stwa, niezależnie od wieku. Jest to zresztą w pełni akceptowane i uznawane
jako jeden z fundamentów systemu edukacji w Unii Europejskiej. Jest przy tym
charakterystyczne, iż liczne programy edukacyjne w UE skierowane są do
zasobów siły roboczej znajdujących się w starszym wieku, które wcześniej
postrzegane były jako grupa trudno rozwojowa i mało elastyczna4. Adresowa-
nie szkoleń do tej właśnie grupy i tworzenie jej możliwości dłuższego funkcjo-
nowania na rynku pracy uzasadniane jest tam przede wszystkim starzeniem się
społeczeństw.

Edukacja ustawiczna osób starszych powinno uwzględnić trzy ważne kwe-
stie. Pierwszą z nich jest potrzeba indywidualizacji drogi edukacyjnej poprzez
zróżnicowanie form i metod nabywania nowych lub uzupełniania dotychczaso-
wej wiedzy i umiejętności zawodowych. Chodzi w szczególności o wprowadze-
nie – obok metod tradycyjnych – kształcenia na odległość czy przy pomocy in-
dywidualnego instruktora bądź w małych grupach, jednorodnych pod względem
wieku uczestników. Sprawą drugą jest konieczność indywidualizacji programów
nauczania, uwzględniających niejednorodność posiadanej wiedzy i umiejętno-
ści zawodowych osób starszych. Najlepszym sposobem jest tu wykorzystanie
kształcenia modułowego i konstrukcja unikalnych programów nauczania dosto-
sowanych do potrzeb małych grup uczestników lub wręcz pojedynczych osób.
Kwestia trzecia – być może najtrudniejsza – to wywołanie potrzeby inwestowa-
nia w siebie przez osoby starsze.

Rozwój kształcenia ustawicznego dorosłych podejmowany i wspomagany
powinien być przez władze regionalne i lokalne województwa łódzkiego, najle-
piej zorientowane w potrzebach pracodawców.

4 Przeznaczony dla dorosłych jest np. program GRUNDTVIG, będący jednym z komponen-
tów programu SOKRATES II. Jego celem jest wspieranie kształcenia ustawicznego poprzez inno-
wacje wprowadzane do ofert edukacyjnych i podnoszenie ich jakości oraz ułatwianie dostępu do
nich ludziom pragnącym podjąć naukę i zdobyć nowe umiejętności w dowolnym okresie życia, by
wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Najważniejsze grupy docelowe programu to: dorośli
o szczególnych potrzebach w zakresie kształcenia, dorośli nisko lub niewykwalifikowani, dorośli
żyjący na obszarach wiejskich i zaniedbanych lub osoby poszkodowane społeczno-ekonomicznie,
a także inne grupy społeczne o utrudnionym dostępie do edukacji.
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Druga metoda stymulacji aktywności zawodowej ludności – rozwój nietypo-
wych form zatrudnienia – jest również polecany jako zachęta do wydłużania
życia zawodowego. W świetle wyników badań, nietypowe formy zatrudnienia
stwarzają osobom starszym szansę stopniowego, płynnego przechodzenia na
emeryturę, tworząc swoisty pomost między zatrudnieniem w pełnym wymiarze
czasu pracy a całkowitą biernością zawodową5. Dlatego też w krajach Unii Eu-
ropejskiej, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej rządy i organizacje pra-
codawców, uznając potrzebę utrzymania aktywności ekonomicznej osób star-
szych, powinny tworzyć im możliwości zatrudnienia nietypowego.

Jest oczywiste, iż władze samorządowe szczebla lokalnego i regionalnego nie
mogą stanowić prawa w obszarze stymulacji wykorzystania nietypowych form
zatrudnienia, nie dysponują więc narzędziami o charakterze bezpośrednim. Mogą
jednak i powinny włączyć się w promocję tych form wśród pracodawców, wska-
zując choćby ich korzyści.

W przypadku trzeciej metody stymulującej aktywność zawodową – zwiększa-
nia atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych – ra-
dykalne powstrzymanie zniechęcania osób starzejących się do udziału w rynku
pracy polega na ograniczeniu możliwości uzyskiwania nieuprawnionych świad-
czeń rentowych oraz wczesnych emerytalnych. W tym przypadku oczywiście dzia-
łania władz samorządowych są mocno ograniczone. W istocie bowiem atrakcyj-
ność pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych określona jest przez
system prawny dotyczący uprawnień rentowych i emerytalnych.

Władze samorządowe natomiast mogłyby pełnić znacznie większą niż obec-
nie rolę w aktywizacji zawodowej osób starszych poprzez ograniczanie praktyk
dyskryminacyjnych (chodzi przy tym o eliminację barier dostępu do miejsc pracy,
jaką jest selekcyjne postępowanie pracodawców, kierujących się w decyzjach
kadrowych wiekiem pracowników lub/i kandydatów do pracy). Można to osią-
gnąć poprzez odpowiednie rozwiązania prawne, konsekwentnie egzekwowane
przez wszystkie instytucje oraz samych zainteresowanych, czyli osoby starsze.

11.2. PRZEWIDYWANE ZMIANY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Analizując zmiany popytu na pracę w województwie łódzkim do końca 2010 r.
należy przede wszystkim zauważyć, że najsilniej będzie się zmniejszała liczba
pracujących w sektorze rolniczym (średnia z trzech wariantów kształtowała się
na poziomie spadku o prawie 2 tys. osób). Będzie to dotyczyło zarówno zawo-
dów związanych z rolnictwem i leśnictwem, jak i rybactwem. Zatem studenci
podejmujący kształcenie na kierunku, związanym z tym sektorem, a mianowi-
cie ogrodnictwo muszą niewątpliwie zdawać sobie sprawę z trudności, jakie mogą

5 D. Morris, T. Mallier, Employment of older people in the European Union, Labour 2003 No 4.
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napotkać na drodze swojej aktywizacji zawodowej. Tym niemniej z uwagi na to,
że w tym kierunku kształceni są tylko młodzi ludzie w jednej ze szkół niepu-
blicznych, zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego, to być może
jest to kształcenie związane ze specyfiką subregionu, a tym samym może to nie
mieć zasadniczego znaczenia z punktu widzenia możliwości podjęcia pracy.
Nieco mniejszym spadkiem zatrudnienia charakteryzować się będzie do 2010 r.
sektor przemysłowy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy opracowanych pro-
gnoz, zmniejszenie zapotrzebowania wystąpi przede wszystkim w sekcjach:

– górnictwo, udział pracujących w tej sekcji zmniejszy się do około 1% wszyst-
kich pracujących w gospodarce województwa łódzkiego, należy jednak podkre-
ślić, że studenci w województwie łódzkim nie wybrali kierunków kształcenia zwią-
zanych z tą sekcją,

– budownictwo, udział pracujących będzie kształtował się w granicach 6%
wszystkich pracujących w gospodarce województwa łódzkiego, co może ozna-
czać wystąpienie trudności ze znalezieniem pracy dla studentów budownictwa,
architektury i urbanistyki, architektury wnętrz.

W pozostałych sekcjach tego sektora (przetwórstwo przemysłowe oraz za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) obserwowane będą raczej sta-
bilne trendy, odnoszące się do liczby pracujących co oznacza, że większość stu-
dentów kształcących się obecnie na studiach politechnicznych nie powinna mieć
trudności ze znalezieniem pracy zgodnej ze swoim wykształceniem. Dotyczyć to
powinno studentów kierunku włókiennictwo, inżynieria środowiska, ochrona
środowiska, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, biotechnologia, za-
rządzanie i inżynieria produkcji, technologia chemiczna, energetyka i innych.
Tego samego rodzaju uwagę można sformułować w odniesieniu do tych, którzy
będą kończyć np. kierunek automatyka i robotyka, na którą to specjalność za-
potrzebowanie może wzrosnąć. Natomiast na trudności w znalezieniu pracy mogą
natknąć się również obecni słuchacze kierunku zarządzanie i marketing, który
jest w sposób istotny związany z funkcjonowaniem analizowanego sektora. Tym
niemniej sytuacja w odniesieniu do młodych ludzi kończących ten właśnie kie-
runek może być lepsza, bowiem zapotrzebowanie w tym zakresie zgłaszają rów-
nież pracodawcy sektora usługowego. Sytuacja młodych ludzi, którzy w przyszło-
ści ukończą te kierunki kształcenia może być zatem zróżnicowana i zależeć może
od działań strategicznych, podejmowanych przez władze regionalne.

Natomiast największe szanse na podjęcie pracy powinni mieć obecni studenci
kierunków związanych z sektorem usługowym (usług rynkowych i nierynkowych).
Oczekiwany jest bowiem w nim głównie wzrost liczby pracujących. Dotyczyć to
może przede wszystkim kierunków związanych z sekcjami:

– transport, gospodarka magazynowa i łączność, gdzie wzrost zapotrzebo-
wania na pracowników może być dość duży, a w związku z tym studenci kierun-
ków: elektronika i telekomunikacja, transport, nie powinni napotykać barier
związanych z brakiem pracy,
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– obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, gdzie wzrost zapotrzebowania na pracowników będzie
porównywalnie największy; w związku z tym zatrudnienie w przyszłości powinni
znaleźć studenci kierunków przede wszystkim ekonomicznych o tych specjalno-
ściach oraz architektury i urbanistyki,

– edukacja, gdzie wzrost będzie wprawdzie niewielki, ale systematyczny; za-
tem studenci kierunków związanych z edukacją (pedagogika, pedagogika spe-
cjalna, edukacja artystyczna), pedagogicznych kierunków na filologiach, mate-
matyce, fizyce, chemii, historii, powinni mieć dość duże szanse na znalezienie
pracy.

Spadek zapotrzebowania na pracowników będzie występował głównie w sek-
cjach:

– handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz ar-
tykułów użytku osobistego i domowego; potencjalnie może zatem zmniejszyć
się zapotrzebowanie na zatrudnienia młodych ludzi, przyszłych absolwentów kie-
runków ekonomicznych (zarządzanie i marketing, ekonomia),

– pośrednictwo finansowe, gdzie na bariery w możliwości znalezienia pracy
mogą natknąć się przede wszystkim studenci kierunku finanse i bankowość,

– działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników oraz organizacje i zespoły eksterytorialne,
przy czym nie da się zidentyfikować kierunków kształcenia w sposób adekwatny
odpowiadających tej sekcji,

– ochrona zdrowia i opieka społeczna, gdzie spadek liczny pracujących bę-
dzie niewielki, tym niemniej może dotyczyć dość jednorodnej grupy absolwen-
tów, chcących w przyszłości podjąć pracę (lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki,
położne) oraz studentów innych kierunków, takich jak profilaktyka i terapia
pedagogiczna, zdrowie publiczne, psychologia i praca socjalna.

W pozostałych sekcjach tego sektora (administracja publiczna i obrona na-
rodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia
zdrowotne oraz hotele i restauracje) liczba pracujących powinna być stabilna,
przy jednoczesnym wskazaniu na możliwość wzrostu lub niewielkiego zmniej-
szenia zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Dotyczyć to będzie
zatem kierunków kształcenia, takich jak: administracja, gospodarka przestrzen-
na, turystyka i rekreacja.

Wydaje się również, że do kategorii zawodów, na które może wzrastać zapo-
trzebowanie zgłaszane przez pracodawców na regionalnym rynku pracy mogą
należeć informatycy. Kierunek ten ma charakter wspomagający w odniesieniu
do wszystkich sektorów, a w związku z tworzeniem coraz intensywniejszych pod-
staw społeczeństwa informacyjnego, absolwenci tego kierunku powinni mieć
w przyszłości zapewnione miejsca pracy.

Na tym tle bardzo trudno jest wskazać pozycję artystycznych kierunków wy-
kształcenia. Nie kojarzą się one bowiem w sposób szczególny z żadną sekcją,
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a możliwość wykonywania zawodu najczęściej związane jest z podejmowaniem
pracy własny rachunek. Może to być więc sekcja działalności usługowej indywi-
dualnej, która – w świetle wcześniejszych uwag – nie będzie w sposób istotny
ograniczać liczby pracujących. Tym niemniej zasady wykonywania zawodów ar-
tystycznych, uzależnienie aktywności zawodowej od posiadanych umiejętności
oraz subiektywny charakter wykonywanych dzieł są na tyle istotne, że progno-
zowanie wielkości zapotrzebowanie na pracowników może nie przynieść ocze-
kiwanych rezultatów.

Z zaprezentowanych tendencji wynika, że zapotrzebowanie na pracowników
z wykształceniem wyższym powinno w województwie łódzkim w całym analizo-
wanym okresie wzrastać. Obserwowane są przy tym okresowe (kwartalne) zmiany
liczby pracujących. Przeciętnie (średnia arytmetyczna z czterech kwartałów)
wzrost ten powinien być znacznie wyższy w wielkiej kategorii zawodów specjali-
ści w porównaniu do wielkiej grupy zawodów przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy. Świadczy to nie tylko o większych możliwościach
zatrudnienia w przyszłości wykwalifikowanej kadry specjalistów w porównaniu
do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, ale również potencjalnie większym
zapotrzebowaniu za różnego rodzaju specjalistów.

Przedstawiona struktura przyszłego zapotrzebowania na absolwentów szkół
wyższych, w wielu dziedzinach świadczy o braku spójności między kierunkiem
kształcenia a oczekiwaniami pracodawców, które odzwierciedla potencjalna licz-
ba pracujących. Dlatego też konieczne wydaje się zweryfikowanie aktywności
edukacyjnej obecnych studentów, podejmowanej w celu przystosowania swoich
umiejętności do konkretnych stanowisk pracy.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w ocenie respondentów do grup szko-
leń o najwyższym poziomie przydatności należałoby zaliczyć: kursy językowe,
specjalistyczne szkolenia komputerowe, szkolenia z zakresu rozwoju osobiste-
go oraz kursy z zakresu praktycznego wykonywania zawodu. Podstawą tego do-
precyzowania było przede wszystkim kierowanie się świadomością konieczno-
ści podnoszenia szans na rynku pracy. Wskazuje to dość jednoznacznie na kie-
rowanie się przez respondentów w swoich opiniach, występującymi powszech-
nie – wśród ogółu społeczeństwa – poglądami na temat tego co najbardziej
potrzebne jest potencjalnemu pracownikowi, aby znalazł on miejsce pracy. Nie
ma to jednak żadnego związku z przyszłymi potrzebami rynku pracy, chociaż
zwraca uwagę na dodatkowe umiejętności, których posiadanie w istotnym stop-
niu zwiększa szansę na znalezienie pracy.

Brak związku deklarowanych kierunków dokształcania z przyszłymi potrze-
bami regionalnego rynku pracy pozostaje – jak się wydaje – w ścisłej zależności
z aktywnością edukacyjną respondentów. Połowa badanych nie odbyła bowiem
w ciągu ostatnich 24 miesięcy żadnego szkolenia, a przynajmniej co czwarty ba-
dany nie planuje żadnej aktywności w tym zakresie także w ciągu najbliższych
24 miesięcy. Łącznie blisko 70% ankietowanych nie podjęło, a ponad połowa
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nie będzie podejmować żadnego kształcenia. Oznacza to, że deklarowane oce-
ny kursów i szkoleń mają charakter wyłącznie teoretyczny i niewielkim stopniu
mogą kształtować umiejętności, których posiadanie zwiększa mobilność zawo-
dową respondentów, a tym samym wzmacnia ich pozycję na rynku pracy. Wy-
daje się, że właśnie w ten sposób należałoby ocenić tego rodzaju postawy.

Jak wynika z przedstawionej analizy ogólna aktywność edukacyjna młodych
ludzi jest niewielka. Ponadto nie myślą oni w ogóle w sposób perspektywiczny.
Obce im jest planowanie swojej kariery zawodowej. Myślą o niej w kategoriach
bliżej nierozpoznanej, tym niemniej optymistycznej przyszłości. Jak jednak wska-
zują przeprowadzone badania, nie do końca tak być musi. Dlatego też koniecz-
ne wydaje się zwrócenie im uwagi na niezbędną potrzebę skorelowania własnych
oczekiwań ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy. Być może wówczas mieli-
byśmy do czynienia z większym dopasowaniem podaży pracy do popytu na nią
na regionalnych rynkach pracy.

Podobne uwagi można odnieść do populacji uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Jednak w przypadku szkolnictwa średniego zawodowego sytuacja ta może
być również konsekwencją niedostosowania zawartości merytorycznych progra-
mów nauczania do oczekiwań pracodawców, którzy wielokrotnie podkreślają
to, że absolwenci nie posiadają żadnych umiejętności adekwatnych do posiada-
nych dyplomów.

Zgodnie z zaprezentowanymi w prognozie zmianami kształtowania się po-
pytu na pracę konieczne w odniesieniu do kształcenia na poziomie średnim i za-
sadniczym zawodowym wydaje się:

– zlikwidowanie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, kształcą-
cych w kierunkach rolniczych; wydaje się bowiem, że zmniejszenie zapotrzebo-
wania na tego rodzaju pracowników może kształtować się jedynie pod wpływem
naturalnych zmian zatrudnienia, wynikających z przejścia na emeryturę lub zgod-
ny pracowników; alternatywnym rozwiązaniem będzie ograniczenie kształcenia
do kierunków, związanych z agrobiznesem oraz rozwojem usług osobistych oraz
produkcją rolno-spożywczą na potrzeby aglomeracji miejskiej (zdrowa żywność),

– pozostawienie na dotychczasowym poziomie kształcenia zawodowego,
w wyniku którego uczniowie będą nabywać umiejętności związane z zawodami
inżynieryjno-technicznymi oraz produkcji i przetwórstwa; teza ta jest związana
przede wszystkim z tym, że sektor przemysłowy w przypadku zwiększenia ko-
rzystnych uwarunkowań gospodarczych, może rozwijać się; szczegółowe rozwią-
zania w zakresie struktury kierunków kształcenia powinny być wynikiem porów-
nania dotychczasowej struktury kształcenia z przewidywanymi kierunkami prze-
kształceń struktury gospodarczej regionu; z uwagi na długookresowy charakter
tego procesu, gdzie barierą jest przede wszystkim czas trwania kształcenia, de-
cyzje w tej dziedzinie powinny być podejmowane sukcesywnie; nie powinny mieć
również istotnego związku z popytem zgłaszanym przez młodych ludzi, bowiem
jak wynika z wcześniejszych analiz w wyborze kierunku kształcenia nie kierują
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się oni przesłankami, związanymi z sytuacją na regionalnym rynku pracy, która
deklaratywnie jest jedynie dość duża,

– rozszerzeniu powinna ulec liczba szkół kształcących na poziomie średnim
i zasadniczym zawodowym w kierunkach usługowych (szeroko rozumianych);
należeć do mogą nie tylko te kierunki, o których wspomniano wcześniej z na-
zwy, ale także zawierające się w grupach zawodów administracyjno-ekonomicz-
nych oraz społecznych; jak wynika bowiem z badań prognostycznych, ten wła-
śnie sektor w sposób najbardziej intensywny może w przyszłości absorbować
kadry pracowników.

Powyżej sformułowane generalne kierunki zaproponowanych zmian struk-
tury edukacyjnej w województwie łódzkim, przy bliższym przyjrzeniu się prze-
kształceniom liczby pracujących w poszczególnych sekcjach gospodarki narodo-
wej, nabierają swego rodzaju cech specyficznych.

W sektorze rolniczym, gdzie wystąpią największe trudności ze znalezieniem
pracy, obecni uczniowie klas o profilu: rolnik, technik rolnik, operator maszyn
leśnych i ogrodnik, a także technik ogrodnik, technik leśnik, mogą w przyszło-
ści nie znaleźć odpowiedniego dla ich kwalifikacji miejsca zatrudnienia. Doty-
czyć to może również uczniów liceów profilowanych, w szczególności o specjal-
nościach rolniczo-spożywczych oraz leśnictwo i technologia drewna. Tym nie-
mniej problemy w przypadku wyłącznie tego ostatniego profilu mogą być znacz-
nie mniejsze, bowiem kształciła w tym kierunku tylko jedna szkoła. W nieco
mniejszym stopniu na trudności mogą napotykać ci, którzy kształcą się w chwili
obecnej w zawodach koszykarz – plecionkarz, technik mechanizacji rolnictwa,
technik agrobiznesu oraz technik – hodowca koni. Może to mieć przede wszyst-
kim związek z rozszerzaniem się innych rodzajów działalności rolniczej, która
będzie wynikiem pro efektywnościowych zmian w rolnictwie.

W sektorze przemysłowym sytuacja powinna być zróżnicowana w poszczegól-
nych sekcjach według PKD. Jak wynika z przeprowadzonej analizy występujące
zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników szczególnie boleśnie mogą od-
czuć ci, którzy kształcą się w chwili obecnej w zawodach, związanych z sekcją bu-
downictwo, bowiem właśnie z nią wiąże się największy przewidywany spadek licz-
by pracujących. A więc trudności ze znalezieniem pracy mogą wystąpić w zawo-
dach: technik budownictwa, technik projektowania architektonicznego i technik
robót drogowych (na poziomie wykształcenia średniego) oraz murarze, cieśle,
monterzy konstrukcji budowlanych, betoniarze – zbrojarze i dekarze (na pozio-
mie wykształcenia zasadniczego). Podobne mogą mieć w ogóle absolwenci grupy
kierunków związanych z architekturą i budownictwem. Ze względu jednak na nie-
wielki udział tych ostatnich specjalistów, kształcących się na poziomie średnim
zawodowym, można przewidywać, że znacznie większe trudności ze znalezieniem
pracy będą występowały wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

W pozostałych sekcjach tego sektora (przetwórstwo przemysłowe oraz za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) obserwowane będą raczej sta-
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bilne trendy, odnoszące się do liczby pracujących co oznacza, że większość
uczniów kształcących się obecnie na kierunkach inżynieryjno-technicznych oraz
produkcji i przetwórstwa napotkać może w przyszłości na bez mała nie zmie-
nioną sytuację na regionalnym rynku pracy. Dotyczyć to będzie przedstawicieli
głównie następujących zawodów:

– ślusarza, elektryka, mechanika i montera maszyn i urządzeń, montera-elek-
tronika, montera mechanika, operatora maszyn w przemyśle włókienniczym,
elektromechanika, operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, ope-
ratora obrabiarek skrawających oraz mechanika precyzyjnego, a także pieka-
rza, cukiernika, stolarza, rzeźnika – wędliniarz, kaletnika, tapicera, introligato-
ra, kowala, obuwnika, oraz pracowników przetwórstwa spożywczego (na pozio-
mie zasadniczym),

– techników mechaników, elektroników, mechatroników, operatorów obra-
biarek CNC, techników urządzeń sanitarnych oraz techników mechanik obrób-
ki skrawaniem, a także techników technologii odzieży, włókiennictwa, techno-
logii żywności oraz technologii drewna.

W przypadku liceów profilowanych na tego typu sytuację mogą natknąć się
absolwenci specjalności mechatronicznej oraz mechanicznych technik wytwa-
rzania, a także profilu elektromechanicznego, chociaż w ta ostatnia kategoria
przyszłych pracowników może w większym stopniu być absorbowana przez sek-
tor usługowy.

Sytuacja i w tym przypadku będzie zapewne zróżnicowana w zależności od
poziomu wykształcenia. Wskazuje na to zarówno liczba wyszczególnionych ka-
tegorii zawodów i specjalności, jak i ich udział w populacji pobierających naukę
na danym poziomie kształcenia uczniów. Sytuacja młodych ludzi, którzy w przy-
szłości ukończą te kierunki kształcenia może być zróżnicowana również w za-
leżności od działań strategicznych, podejmowanych przez władze regionalne.

Natomiast największe szanse na podjęcie pracy powinni mieć obecni ucznio-
wie kierunków związanych z sektorem usługowym (usług rynkowych i nieryn-
kowych). Oczekiwany jest bowiem w nim głównie wzrost liczby pracujących. Do-
tyczyć to może przede wszystkim zawodów związanych z sekcjami:

– transport, gospodarka magazynowa i łączność (technik logistyk, teleinfor-
matyk, spedytor, telekomunikacji, transportu kolejowego – na poziomie techni-
kum oraz profilu transportowo-spedycyjnego w liceach profilowanych), przy czym
– co należy podkreślić – w ogóle nie dotyczy to najbardziej popularnych kierun-
ków kształcenia na poziomie zasadniczym; oznaczać to może, że zwiększenie licz-
by pracujących w tej sekcji napotka na barierę braku odpowiednich kadr,

– obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej; na rynku edukacyjnym nie występują w sposób szczegól-
ny zawody, które mogłyby występować w tej sekcji, co daje przesłankę do wnio-
skowania o istnieniu luki edukacyjnej w tym zakresie; niewielką nadzieję na jej
wypełnienie stwarza dość duży udział zawodów ekonomiczno-administracyjnych,
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których przedstawiciele mogą zapewne pracować w tej sekcji; mogliby to być
przede wszystkim technicy ekonomiści, rachunkowości oraz analitycy, a także
absolwenci liceów profilowanych o wspomnianej specjalności.

Z uwagi na to, że najbardziej widoczny wzrost zapotrzebowania na pracow-
ników będzie miał miejsce w tej ostatniej sekcji, to brak odpowiadających mu
kierunków kształcenia może być dla pracodawców barierą dość istotną.

Natomiast spadek zapotrzebowania na pracowników będzie występował głów-
nie w sekcjach:

– handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz ar-
tykułów użytku osobistego i domowego, w związku z czym reprezentanci takich
zawodów, jak: technik handlowiec, technik mechanik (obsługa i naprawa pojaz-
dów samochodowych), a także mechanik pojazdów samochodowych, blacharz
samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
elektryk pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz profilu elektrotechnicz-
nego w liceach, będą mogli napotkać większe trudności na rynku pracy w znale-
zieniu odpowiadającej im oferty zatrudnienia,

– pośrednictwo finansowe, gdzie na większą niż dziś barierę zatrudnialności
mogą natknąć się absolwenci kierunków związanych z profilem ekonomiczno-
administracyjnym, technicy ekonomiści o określonych specjalnościach, przy czym
sytuacja ta nie powinna dotyczyć młodych ludzi, kończących zasadnicze szkoły
zawodowe, gdzie nie powinni być kształceni pracownicy, mogący podejmować
zatrudnienie w tej sekcji,

– działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników oraz organizacje i zespoły eksterytorialne,
a więc monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych, elektrycy monterzy instalacji
gazowych (na poziomie wykształcenia zasadniczego) oraz technicy elektrycy,
urządzeń sanitarnych (na poziomie wykształcenia średniego) powinni oczeki-
wać trudności w znalezieniu pracy; tym niemniej wielu spośród tych specjali-
stów może znaleźć pracę również w innych sekcjach (np. przetwórstwo przemy-
słowe), dlatego też pogarszająca się sytuacja na rynku pracy może wcale nie zna-
leźć odzwierciedlenia w możliwościach podjęcia pracy; ograniczenie bowiem
zapotrzebowania na pracowników jest porównywalnie nieduże,

– ochrona zdrowia i opieka społeczna, gdzie również nie obserwuje się wy-
stępowania w chwili obecnej szczególnie dużej liczby uczniów co oznacza, że
możliwość znalezienia miejsca zatrudnienia może być porównywalna do sytu-
acji, występującej aktualnie na rynku pracy województwa łódzkiego.

W pozostałych sekcjach tego sektora gospodarczego (administracja publicz-
na i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne
ubezpieczenia zdrowotne oraz hotele i restauracje) liczba pracujących powinna
być stabilna, przy jednoczesnym wskazaniu na możliwość wzrostu lub niewiel-
kiego zmniejszenia zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. A więc
absolwenci posiadający umiejętności w zakresie zawodów i specjalności takich,
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jak: technicy ekonomiści, ochrony środowiska, organizacji usług gastronomicz-
nych, administracji, obsługi turystycznej, geodezji (na poziomie wykształcenia
średniego) oraz kucharze i kelnerzy (na poziomie wykształcenia zasadniczego),
a także profili: administracyjno-ekonomicznego, kształtowanie środowiska i so-
cjalnego powinni mieć możliwość znalezienia pracy, porównywalną do tej, któ-
ra występuje w chwili obecnej. Zwraca przy tym uwagę, że w ogóle na obszarze
województwa łódzkiego nie są kształceni specjaliści na poziomie wykształcenia
średniego zawodowego, których można byłoby w sposób bezpośredni wykorzy-
stać w sekcji ubezpieczeń. Sytuacja ta jest niekorzystna, bowiem często pomoc-
nicze stanowiska pracy są zapełniane przez absolwentów wyższych uczelni, co
wpływać może na ograniczoną efektywność wykorzystania ich – często wysokich
– kwalifikacji. Luka ta często wypełniana jest przez samych pracodawców, któ-
rzy kierują pracowników na kształcenie specjalistyczne. Tym niemniej można
byłoby temu zapobiec, umożliwiając młodym ludziom nabywanie odpowiednich
kwalifikacji w systemie kształcenia szkół dla młodzieży. Szkolenia te, realizowa-
ne głównie poprzez wyspecjalizowane firmy i instytucje, są dość kosztowne, a tym
samym nie spełniają warunku powszechnej dostępności.

Podobnie, jak w przypadku studentów, wydaje się, że do kategorii zawodów,
na które może wzrastać zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców na re-
gionalnym rynku pracy mogą należeć technicy informatycy oraz absolwenci profili
zarządzanie informacją i technologia informacyjna. Umiejętności te mają cha-
rakter wspomagający w odniesieniu do wszystkich sektorów, a w związku z two-
rzeniem coraz intensywniejszych podstaw społeczeństwa informacyjnego, repre-
zentanci tych kierunków powinni mieć w przyszłości zapewnione miejsca pracy.

W ten sam sposób – jak na poziomie wykształcenia wyższego – należałoby
również ocenić kształcenie na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym
w kierunkach artystycznych. Uczniowie nabywający umiejętności w tej dziedzi-
nie stanowią bowiem margines wszystkich uczących się, co wynika z bardzo ogra-
niczonego zapotrzebowania na specjalistów tego typu oraz wskazanej wcześniej
specyfiki zawodów, w ramach których te umiejętności są kształtowane.

Pozycja konkurencyjna na rynku pracy województwa przyszłych absolwen-
tów różnych poziomów kształcenia zawodowego, będzie dość zróżnicowana.
Wynika to zarówno z poziomu wykształcenia, jak i rodzaju nabywanych w trak-
cie procesu edukacji umiejętności. Zdecydowanie lepszą pozycją konkurencyj-
ną na tym rynku charakteryzują się jednak osoby, posiadające wykształcenie śred-
nie zawodowe, w porównaniu do tych, które legitymują się niższym poziomem
wykształcenia. Są jednak kategorie zawodowe, które można traktować przyszło-
ściowo, a należą one przede wszystkim do kategorii zawodów usługowych oraz
związanych z obsługą maszyn i urządzeń. Zatem znalezienie pracy przez mło-
dych ludzi – generalnie – nie powinno przysparzać im większych trudności, przy-
najmniej w ramach określonych specjalności. Jeśli tak nie jest, świadczy to – być
może – o niskiej jakości kształcenia, czyli niedostosowaniu treści merytorycz-
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nych programów kształcenia do oczekiwań pracodawców. Biorąc to pod uwagę,
konieczne wydaje się promowanie wśród uczniów średnich i zasadniczych szkół
zawodowych idei kształcenia ustawicznego, które mogłoby spowodować pod-
wyższenie ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy województwa łódzkiego.
Z wypowiedzi respondentów, reprezentujących tę subpopulację wynika jednak,
że przejawiają oni raczej niską aktywność edukacyjną, koncentrującą się – po-
dobnie, jak w przypadku studentów – na kursach językowych, kursach przygo-
towujących do egzaminów, szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego oraz spe-
cjalistycznych i podstawowych szkoleniach komputerowych. Dlatego też koniecz-
ne wydaje się zwrócenie im uwagi na niezbędną potrzebę skorelowania własnych
oczekiwań ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy. Niezbędne w tym zakre-
sie byłaby pomoc profesjonalnego doradcy zawodowego. Większość responden-
tów zdaje sobie z tego sprawę, w związku z czym deklaratywnie chce z tej formy
pomocy skorzystać, przy czym znacznie częściej byliby to uczniowie średnich
niż zasadniczych szkół zawodowych. Jednocześnie znacznie częściej wskazują
zainteresowanie tego rodzaju postępowaniem ci, którzy nie kończą edukacji na
szkole ponagimnazjalnej lub ponadpodstawowej. Sytuacji tej nie należy zaliczać
do korzystnych, bowiem fachowe doradztwo w tej dziedzinie mogłoby przyczy-
nić się do ograniczenia wyboru nieprzydatnych, z punktu widzenia rynku pracy,
kierunków kształcenia. Być może wówczas mielibyśmy do czynienia z większym
dopasowaniem podaży pracy do popytu na nią na regionalnych rynkach pracy.
Być może wówczas mielibyśmy również do czynienia z większą zgodnością ocze-
kiwań młodych ludzi co do wymarzonego przez nich miejsca pracy z trudną rze-
czywistością otaczającego ich rynku pracy.
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NA stronie internetowej projektu „Analiza lokalnego rynku pra-
cy Diagnoza Zawodów” dostępne są następujące raporty szcze-
gółowe z przeprowadzonych badań i analiz:
� Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie kwali-

fikacji i umiejętności pracowników
� Badanie pracujących w zakresie planowanych działań i kie-

runków dalszego kształcenia i dokształcania oraz barier z tym
związanych

� Badanie studentów pod względem kierunków dokształcania
i zdobywania praktyki zawodowej

� Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod względem
kierunków dokształcania i zdobywania praktyki zawodowej

� Badania absolwentów szkół i uczelni wyższych
� Badania wśród instytucji rynku pracy
� Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy
� Analiza istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych na

regionalnym rynku pracy
� Analiza zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć

w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych w porównaniu z potrzebami regionalnego rynku pracy
(w tym z oczekiwaniami pracodawców) i planów przyszłych
i obecnych pracowników w zakresie dalszego kształcenia i do-
kształcania

� Prognoza zatrudnienia wg. sekcji EKD i w podziale na dzia-
ły gospodarcze. Lista najbardziej poszukiwanych zawodów
oraz wytyczne dla systemu edukacji pracowników

www.diagnozazawodow.org
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WAKAT = wolna, pusta ostatnia strona strona


