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WSTĘP

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejną publikację zawierającą
wyniki z badań własnych i analiz Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy II.
Tematyka zawartych w niej opracowań porusza główne problemy i zjawiska mające
wpływ na regionalny rynek pracy, stanowiąc jego szanse, jak samozatrudnienie czy
współpraca pracodawców ze służbami zatrudnienia, oraz determinanty rozwoju rynku
pracy, jak np. potencjał osób poszukujących pracy. Prezentowane opracowania
powstają

dzięki

współpracy

z

powiatowymi

urzędami

pracy

województwa

wielkopolskiego.
Dwa pierwsze opracowania zawarte w publikacji poświęcone są dwóm
kategoriom osób bezrobotnych wyróżnionym ze względu na wiek. Zarówno osoby
młode, jak i osoby po 50 roku życia napotykają na problemy związane z podjęciem
zatrudnienia i uzyskania dobrej pracy. Przyczyn tego stanu rzeczy w obu grupach
można

dopatrywać

się

w

nieodpowiednie

kwalifikacjach

i

umiejętnościach

czy stereotypowych poglądach na pracę przedstawicieli tych grup. Wykluczanie osób
młodych i starszych z rynku pracy wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, które
będą się pogłębiać wraz z przemianami demograficznymi i zmniejszonym napływem
osób młodych na rynek pracy.
Trzecie

opracowanie

jest

raportem

podsumowujący

badanie

„Ocena

efektywności wsparcia samozatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie
wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które poświęcone
było beneficjentom projektów unijnych, w ramach których przyznawane były
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Przeprowadzona
wśród osób korzystających z dotacji ankieta miała pozwolić poznać losy firm,
zakładanych dzięki wsparciu z EFS, a jednocześnie określić bariery i ułatwienia, jakie
najsilniej wpływają na powodzenie osób decydujących się na samozatrudnienie.
„Raport podsumowujący badanie własne realizowane w ramach WORPII
na podstawie ankiety kwartalnej” stanowi obszerny materiał poświęcony wybranym
zagadnieniom związanym z wielkopolskim rynkiem pracy. Zawiera on informacje
o inwestycjach generujących zatrudnienie . Przede wszystkim jednak jest to zbiór
informacji na temat kwalifikacji i umiejętności – posiadanych przez osoby bezrobotne
oraz poszukiwanych przez pracodawców w zgłaszanych do urzędów pracy ofertach.
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Dodatkowo raport jest uzupełniony o informacje na temat studiów podyplomowych
oraz bilans zawodów poszukiwanych w regionie.
Ostatnie opracowanie poświęcone jest podsumowaniu kolejnej edycji badania
ankietowego wśród pracodawców województwa wielkopolskiego. Ta edycja badania
skupiała się nie tylko na ich możliwościach zatrudnieniowych, ale także na
współpracy z powiatowymi urzędami pracy i zakresie usług, z jakich korzystają.
Zapraszamy zatem do lektury publikacji oraz wykorzystywania wyników analiz,
podczas działań wspomagających rozwój Wielkopolski.

Szanse i determinanty wielkopolskiego rynku pracy

Sytuacja osób młodych na wielkopolskim rynku
pracy
Badanie osób bezrobotnych po 34 roku życia realizowane
za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy województwa
wielkopolskiego

Październik 2014 r.
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Spośród ogółu mieszkańców województwa wielkopolskiego wg stanu na
koniec 2013 roku osoby w wieku 15-34 stanowiły ponad 29%. Analizując
poszczególne kategorie wiekowe, można zauważyć, że im wyższa kategoria
(im starsze osoby), tym większy udział w ogóle populacji.
Wykres 1. Udział osób młodych w ogóle mieszkańców województwa wielkopolskiego 2013 r .
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

Proporcje te pokazują zmiany demograficzne, jakie następują zarówno na
terenie województwa wielkopolskiego, jak i całego kraju, związane z systematycznym
spadkiem liczby osób z niższych kategorii wiekowych. Sytuacja ta ma swoje
bezpośrednie przełożenie na sytuację na rynku pracy ponieważ zmianie ulegną
proporcje w ekonomicznych grupach wiekowych. Zgodnie z wynikami prognozy
demograficznej stworzonej w ramach projektu WORP w latach 2012 – 2035
będziemy obserwować:


Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym – średnio o 0,4% rocznie



Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – średnio o 2,1% rocznie



Wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (do roku około 2020),
a w późniejszym okresie jego spadek – średnio o 1,7% rocznie

Niezależnie

od

przyjętego

przedziału

wiekowego,

większość

mieszkańców

województwa wielkopolskiego do 34 roku życia stanowią mężczyźni. Proporcje te
ulegają

zmianie

dopiero

w

kolejnych

kategoriach

wiekowych.

Mężczyźni

przewyższają liczbowo kobiety do około 45 roku życia, później natomiast stopniowo
proporcja ta ulega wyraźnemu odwróceniu.
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Wykres 2. Udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych przedziałach wiekowych w województwie
wielkopolskim 2013 r.
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W 2013 r. w województwie wielkopolskim ponad połowa osób w wieku 20-34
mieszkała w miastach. Analizując zjawisko to w kontekście lat ubiegłych można
zauważyć, że stopniowo zwiększa się liczba osób młodych zamieszkujących tereny
wiejskie. Tendencję tę widać w prawie każdej kategorii wiekowej, jednak
najwidoczniejsza jest ona w grupie osób w wieku 20-24. Grupą osób, która
w zdecydowanej większość mieszka w miastach, są osoby w wieku 65 lat i więcej.
W odniesieniu do tej kategorii w porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano
konsekwentny wzrost liczby osób mieszkający w miastach.

Uczniowie w ujęciu danych statystycznych
W roku szkolnym 2013/2014 w województwie wielkopolskim do szkół
podstawowych uczęszczało 207 974 uczniów, do gimnazjów natomiast 108 161.
Spośród

szkół

ponadgimnazjalnych

najwięcej

uczniów

uczęszczało

do

techników(46 523) oraz liceów ogólnokształcących (46 466). Do zasadniczych szkół
zawodowych uczęszczało 22 688 osób. Szczegółowe informacje dotyczące liczby
uczniów w poszczególnych typach szkół zawiera poniższa tabela.
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Tabela 1. Uczniowie wg szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2013/2014.

Liczba
uczniów

Rodzaj szkoły
Szkoła podstawowa

207 974

Gimnazjum

108 161

Zasadnicza szkoła zawodowa

22 688

Liceum ogólnokształcące

46 466

Liceum profilowane

608

Technikum

46 523

Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

39

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

2 359

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż
jedną niepełnosprawnością

955

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia

743

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

361

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia

600

Czteroletnie liceum plastyczne

400

Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa

178

Sześcioletnia szkoła sztuki tańca

42

Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia

63

Poznańska szkoła chóralna

180

Źródło: Centrum Informatyczne Edukacji, SIO.

Wg stanu na 30 września 2013 r. szkołę podstawową w województwie
wielkopolskim ukończyło 34 460 osób. Jest to liczba porównywalna do roku
ubiegłego oraz niższa niż w latach wcześniejszych. W przypadku gimnazjów, w ciągu
ostatnich 4 lat liczba absolwentów regularnie się zmniejsza. W 2013 r. liczba
absolwentów gimnazjów wyniosła 36 634 (tj. o 0,4% mniej niż w roku poprzednim
oraz o 9% mniej niż w 2010 r.).
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim
w 2013 r. najwięcej osób ukończyło licea ogólnokształcące (43% wszystkich
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych). Najmniej osób ukończyło licea profilowane,
technika i licea uzupełniające co jest związane z likwidacją tego typu szkół w 2012 r.
Na przestrzeni ostatnich 4 lat struktura absolwentów była podobna jak w roku 2013 r.
Można

zauważyć,

niewielki

wzrost

absolwentów

techników

oraz

liceów

ogólnokształcących, przy niewielkim spadku absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych.
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Wykres 3. Udział absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w ogólnej liczbie absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych w 2013 r. w województwie wielkopolskim.
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Źródło: Centrum Informatyczne Edukacji, SIO.

Studenci

i

absolwenci

szkół

wyższych

w

ujęciu

danych

statystycznych
Łącznie w 2013 r. w województwie wielkopolskim studiowało 143 310 osób.
60% studiujących to kobiety. Spośród wszystkich studentów 75% uczęszczało do
szkół publicznych. 73% spośród wszystkich studentów uczęszczających do szkół
publicznych studiowało w trybie stacjonarnym.
Największy udział wśród studentów szkół publicznych stanowiła grupa osób
studiująca kierunki związane z ekonomią i administracją, zarówno w trybie
stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W dalszej kolejności popularnością cieszyły się
kierunki inżynieryjno – techniczne, medyczne, humanistyczne, pedagogiczne
i społeczne.
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Tabela 2. Udział studentów wg kierunków w ogóle studentów w 2013 r. w województwie wielkopolskim.

Szkoły publiczne
ekonomia i
administracja
inżynieryjnotechniczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

13,4%

ekonomia i
administracja

12,8%

ekonomia i
administracja

14,9%

11,0%

humanistyczne

12,0%

pedagogiczne

11,0%

medyczne

10,3%

inżynieryjnotechniczne

11,2%

inżynieryjnotechniczne

10,6%

humanistyczne

10,3%

medyczne

10,4%

medyczne

10,2%

pedagogiczne

9,3%

społeczne

9,1%

społeczne

9,3%

społeczne

9,1%

pedagogiczne

8,7%

architektura i
budownictwo

5,5%

architektura i
budownictwo

4,5%

fizyczne

4,2%

humanistyczne

5,5%

informatyczne

3,5%

architektura i
budownictwo

4,1%

rolnicze, leśne i
rybactwa

5,3%

3,4%

informatyczne

3,5%

prawne

5,3%

3,4%

usługi dla ludności

3,4%

produkcja i
przetwórstwo

3,8%

fizyczne

3,3%

produkcja i
przetwórstwo

3,2%

informatyczne

3,6%

usługi dla ludności

3,1%

artystyczne

2,9%

ochrona i
bezpieczeństwo

2,7%

prawne

2,7%

rolnicze, leśne i
rybactwa

2,8%

ochrona środowiska

2,4%

artystyczne

2,5%

biologiczne

2,3%

dziennikarstwo i
informacja

2,2%

ochrona środowiska

2,1%

ochrona środowiska

2,0%

usługi dla ludności

2,2%

biologiczne

1,9%

prawne

1,8%

artystyczne

1,4%

ochrona i
bezpieczeństwo

1,7%

usługi transportowe

1,4%

usługi transportowe

1,4%

usługi transportowe

1,4%

1,4%

fizyczne

0,9%

1,1%

biologiczne

0,8%

0,9%

opieka społeczna

0,6%

rolnicze, leśne i
rybactwa
produkcja i
przetwórstwo

dziennikarstwo i
informacja
matematyczno statystyczne

1,2%
0,9%

ochrona i
bezpieczeństwo
matematyczno statystyczne
dziennikarstwo i
informacja

opieka społeczna

0,7%

opieka społeczna

0,7%

matematyczno statystyczne

0,4%

weterynaryjne

0,2%

weterynaryjne

0,2%

weterynaryjne

0,0%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W 2013 r. spośród wszystkich studentów 35 754 pobierało naukę w szkołach
niepublicznych., z czego 85% w trybie niestacjonarnym. Podobnie jak w przypadku
szkół publicznych około 60% studiujących stanowiły w tym przypadku kobiety.
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Podobnie

jak

w

przypadku

szkół

publicznych

większość

studentów

uczęszczających do szkół niepublicznych wybrała kierunki związane z ekonomią
i administracją. Większy niż w przypadku szkół publicznych jest w tym przypadku
udział studentów pobierających naukę na kierunkach pedagogicznych oraz
związanych z usługami dla ludności, zdecydowanie mniejszy natomiast jest udział
studentów pobierających naukę na kierunkach inżynieryjno – technicznych.
Niezależnie od typu szkoły oraz trybu studiowania w przypadku większości
analizowanych kierunków kształcenia większość stanowiły kobiety. Wyraźną
przewagę

mężczyźni

stanowili

wyłącznie

na

kierunkach:

informatycznych,

inżynieryjno – technicznych oraz związanych z usługami transportowymi.
Wykres 4. Studenci wybranych kierunków studiów, z uwzględnieniem płci w 2013 r. w województwie
wielkopolskim.

100%
13,0

90%
80%
70%

19,6

45,4
60,0

60%

82,6

71,5

68,7

27,9
54,9

43,2
61,1

70,1

75,5

50%
87,0

40%
30%
20%

54,6
40,0

10%

17,4

28,5

31,3

24,5

80,4

72,1
45,1

56,8
29,9
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

Dominację kierunków związanych z ekonomią i administracją widać również
na rozkładzie absolwentów w 2013 r. w województwie wielkopolskim, gdzie jest ona
większa niż w przypadku osób studiujących. W 2013 r. więcej było absolwentów niż
studentów kierunków społecznych, pedagogicznych czy humanistycznych. Większy
natomiast wystąpił udział osób, które zdecydowały się na kierunki inżynieryjno
techniczne.
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Tabela 3. Udział absolwentów wg kierunków w ogóle absolwentów w 2013 r. w województwie
wielkopolskim.

Szkoły publiczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

ekonomia
i administracja

17,4%

ekonomia i
administracja

15,8%

ekonomia i
administracja

21,4%

społeczne

11,0%

społeczne

10,4%

pedagogiczne

13,3%

pedagogiczne

10,5%

humanistyczne

10,2%

społeczne

12,4%

medyczne

10,2%

medyczne

9,7%

medyczne

11,6%

humanistyczne

9,0%

inżynieryjnotechniczne

9,6%

inżynieryjnotechniczne

6,9%

8,8%

pedagogiczne

9,3%

humanistyczne

6,2%

4,6%

architektura i
budownictwo

4,9%

usługi dla ludności

3,8%

3,4%

fizyczne

4,3%

inżynieryjnotechniczne
architektura
i budownictwo
produkcja
i przetwórstwo

produkcja i
przetwórstwo
rolnicze, leśne i
rybactwa

architektura
i budownictwo
rolnicze, leśne i
rybactwa
produkcja i
przetwórstwo

3,7%

usługi dla ludności

3,4%

rolnicze, leśne
i rybactwa

3,4%

fizyczne

3,2%

usługi dla ludności

3,2%

prawne

2,5%

informatyczne

2,7%

informatyczne

3,0%

ochrona środowiska

2,2%

ochrona środowiska

2,4%

biologiczne

2,8%

dziennikarstwo
i informacja

1,9%

artystyczne

2,3%

artystyczne

2,5%

artystyczne

1,9%

biologiczne

2,2%

ochrona środowiska

2,5%

informatyczne

1,9%

prawne

1,5%

Prawne

1,1%

usługi transportowe

0,9%

dziennikarstwo
i informacja

1,2%

usługi transportowe

1,0%

biologiczne

0,9%

usługi transportowe

0,9%

0,9%

fizyczne

0,7%

0,9%

opieka społeczna

0,4%

matematyczno statystyczne
ochrona
i bezpieczeństwo

0,8%
0,5%

matematyczno statystyczne
dziennikarstwo i
informacja
ochrona i
bezpieczeństwo

3,6%
3,3%

0,6%

opieka społeczna

0,5%

opieka społeczna

0,5%

weterynaryjne

0,0%

weterynaryjne

0,0%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

matematyczno statystyczne
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0,4%
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Sytuacja osób młodych na wielkopolskim rynku pracy
W porównaniu z pozostałymi regionami kraju sytuacja osób młodych
w województwie wielkopolskim jest stosunkowo korzystna.
W 2013 r. w województwie wielkopolskim zanotowano najwyższy wskaźnik
zatrudnienia osób w wieku 15-29. Równocześnie zanotowano najniższy udział osób
biernych zawodowo w tej kategorii wiekowej. Jedynie w województwie mazowieckim
wystąpiła niższa stopa bezrobocia. Należy podkreślić, że powyższe analizy zostały
sporządzone na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. 1
Wykres 5. Aktywność ekonomiczna osób w wieku 15-29 w 2013 r., z uwzględnieniem województwa
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aktywni zawodowo bezrobotni

bierni zawodowo

Źródło: : Bank Danych Lokalnych, GUS

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do bezrobocia
rejestrowanego. Zgodnie z tą miarą w ubiegłym roku województwo wielkopolskie
należało do województw o największym udziale osób młodych w ogóle bezrobotnych
oraz zanotowało jedną z wyższych stóp bezrobocia.

1

Badanie prowadzone co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie polega na poddaniu badaniu
ankietowemu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych. Badanie jest realizowane na reprezentatywnej próbie
osób w wieku 15 i więcej lat.
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Wykres 6. Udział osób młodych zarejestrowanych w ogóle zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w 2013 r. z uwzględnieniem województwa

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

27,8

POMORSKIE

27,8

KUJAWSKO-POMORSKIE

28,1

OPOLSKIE

26,7

DOLNOŚLĄSKIE

26,9

ZACHODNIOPOMORSKIE

26,9

18,9
19,4
18,0
15,0

29,1

WIELKOPOLSKIE

15,7

27,8

LUBUSKIE

20,8
17,0

29,9

ŚWIĘTOKRZYSKIE

20,0

29,1

PODLASKIE

20,0

30,4

PODKARPACKIE

21,2

32,8

LUBELSKIE
ŚLĄSKIE

28,2

MAŁOPOLSKIE

28,6

MAZOWIECKIE

27,9
26,6

ŁÓDZKIE
0,0

25-34

19,2

10,0

21,1

16,1
23,3
17,1
16,2
20,0

30,0

40,0

24 lata i mniej

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

Obraz bezrobocia młodych Wielkopolan inaczej przedstawia się w badaniu
BAEL, a inaczej w odniesieniu do bezrobocia rejestrowanego. Z informacji
pochodzących z BAEL wynika, że w 2013 r. Wielkopolska posiadała jeden
z najwyższych wskaźników zatrudnienia osób młodych oraz stosunkowo niskie
wskaźniki bezrobocia i bierności zawodowej. Natomiast z danych dotyczących osób
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wynika, że w tym samym okresie
zanotowano stosunkowo wysoki udział osób młodych w ogóle zarejestrowanych.
Przyczyn takich rozbieżności może być kilka. Należy pamiętać, że w obu
wskaźnikach występują różne definicje osoby bezrobotnej. Jedną z różnic jest to,
że bezrobocie rejestrowane jest mierzone wyłącznie na podstawie liczby osób
rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy, jako osoby bezrobotne. Aby
zostać uznanym za osobę bezrobotną w badaniu BAEL nie ma takiej konieczności.
Należy również podkreślić, że poziom bezrobocia rejestrowanego zależy nie tylko od
liczby osób bezrobotnych, ale także od motywacji zarejestrowania się w powiatowym
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urzędzie pracy. Na różnicę między bezrobociem rejestrowanym a tym stwierdzonym
na

podstawie

BAEL,

wpływa

też

fakt,

że

część

osób

zarejestrowanych

w powiatowych urzędach pracy nie jest w rzeczywistości zainteresowana podjęciem
zatrudnienia, a przyczyną bycia w rejestrze osób bezrobotnych jest możliwość
uzyskania

na

tej podstawie

ubezpieczenia

zdrowotnego

bądź zasiłku

dla

bezrobotnych. Kolejnym powodem różnic między bezrobociem rejestrowanym
a wynikami BAEL może być fakt, że osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach
pracy niejednokrotnie są jednocześnie zatrudnione w „szarej strefie”, co zniekształca
skalę bezrobocia.

Wyniki badania własnego WORPII
Chcąc

dokładniej

przyjrzeć

się

zjawisku

bezrobocia

osób

młodych

w ramach projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II przeprowadzono
badanie własne na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego w
okresie kwiecień – czerwiec 2014 r. Objęto nim osoby które nie przekroczyły 34 roku
życia, rejestrujące się jako osoby bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy.
Łącznie ankietę wypełniło 2 825 osób.
Większości osób (72,8%) które wzięły udział w badaniu bardzo zależy na
podjęciu pracy, dlatego szukają jej zarówno za pośrednictwem powiatowych urzędów
pracy, jak i samodzielnie. Prawie 17% szuka pracy samodzielnie i pomimo rejestracji
nie korzysta z pomocy oferowanej przez urzędy pracy. Ponad 6% liczy wyłącznie na
pomoc instytucjonalną, natomiast 4% nie szuka pracy ponieważ w tej chwili nie
interesuje ich podjęcie zatrudnienia.
Zestawiając uzyskane wyniki z poszczególnymi przedziałami wiekowymi
można zauważyć, że wraz z wiekiem coraz mniej osób szuka pracy zarówno za
pośrednictwem PUP, jak i samodzielnie, rośnie natomiast udział osób we wszystkich
pozostałych grupach. Samodzielnie pracy szukają nieznacznie częściej mężczyźni
niż kobiety. Kolejnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy jest fakt,
że osoby z niższym wykształceniem częściej niż pozostałe deklarowały, że nie są
w tej chwili zainteresowane podjęciem zatrudnienia i pracy nie szukają lub całkowicie
zdawały się w tej kwestii na pomoc PUP.
Można również zaobserwować pewne zależności pomiędzy udzielanymi
odpowiedziami

a

powiatem.

¼

respondentów

z

powiatu

pleszewskiego

zadeklarowała, że nie jest zainteresowana w tej chwili podjęciem zatrudnienia,
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dlatego nie szuka pracy w ogóle. Wysoki odsetek osób wybierających tę odpowiedź
zanotowano również w powiatach: słupeckim (17%) i kępińskim (15%). Największy
udział osób zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia, szukających pracy zarówno
samodzielnie jak i za pośrednictwem PUP wystąpił w powiatach: ostrzeszowski
(93%), kaliskim (92%) oraz śremskim (87%). Najwięcej osób szuka samodzielnie
pracy i nie korzysta z pomocy PUP wystąpiło w powiatach: kępińskim (44%),
słupeckim (30%) oraz poznańskim (29%). Natomiast najwięcej osób rezygnujących
z poszukiwania pracy samemu i zdających się wyłącznie na pomoc PUP dotyczy
powiatów: słupeckiego (20%), gostyńskiego (16%) i pleszewskiego (15%).
Wykres 7. Motywacja do podjęcia zatrudnienia oraz sposoby poszukiwania pracy osób młodych

31-34 6,2

62,5

22,3

9,0

26-30 6,1

68,9

18,8

6,1

22-25 3,3

73,9

16,9

6,0

18-21 3,1

0%

79,4

20%

40%

11,8 5,8

60%

80%

100%

Nie interesuje mnie w tej
chwili podjęcie zatrudnienia,
dlatego nie szukam pracy w
ogóle
Bardzo zależy mi na
podjęciu pracy, dlatego
szukam jej poprzez PUP i
samodzielnie
Zależy mi na podjęciu pracy,
ale nie korzystam z pomocy
PUP i głównie szukam jej
samodzielnie
Chciałbym pracować, ale
sam nie szukam pracy, liczę
na pomoc PUP w tym
zakresie

Źródło: Opracowanie własne

W

badaniu

zaobserwowano

również,

że

większość

osób

młodych

rejestrujących się w PUP nie korzysta, ani w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystało
z agencji pośrednictwa pracy, instytucji szkoleniowych czy pomocy doradcy
zawodowego (poza PUP). Spośród wszystkich respondentów nieco ponad 30%
skorzystało z usług agencji pośrednictwa pracy, prawie 13% z porady doradcy
zawodowego. Najmniejszą popularnością cieszyły się instytucje szkoleniowe,
z których skorzystał co 10 badany. Z ofert tych ostatnich częściej korzystały osoby z
wyższym wykształceniem.
Analizując przyczyny rejestracji osób młodych w powiatowych urzędach pracy,
można stwierdzić, że najczęstszą motywacją do uzyskania statusu osoby
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bezrobotnej jest chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie
uzyskanych wyników widać wyraźnie, że jego znaczenie wzrasta wraz z wiekiem.
Dla 30% motywacją do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jest
możliwość odbycia stażu. Zdecydowanie częściej uzyskaniem skierowania na staż
zainteresowane były kobiety niż mężczyźni. Wraz z wiekiem maleje motywacja do
podjęcia stażu. O ile spośród osób w przedziale wiekowym 18-21, ponad połowa
pragnęła odbyć staż, o tyle w przedziale wiekowym 31-34 jedynie co 10 osoba była
nim zainteresowana.
Wykres 8 Przyczyny rejestracji osób młodych w PUP

0

500

1000

1500

Uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego

43,6%

Możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy
(dostęp do ofert pracy)

37,4%

Możliwość skorzystania ze szkoleń, kursów

31,8%

Skierowanie do odbycia stażu

30,0%

Zasiłek dla bezrobotnych

10,6%

Możliwość uzyskania dofinansowania na
rozpoczęcie działalności gospodarczej

8,9%

Możliwość skorzystania z poradnictwa
zawodowego

4,4%

Możliwość skorzystania z prac
interwencyjnych, robót publicznych

4,1%

Inne

0,5%

Źródło: Opracowanie własne

Ponad 10% osób młodych rejestrujących się w PUP kierowało się w swojej
decyzji możliwością uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Podobnie jak w przypadku
ubezpieczenia wraz z wiekiem wzrasta jego znaczenie. Dla prawie 9% jedną
z głównych przyczyn rejestracji była możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Większość w tej grupie stanowili mężczyźni. Spośród
wszystkich odpowiedzi, najrzadziej respondenci wskazywali możliwość skorzystania
z poradnictwa zawodowego oraz skorzystania z prac interwencyjnych lub robót
publicznych

(tą

formą

zainteresowane

z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym).

były

przede

wszystkim

osoby
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Osoby młode biorące udział w badaniu zostały również poproszone
o wskazanie działań jakie byłyby skłonne podjąć aby uzyskać zatrudnienie. Najwięcej
osób potwierdziło swoją motywacje do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym oraz
podjęcia pracy niezgodnej z posiadanym wykształceniem/posiadanym zawodem.
Wykres 9. Działania, jakie skłonne byłyby podjąć młode osoby w celu uzyskania pracy
0

szkolenie zawodowe

500

1000

2000
71%

17%
13%

podjęcie edukacji

41%
42%

18%
23%

działalność gospodarcza

53%

24%

praca poza miejscem
zamieszkania

20%

34%

46%

19%

zmiana miejsca zamieszkania

61%

20%
30%

wyjazd za granicę

19%

umowa zlecenie

18%

praca za płacę minimalną

19%

praca niezgodna z
wykształceniem

31%
33%

22%
18%
16%

praca bez umowy o pracę
TAK

1500

19%

NIE

51%
51%
48%
61%

66%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

Źródło: Opracowanie własne

Spośród przedstawionych działań osoby młode najmniej skłonne są podjąć
pracę w „szarej strefie” oraz zmiany miejsca zamieszkania. Ponad połowa jest
przekonana, że nie chce podejmować działalności gospodarczej, natomiast
w grupie, która zadeklarowała taką możliwość, większość stanowili mężczyźni. Nieco
ponad 40% ankietowanych jest gotowa podjąć kształcenie w formie szkoły/studiów.
Kobiety częściej są skłonne podjąć edukację niż mężczyźni. Ponadto na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, że wraz z wiekiem maleje chęć do
podejmowania kształcenia. W odniesieniu do mobilności przestrzennej osób młodych
można zauważyć, że zdecydowanie więcej osób jest skłonnych pracować poza
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miejscem zamieszkania, co wiązałaby się z codziennymi dojazdami, niż zmienić
miejsce zamieszkania. Ponadto zaobserwowano, że osoby zamieszkujące mniejsze
ośrodki są zdecydowanie bardziej skłonne pracować poza miejscem zamieszkania
niż osoby z dużych miast, jednakże tylko w sytuacji jeżeli nie wiąże się to ze zmianą
miejsca zamieszkania. 30% ankietowanych dopuszcza możliwość wyjazdu za
granicę w celach zarobkowych. Dwa razy częściej na taką decyzję zdecydowaliby się
mężczyźni. Ponad połowa respondentów jest gotowa podjąć pracę na podstawie
umowy zlecenia, prawie połowa przyjęłaby ofertę pracy za płacę minimalną.
W obu tych przypadkach częściej odpowiedzi twierdzącej udzielały kobiety.
Analizując

dane

uzyskane

na

podstawie

badania

realizowanego

w powiatowych urzędach pracy można zauważyć, że wśród młodych bezrobotnych
dominującą motywacją do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna jest chęć
uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, co uniemożliwia określenie poziomu
faktycznej motywacji do korzystania z usług powiatowych urzędów pracy.
Równocześnie, jak podkreślono wcześniej wraz z wiekiem wyraźnie wzrasta liczba
osób, które rezygnują z korzystania z pomocy instytucjonalnej i szukają pracy
samodzielnie. Może to świadczyć, że powiatowe urzędy pracy nie spełniają do końca
oczekiwań młodych bezrobotnych. Jednocześnie widoczne jest zainteresowanie
instrumentami rynku pracy, z jakich mogą korzystać bezrobotni zarejestrowani
w PUP, takimi jak staż czy szkolenia. Aby maksymalnie wykorzystać motywacje
młodych osób do korzystania z instrumentów powinny być one dostosowane do ich
predyspozycji, tak aby maksymalnie zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia
i zwiększenie atrakcyjności młodych bezrobotnych dla potencjalnych pracodawców.

Podsumowanie
Na sytuację osób młodych na rynku pracy wpływa wiele czynników. Można do nich
zaliczyć m.in.:


zmiany demograficzne, które sprawiają, że osób młodych jest coraz mniej, przy
jednoczesnym

wzroście

osób

w

wieku

poprodukcyjnym.

Tym

samym

przekształceniu ulegnie struktura rynku pracy i w efekcie rządzące nim
mechanizmy, które osoby młode będą musiały rozpoznać i skutecznie się do nich
dostosować.
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decyzje edukacyjne jakie podejmują młode osoby. Według danych SIO w 2013 r.
większość

absolwentów

szkół

ponadgimnazjalnych

stanowiły

osoby

które

ukończyły licea ogólnokształcące. Równocześnie analizując dane dotyczące osób
studiujących oraz absolwentów studiów wyższych można zauważyć, że nie zawsze
odpowiadają

one

zintensyfikowania

potrzebom

rynku

działań

zakresie

w

pracy.

Istnieją

doradztwa

zatem

przesłanki

zawodowego,

w

do
tym

upowszechniania informacji o potrzebach rynku pracy i prognozach jego rozwoju
oraz promowanie idei kształcenia ustawicznego. Zasadne wydaje się zarówno
podnoszenie świadomości młodych w tym zakresie, jak i adekwatna do potrzeb
młodych osób oferta kursów zawodowych/studiów podyplomowych.


zmiany mentalne zachodzące w społeczeństwie wynikające m. in. ze zmian
technologicznych, wpływających na młode osoby z uwagi na powszechne
wykorzystywanie przez tę grupę Internetu, komputera oraz innych urządzeń
i aplikacji powszechnie używanych w celach m.in. komunikacyjnych. Ma to swoje
pozytywne konsekwencje, ponieważ podnosi kwalifikacje osób młodych w zakresie
obsługi nowoczesnej technologii, co jest atutem podczas poszukiwania pracy,
z drugiej jednak strony może niekorzystnie wpływać na kompetencje społeczne
takie jak: komunikatywność czy umiejętność pracy zespołowej, co z kolei może
obniżać atrakcyjność osób młodych jako przyszłych pracowników.



Dynamika współczesnego rynku pracy, pociągająca za sobą konieczność ciągłego
doszkalania się. Postęp technologiczny, rozwój zielonej gospodarki oraz inne
procesy mające aktualnie miejsce wpływają na kierunek rozwoju ekonomicznego,
a w efekcie na kształt rynku pracy. Stawiają one kolejne wyzwania i rodzą potrzeby
kadrowe zarówno na zawody, jak i na określone umiejętności. Zmiany te prowadzą
również do spadku zapotrzebowania na inne profesje. Wobec tego istnieje
konieczność stałego monitorowania zmian oraz podejmowania działań mających
na celu dostosowanie własnych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
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Osoby bezrobotne po 50 roku życiu na rynku
pracy w województwie wielkopolskim
Badanie osób bezrobotnych po 50 roku życia realizowane za
pośrednictwem powiatowych urzędów pracy województwa
wielkopolskiego

Październik 2014
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Osoby powyżej 50 roku życia znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy. Na ich trudną sytuację na rynku nakłada się szereg czynników.
Niezależnie od branży, w zakładach pracy zachodzą zmiany technologiczne
i organizacyjne do których trudno jest im się dostosować. W porównaniu z osobami
młodymi mniejsza znajomość nowoczesnych technologii może stanowić znaczącą
barierę w efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia.
Z kolei po stronie pracodawców najczęściej dominują bariery mentalne. Ich opinie na
temat osób 50+, często swoje źródła mają w stereotypach i przedstawiają starszych
jako osoby, które: niechętnie się dokształcają, mają trudności w uczeniu się nowych
technologii, są słabsi fizycznie i więcej chorują.2
Dzięki programom wspierającym samozatrudnienie i przedsiębiorczość, na
rynku pracy pojawia się coraz więcej firm, którymi zarządzają młode osoby. Staż
pracy

i

doświadczenie

często

też

przestają

być

warunkiem

wymaganym

w obejmowaniu stanowisk kierowniczych. Młoda kadra zarządzająca może być
szczególnie

podatna

na

funkcjonujące

stereotypy

i

odczuwać

dyskomfort

w kierowaniu osobami znacznie od siebie starszymi. Skłonni są oni budować młode
zespoły pracowników, których doświadczenie i wiedza zawodowa nie stanowi
zagrożenia. W obliczu restrukturyzacji przedsiębiorstw często wiążących się ze
zwolnieniami, osoby powyżej 50 roku życia mogą być mniej konkurencyjne wobec
młodych. Potencjał pracownika 50+ w postaci wiedzy i doświadczenia zawodowego,
przywiązania do pracodawcy oraz zaangażowania zostaje często pomijany. Osoby
starsze są mniej skłonne do zmiany zatrudnienia, wykazują większą potrzebę
bezpieczeństwa, a co za tym idzie niejednokrotnie mogą być bardziej przywiązani do
firmy.
Ustawodawca zwraca uwagę na trudną sytuację 50+ na rynku pracy, dlatego
też określa osoby powyżej 50 roku życia jako grupę znajdującą się szczególnej
sytuacji

na

rynku

pracy.

Głównym

założeniem

jest

pomoc

tym

osobom

w odnalezieniu się na rynku pracy. W celu zwiększenia aktywności zawodowej osób
50+ prowadzone są działania na różnych płaszczyznach, zarówno edukacyjne,
finansowe, jak i prawne. Osobom powyżej 50 roku życia przysługują pewne
przywileje takie jak:
2

„Projekt <Pracuję – rozwijam kompetencje. \Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+>.
Zbiorczy
raport
z
badań”,
PBS
DGA
sp.
z
o.o.,
Sopot
2011,
http://www.50pluspomorze.pl/repository/files/Raport_innowacyjny_50pluspomorze.pdf [dostęp 22
październik 2014 rok]
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pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych,



dofinansowanie wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem,
że nie ukończyli 60 roku życia,



pracodawcy zatrudniający ich nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez
okres 12 miesięcy.
Publiczne służby zatrudnienia oferują szereg usług mających wspomóc osoby

50+ na rynku pracy. Odbywa się to poprzez różne formy aktywizacji jak: staże,
szkolenia czy dofinansowania do rozpoczęcia własnej działalności. Niezwykle
istotnym działaniem pośrednim wspomagającym bezrobotnych 50+ jest monitoring
prowadzonych działań i ogólnej sytuacji bezrobotnych na rynku pracy. W tym celu
prowadzone są comiesięczne statystyki i okresowe badania. W niniejszym
opracowaniu zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w ramach
projektu systemowego WOPR II w okresie styczeń-czerwiec 2014 we wszystkich
powiatowych urzędach pracy w Wielkopolsce.
W Polsce w II kwartale 2014 udział osób powyżej 50 roku życia w ogóle
bezrobotnych wyniósł 25,5%, czyli o 1,2% więcej niż przed półroczem i o 2,7%
więcej niż miało to miejsce pod koniec roku 2012 (22,8%). Dane dla Wielkopolski
wypadają trochę lepiej, gdyż na koniec czerwca 2014 r. zarejestrowanych było około
29 tys. osób powyżej 50 roku życia i stanowili oni 23,6% ogółu bezrobotnych.
Odnotowywano jednak większy wzrost kategorii 50+ w ogóle bezrobotnych.
W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku udział bezrobotnych 50+ wzrósł o 1,5%
(z 22,1%), a od końca roku 2012 o 3,2% (z 20,4%).
Wykres 1 Udział bezrobotnych 50+ w ogóle bezrobotnych w Wielkopolsce IV 2011-II kwartał 2014

25%
20%

19,7%

20,4%

IV 2011

IV 2012

22,1%

23,6%

IV 2013

II kwartał 2014

15%
10%
5%
0%
Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych z Biuletynu Informacyjnego WUP
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Wskaźniki zatrudnienia BAEL osób powyżej 50 roku życia od czterech lat są
niemalże niezmiennie i utrzymują się w Wielkopolsce na poziomie 32% (+/-1 %),
a na koniec 2013 r. było to 32,1%. Według statystyk BAEL w Wielkopolsce 34,2%
osób powyżej 50 roku życia jest aktywna zawodowo, w tym 93,8% aktywnych
zawodowo pracujących i 6,2% zarejestrowanych jako bezrobotni. Na koniec 2013
roku odnotowano 683 tys. osób powyżej 50 roku życia biernych zawodowo (65,8%),
tak wysoki odsetek wiąże się z pobieraniem świadczeń emerytalnych i rentowych.
Porównując aktywność zawodową w stosunku do pozostałych grup wiekowych osoby
powyżej 50 roku życia są grupą wiekową o najniższej aktywności.
Wykres 2 Aktywność zawodowa wg. BAEL ze względu na wiek - Wielkopolska 2013

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87,6%

86,1%

56,4%
34,2%

15-29

30-39

40-49

50 i więcej

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Jak wynika z danych pozyskanych z wielkopolskich urzędach pracy na koniec
czerwca 2014 roku ponad 6 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku życia zostało
zwolnionych z przyczyn pracodawcy. Natomiast w pierwszym półroczu 2014 roku
napłynęło do powiatowych urzędów w Wielkopolsce pracy ponad 2,2 tys.
bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Do zadań służb zatrudnienia należy pomoc tym
osobom w odnalezieniu się na współczesnym runku pracy.
Spośród wszystkich zarejestrowanych powyżej 50 roku życia 3 417
bezrobotnych podjęło którąś z form aktywizacji zawodowej. Stanowili oni 16,5%
ogółu zaktywizowanych, z czego 41% to były kobiety. Osoby 50+ w okresie od
stycznia do czerwca 2014 najliczniej brały udział w następujących formach
aktywizacji:


staże 1361 osób



szkolenia 574 osób
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prace społecznie użyteczne 541 osób
Natomiast największą część odbiorców poszczególnych form aktywizacji

wśród wszystkich korzystających osoby 50+ stanowiły w robotach publicznych
(58,2% skierowanych) i pracach użytecznych społecznie (39,6% skierowanych).
Odsetek osób starszych wśród tych, które uzyskały środki na rozpoczęcie
działalności, wynosił jedynie 8%, wśród tych dla, których utworzono nowe miejsce
pracy - 9%. Żaden z bezrobotnych powyżej 50 roku życia nie korzystał
z przygotowania zawodowego dorosłych (Patrz Tabela 2).
Największy udział w oferowanych formach aktywności bezrobotnych powyżej
50 roku życia na tle inny grup wiekowych odnotowano w powiecie pilskim (28%
wszystkich odbiorców) i czarnkowsko-trzcianeckim (26%). Najniższą aktywność
omawianej grupy można było zaobserwować w powiecie wągrowieckim (8%)
i grodziskim (9%).
Analiza

efektywności zatrudnieniowej poszczególnych

form aktywizacji

przeprowadzona w 2013 w Wielkopolsce wśród osób powyżej 50 roku życia
wykazuje

zróżnicowaną

skuteczność

poszczególnych

form.

Do

najbardziej

efektywnych zaliczyć można:


prace interwencyjne 82,8%,



staże 73,9%,



roboty publiczne 66,2%.
Najniższy wskaźnik efektywności uzyskują pracę użyteczne społecznie

(16,6%), których odbiorcami są aż w 40% osoby powyżej 50 roku życia. Wskaźniki
efektywności zatrudnienia poszczególnych form aktywizacji osób powyżej 50 roku
życia oraz bezrobotnych ogółem nie różnią się w szczególnie znaczący sposób,
różnice oscylują w granicach 0,4%-5,4%. Jedyną formą aktywności, która różni się
w sposób znaczący to szkolenia. Wśród osób powyżej 50 roku życia efektywność
zatrudnieniowa wynosi 38,6%, czyli o 14,3% mniej niż w przypadku ogółu
zatrudnionych (52,9%).
Szkolenia są najpopularniejszą formą aktywność, którą oferują powiatowe
urzędu pracy. W przeciągu półrocza wzięło w nich udział 3 276 osób w tym 17,5%
osób powyżej 50 roku życia. Ich głównym założeniem jest nabycie przez uczestnika
kwalifikacji, ich uzupełnienie bądź też całkowite przekwalifikowanie się.
W

okresie od

I-VI 2014

w Wielkopolsce

powiatowe

urzędy pracy

zorganizowały łącznie 218 szkoleń, w których udział wzięło 574 bezrobotnych
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powyżej 50 roku życia, w tym 90 szkoleń indywidualnych i 128 szkoleń grupowych.
Uczestnictwo około 85% osób finansowane było ze środków EFS.
Największą liczbę szkoleń z udziałem osób powyżej 50 roku życia
przeprowadzono w powiecie poznańskim - 51 szkoleń, tym 44 szkolenia grupowe,
w których udział wzięło 137 osób w wieku 50+ i 7 szkoleń indywidualnych.
Powiatami, w których bezrobotni 50+ najrzadziej brali udział w szkoleniach były
grodziski, kaliski, turecki – po dwóch uczestników oraz kolski i międzychodzki – po
jednym uczestniku.

Natomiast w powiecie chodzieskim nie przeprowadzono ani

jednego szkolenia z udziałem bezrobotnego powyżej 50 roku życia.
Rysunek 1 Liczba szkoleń z udziałem bezrobotnych 50+ w powiatach województwa wielkopolskiego
według stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Źródło: opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych z PUP w Wielkopolsce
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Tematyka szkoleń, w której bezrobotni 50+ brali najczęściej udział, dotyczyła
usług porządkowych (127 osób, z czego uczestnictwo każdej z osób sfinansowane
było ze środków EFS). W dalszej kolejności osoby powyżej 50 roku życia
uczestniczyły w szkoleniach o tematyce: przedsiębiorczość i własny biznes (74
osoby, z czego 62 ze środków EFS), kursy handlowe (39 osób, z czego 35 ze
środków EFS) i kurs kierowców wózków jezdniowych (34 osoby, z czego 30 ze
środków EFS).
Tabela 1 Liczba szkoleń z udziałem bezrobotnych 50+ z wyróżnieniem źródła finansowania w I półroczu
2014 r. w województwie wielkopolskim

Rodzaj szkolenia

Liczba szkoleń z udziałem
bezrobotnych powyżej 50 roku życia
ogółem

finansowanych ze źródeł
EFS

usługi porządkowe

10

10

przedsiębiorczość i własny biznes

40

30

inne (jakie?)

18

7

kursy handlowe

14

10

kurs kierowców wózków jezdniowych

17

14

operatorzy maszyn i pracownicy produkcji

15

13

inne kursy w zakresie przewozu osób lub mienia

12

7

obsługa finansowo-księgowa

7

7

podstawowe i ogólne

2

2

inni operatorzy maszyn i urządzeń

8

6

prawo jazdy

15

11

operatorzy maszyn - budownictwo i drogownictwo

12

6

obsługa programów komputerowych

5

4

budownictwo

5

3

pracownik biurowy

4

4

kursy w zakresie poszukiwania pracy

2

2

pracownicy ochrony

8

4

usługi medyczne

3

3

opieka społeczna

5

5

naprawy i instalacje

3

2

transport i magazynowanie

3

3

usługi specjalistyczne

3

3

szkolenia językowe

2

1

kursy gastronomiczne

2

1

kosmetyka i pokrewne

1

1

kursy w zakresie BHP

1

1

sztuka użytkowa

1

0

ogółem
218
160
Źródło: opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych z PUP w Wielkopolsce
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Podsumowanie
Osoby powyżej 50 roku życia, pomimo posiadanego doświadczenia
zawodowego,

znajdują

się

w trudnej sytuacji

na

rynku

pracy.

Świadczą

o tym takie wskaźniki jak: rosnące bezrobocie, bardzo niska aktywność zawodowa
i niski wskaźnik zatrudnienia. Statystyki te potwierdzają szczególnie niekorzystną
sytuację na rynku pracy. Składa się na to wiele czynników, takich jak: mniejsza
elastyczność, większe wymagania płacowe, stereotypowe podejście do pracy osób
starszych czy uciążliwość z punktu pracodawcy, wynikająca z przepisów dotyczących
ochrony zatrudnienia w wieku przedemerytalnym.
Planując działania skierowane do osób 50+ ważna jest świadomość
zróżnicowania wewnętrznego tej grupy. Oferowane formy wsparcia i aktywizacji
zawodowej

powinny

uwzględniać

indywidualne

cechy

i

szczegółowy

profil

bezrobotnego. W zupełnie innej sytuacji jest osoba, która dopiero co przekroczyła
omawianą granicę wiekową, a osoba mająca ponad 60 lat. Wyróżniać się mogą one
innym

kapitałem

kulturowym,

aspiracjami

zawodowymi

oraz

możliwościami

zdrowotnymi. Stosunkowo niski wskaźnik efektywności szkoleniowej (38,6%)
w porównaniu do pozostałych form aktywizacji, jak i pozostałych grup wiekowych,
powinien stanowić bardzo istotną wskazówkę. Świadczyć on może mianowicie
o niewłaściwym dopasowaniu formy aktywizacji do bezrobotnego, bądź też
niedostosowanej tematyce szkoleń.
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Tabela 2. Liczba bezrobotnych ogółem biorących udział w poszczególnych formach aktywizacji oraz
procentowych udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogóle korzystających z danej formy
aktywizacji w I półroczu 2014 r. w województwie wielkopolskim

prace interwencyjne

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

chodzieski

62

czarnkowsko.trzcianecki

roboty publiczne

rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

11%

33

48%

60

10%

22

23%

37

57%

64

16%

gnieźnieński

0

0%

17

71%

117

3%

gostyński

16

44%

0

0%

109

3%

grodziski

2

50%

14

86%

61

2%

jarociński

4

25%

18

56%

93

9%

kaliski

31

13%

37

38%

110

10%

kępiński

10

20%

14

86%

42

14%

kolski

27

19%

0

0%

94

4%

koniński

66

14%

115

37%

159

3%

kościański

18

22%

15

53%

46

2%

krotoszyński

10

30%

90

72%

55

11%

leszczyński

36

64%

19

68%

44

14%

międzychodzki

16

13%

11

73%

18

6%

nowotomyski

5

0%

3

67%

13

8%

obornicki

0

0%

17

29%

26

12%

ostrowski

62

50%

0

0%

110

10%

ostrzeszowski

21

29%

25

80%

45

11%

pilski

8

50%

34

35%

110

15%

pleszewski

0

0%

50

100%

90

1%

poznański

14

29%

15

93%

285

7%

rawicki

35

23%

0

0%

34

9%

słupecki

35

17%

33

48%

104

12%

szamotulski

0

0%

0

0%

69

17%

średzki

0

0%

49

63%

0

0%

śremski

10

0%

6

17%

48

6%

turecki

26

31%

2

50%

54

9%

wągrowiecki

23

35%

33

42%

121

6%

wolsztyński

3

0%

0

0%

62

3%

wrzesiński

9

0%

40

63%

54

7%

złotowski

71

15%

77

56%

47

11%

WOJEWÓDZTWO

642

25%

804

58%

2 344

8%

Powiat
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Tabela 2. – cd.
utworzenie
dodatkowego
miejsca pracy

staże

szkolenia

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

13%

15

0%

366

17%

7

43%

209

27%

499

20%

gnieźnieński

106

7%

177

5%

666

14%

gostyński

58

7%

59

7%

197

13%

grodziski

27

11%

67

4%

246

7%

jarociński

57

11%

62

6%

319

11%

kaliski

63

21%

60

5%

219

5%

kępiński

22

9%

108

3%

251

14%

kolski

40

5%

24

4%

516

13%

koniński

116

3%

231

8%

887

8%

kościański

41

7%

113

3%

169

12%

krotoszyński

98

7%

147

50%

306

4%

leszczyński

9

11%

134

17%

325

8%

międzychodzki

6

17%

42

2%

200

10%

nowotomyski

11

9%

55

27%

212

10%

obornicki

10

10%

53

13%

265

17%

ostrowski

61

11%

35

23%

409

10%

ostrzeszowski

36

14%

88

6%

185

6%

pilski

81

10%

66

17%

429

29%

pleszewski

0

0%

212

42%

236

19%

poznański

2

0%

647

22%

824

9%

rawicki

10

10%

63

11%

246

12%

słupecki

35

6%

45

18%

279

4%

szamotulski

0

0%

96

18%

339

14%

średzki

11

18%

24

46%

506

17%

śremski

10

0%

78

13%

169

9%

turecki

52

8%

19

16%

353

12%

wągrowiecki

53

4%

103

19%

510

11%

wolsztyński

44

5%

74

4%

105

10%

wrzesiński

42

5%

118

8%

387

19%

złotowski

73

21%

52

6%

369

8%

1 197

9%

3 276

18%

10 989

12%

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

chodzieski

16

czarnkowsko.trzcianecki

Powiat
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Tabela 2. –cd.
przygotowania
zawodowe
Powiat
ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

chodzieski

0

czarnkowsko.trzcianecki

prace społecznie
użyteczne

inne formy
aktywności

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

ogółem

% udział
osób
powyżej 50
roku życia

0%

0

0%

2

0%

0

0%

106

47%

1

0%

gnieźnieński

0

0%

10

20%

1

0%

gostyński

0

0%

27

19%

5

20%

grodziski

0

0%

0

0%

0

0%

jarociński

0

0%

0

0%

0

0%

kaliski

0

0%

0

0%

4

25%

kępiński

0

0%

20

25%

1

0%

kolski

0

0%

24

29%

0

0%

koniński

11

0%

47

17%

0

0%

kościański

0

0%

52

37%

10

20%

krotoszyński

0

0%

0

0%

3

0%

leszczyński

0

0%

11

45%

4

25%

międzychodzki

0

0%

141

40%

0

0%

nowotomyski

0

0%

26

27%

6

50%

obornicki

6

0%

0

0%

0

0%

ostrowski

0

0%

43

47%

15

53%

ostrzeszowski

0

0%

32

31%

0

0%

pilski

0

0%

162

47%

24

25%

pleszewski

0

0%

0

0%

0

0%

poznański

0

0%

60

50%

1

0%

rawicki

0

0%

108

44%

0

0%

słupecki

0

0%

56

32%

3

0%

szamotulski

0

0%

48

48%

0

0%

średzki

0

0%

54

46%

0

0%

śremski

0

0%

36

47%

3

33%

turecki

0

0%

47

26%

0

0%

wągrowiecki

0

0%

53

36%

2

0%

wolsztyński

0

0%

7

71%

0

0%

wrzesiński

0

0%

84

38%

0

0%

złotowski

0

0%

113

37%

0

0%
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40%

85

27%
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Ocena efektywności wsparcia samozatrudnienia
i przedsiębiorczości w województwie
wielkopolskim w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Badanie osób, które uzyskały bezzwrotną dotację finansową na
rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Działanie 6.2
„Wsparcia oraz promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości w latach
2009-2013”

Listopad 2014
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W województwie wielkopolskim na koniec roku 2013 wpisanych do rejestru
REGON było 397855 podmiotów gospodarki narodowej. W samym roku 2013
zarejestrowano ponad 35 tys. prywatnych podmiotów, w tym ponad 29 tys.
działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Coraz więcej osób
chętniej podejmuje się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych w porównaniu do stanu
sprzed dziesięciu lat jest nieporównywalnie większa, w roku 2003 w Wielkopolsce
zarejestrowano ich ponad 13 tys. mniej. Największą liczbę nowych prywatnych
przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne zarejestrowano w 2010 - było to
prawie 33 tys.
Na ten niezwykły ilościowy wzrost powstających firm wpływ ma kilka
czynników. Pierwszy, z pewnością najistotniejszy, wiąże się z coraz większą
samoświadomością ekonomiczną i rozwojem społeczeństwa polskiego, dzięki czemu
mieszkańcy są coraz bardziej otwarci na prowadzenie własnej działalności.
Społeczeństwo jest coraz lepiej wyedukowane, a dodatkowo już na etapie edukacji
szkolnej prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości, na których przybliżane są
zagadnienia związane prowadzeniem własnej firmy. Nie należy jednak zapominać,
że w przypadku wielu osób założenie własnej działalności jest wymogiem rynku
pracy– jako alternatywa dla bezrobocia lub nadużywane w niektórych branżach
zakładanie własnej działalności zamiast zatrudnienia. Kolejny czynnik wpływający na
wzrastającą liczbę nowych przedsiębiorstw w Polsce wiąże się z wieloma formami
działań wspierających samozatrudnienie. Działania te można najogólniej podzielić na
niefinansowe, jak doradztwo, szkolenia i finansowe, które obejmuje różnego rodzaju
formy. Na szerszą skalę tego rodzaju wsparcie oferują powiatowe urzędy pracy oraz
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Działania te tworzą nowe miejsca pracy,
przywracają bezrobotnych na rynek pracy i wspierają konkurencyjność lokalnego
rynku.
W ramach projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
II (WORPII) zrealizowano badanie mające pozwolić na dokonanie oceny trwałości
firm zakładanych dzięki dotacjom z Działania 6.2 PO KL wśród osób, które założyły
działalność gospodarczą w latach 2009-2013. Raport ten opisuje wsparcie
oferowane z funduszy EFS POKL.
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Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
pomaga osobom, które chcą założyć własną firmę, a nie posiadają środków
finansowych. Jego głównym celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw
i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw
kreatywnych,

służących

rozwojowi

przedsiębiorczości

i

samozatrudnienia.

Podstawowym typem działań, realizowanym w ramach Działania 6.2 jest wsparcie
dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Koncentruje się ono
głównie na tych grupach, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
i doświadczają największych barier związanych z wejściem i utrzymaniem się na
rynku.
Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 przewidują kompleksowe
wsparcie, poprzez organizowanie wsparcia merytoryczno-szkoleniowego z zakresu
prowadzenia

własnej

przedsiębiorczości
naprzeciw

firmy,

oraz

głównym

przyznania

udzielenie

problemom

środków

wsparcia

finansowych

pomostowego.

województwa

w

na

rozwój

Wychodzą

dziedzinie

one

bezrobocia

i niedostatecznej liczby miejsc pracy poprzez promocję idei samozatrudnienia
i przedsiębiorczości. 3

Realizacja badania
Badanie zostało zrealizowane w okresie od czerwca-lipca 2014 roku. Polegało
ono na przeprowadzeniu ankiety internetowej z beneficjentami Działania 6.2, którzy
w latach 2009-2013 otrzymali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na terenie Wielkopolski. Lista kontaktowa została stworzona w oparciu
o dane z Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS).
Część z beneficjentów nie podała adresu mailowego, dodatkowo podczas badania
okazało się, ze znaczna ich cześć jest nieaktualna lub błędna. Ankieta została
rozesłana do 1 738 osób. W trakcie badanie respondenci otrzymali przypomnienie
o jego realizacji.. Ostatecznie w odpowiedzi napłynęło 375 poprawnie wypełnionych
ankiet.
W badaniu wzięło łącznie udział 215 kobiet (57,3%) i 160 mężczyzn (42,7%).
Dominującą grupą wiekową były osoby w wieku 26-35 lat (39,2% badanych, tj. 147
osób). Większość respondentów stanowiły osoby z wyższym wykształceniem - 212

3

Źródło: http://pokl.up.gov.pl/index.php/pl/dotacje/dziaanie-62
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osób (56,5%). Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzące z terenów wiejskich
140 osób (37%) i miast powyżej 50 tys. mieszkańców 122 osoby (32,5%). Najwięcej
beneficjentów pochodziło z powiatu konińskiego 65 osób (17,3%) i poznańskiego 53
osób (14,1%). Najmniej liczną grupę respondentów stanowili przedsiębiorcy z
powiatu

obornickiego,

grodziskiego,

międzychodzkiego,

nowotomyskiego,

wolsztyńskiego, kościańskiego – po dwóch respondentów i wrzesińskiego,
śremskiego, krotoszyńskiego i rawickiego – po trzech respondentów na powiat.
Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na problemy
badawcze dotyczące:
 motywacji i przygotowania beneficjenta do prowadzenia własnej działalności,
 procedury pozyskiwania dotacji,
 sytuacji funkcjonujących firm,
 roli firm funkcjonujących w gospodarce i środowisku lokalnym,
 przyczyn likwidacji działalności.
Wykres
1
Struktura
respondentów N=375

zamieszkania

Wykres 2 Struktura wieku respondentów
N=375

do 25 lat

Wieś

26-35 lat

Miasto do 20 tys. mieszkańców

36-50 lat
50 lat i więcej

Miasto od 20 do 50 tys.
mieszkańców

21,9%
32,5%

20,8%

37,3%

18,1%
39,2%

14,7%
15,5%
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Wykres 3 Struktura wykształcenia respondentów N=375

0,5%

Podstawowe i gimnazjalne
6,9%
7,7%

Zasadnicze zawodowe
Średnie ogólnokształcące

17,1%
Średnie zawodowe

56,5%
11,2%

Pomaturalne
Wyższe

Rysunek 1 Struktura zamieszkania respondentów ze względu na powiat N=375
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Procedura pozyskiwania dotacji
Beneficjenci przystępujący do badania to głównie osoby posiadające
doświadczenie na rynku pracy. Jedynie 5,3% osób nie posiadało stażu pracy
w momencie uzyskania dotacji, a 9,1% osób pracowało nie dłużej niż rok czasu.
Ponad 55 % respondentów to osoby, które wykazują ponad 5 letni staż pracy.
Wykres 4 Staż pracy respondentów N=375

5,3%
9,1%
Brak stażu pracy
38,7%

do 1 roku
1-5 lat
30,4%

5-10 lat
Powyżej 10 lat

16,5%

Jednym z założeniem badań było dotarcie do informacji jak prezentuje się
motywacja uczestników projektów do prowadzenia własnej działalności. Poznanie
przyczyn, które kierowały osobami zgłaszając się do projektów pozwoli lepiej poznać
profil uczestników, ale i rzeczywiste oczekiwania względem tej formy zatrudnienia.
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie powodów dzięki, którym
zdecydowali się na rozpoczęcie własnej działalności. Do głównych powodów, które
kierowały

osobami

rozpoczynając

działalność,

zaliczyć

można

możliwość

zrealizowania swojego pomysłu na firmę – 243 wskazań i chęć zdobycia
niezależności dzięki pracy „na swoim” (131 wskazań). 101 osób wskazało również,
że założenie własnej działalność pomoże im na wykorzystanie posiadanych
umiejętności i wiedzy.
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Wykres 5 Powody rozpoczęcia działalności N=375 (Respondenci mieli możliwość dwukrotnego
wskazania odpowiedzi)

Chęć zrealizowania swojego pomysłu na firmę

243

Niezależność dzięki pracy "na swoim"

131

Możliwość wykorzystania posiadanych
umiejętności i wiedzy

101

Brak pracy

90

Możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji

79

Konieczność zapewnienia środków utrzymania

59

Możliwość wykorzystania lokalu, sprzętu

8

Namowy rodziny, znajomych

6

Inne (jakie?)

4
0

50

100

150

200

250

Respondenci zostali poproszeni o ocenę z perspektywy czasu, swojego
przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej przed jej rozpoczęciem. Na
pięciostopniowej skali, gdzie 1 to bardzo źle a 5 to bardzo dobrze, ocenili swoje
kompetencje i umiejętności w kilku zakresach.
Przedsiębiorcy najlepiej oceniali swoją znajomość branży, w której rozpoczęli
działalność, dobrze i bardzo dobrze oceniło się łącznie 290 osób (77,3%). Źle
i bardzo źle jedynie 20 osób (5,3%). Respondenci postrzegają dość dobrze swoje
umiejętności związane z załatwianiem spraw urzędowych. Łącznie 250 osób (66,6%)
uznało, że przed rozpoczęciem działalności, miało opanowaną tę umiejętność
w stopniu dobrym bądź bardzo dobrym. Najniżej 104 respondentów (27,7%),
oceniało swoją wiedzę z zakresu przepisów związanych z prowadzeniem firmy
(łączna ocen źle i bardzo źle), natomiast bardzo dobrze oceniło się jedynie 47
(12,5%) respondentów. Znajomość zagadnień zarządzania finansami firmy oraz
marketingiem i reklamą, oceniane były mniej więcej tak samo. Dominowała ocena
dobra, w ten sposób 131 osób (34,9%) oceniło swoją znajomość zagadnienia
marketingu oraz reklamy i 125 osób (33,3%) zarządzania finansami firmy.
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Wykres 6 Samoocena dotycząca wybranych aspektów przed przystąpieniem do projektu N= 375

Bardzo źle
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Źle

141 149

Średnio

72

znajomość branży

109

73

66
49

47
31

16

15

120
104

59

51

48

Bardzo dobrze
141

131
122

125
114

65

5

Dobrze

12

zarządzanie
finansami firmy

10

marketing i
reklama usług i
produktów

wiedza o
umiejętność
przepisach
załatwiania spraw
związanych z
urzędowych
prowadzeniem
firmy

Celem poznania stopnia przystępności i łatwości całego procesu pozyskania
dotacji respondenci zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie dwóch problemów,
z którymi napotkali się podczas uczestnictwa w projekcie. Najczęstszy problemem
była zbyt duża ilość wymaganych dokumentów, na co wskazało 139 osób. Kolejną
uciążliwość stanowiła konieczność wykazywania zabezpieczenia finansowego, kłopot
z uzyskaniem poręczenia finansowego miało 125 osób. Wśród odpowiedzi „inne”,
które zaznaczyło 20 osób, przeważały odpowiedzi dotyczące długiego czasu
oczekiwania na decyzje i dotacje. Wskazywano, że sam proces szkolenia
i przygotowania trwał relatywnie krótko, ale termin wpłaty dotacji był długi i często też
bardzo opóźniony, trwał niekiedy do pięciu miesięcy.
Wykres 7 Problemy podczas uczestnictwa w projekcie i pozyskiwania dotacji N= 375

Duża ilość dokumentów do złożenia

139

Konieczność wykazania zabezpieczenia
finansowego/poręczenia

125

Nie było żadnych problemów

97

Konieczność wniesienia wkładu własnego

67

Niejasny system selekcji (wyboru)
uczestników projektu, którzy otrzymali …
Niejasny język dokumentów i niejsana
procedura
Skomplikowana procedura rekrutacji do
projektu
Trudność w dotarciu do informacji na temat
realizowanego projektu

38
30
26
26

Inne (jakie?)

20
0

20

40

60

80

100 120 140 160
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Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu 67 osób (17,9%)
deklarowało, że konieczność wniesienia wkładu własnego stanowiła dla niego
problem. Nie we wszystkich projektach wymagane było od uczestników wniesienie
własnych środków. Wśród respondentów, którzy brali udział w badaniu 187 osób
(49,8%) nie było do tego zobowiązane, jednak tylko 47 uczestników tego nie zrobiło.
Łączna liczba osób, które wniosły wkład własny, finansowy albo rzeczowy to 328
osób (87,5%). Nieco ponad 88% osób wniosło mniej niż 40% otrzymanej dotacji,
4,6% osób wniosło kapitał większy niż 80% wartości dotacji.
Wykres 8 Wartość wkładu wniesione w kapitał firmy N= 328

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88,1%

7,3%

3,4%

1,2%

Do 40%
40-80%
80 - 100%
otrzymanej dotacji otrzymanej dotacji otrzymanej dotacji

Więcej niż
otrzymana
dotacja

Respondenci zapytani zostali, jakie pozafinansowe formy przygotowania do
prowadzenia działalności powinny być stosowane w ramach tego typu projektów.
Zauważyć można, że zasadniczo każda z form wsparcia, które są oferowane
w projektach znajdują potwierdzenie swojej użyteczności w opinii uczestników
programów.

Za

najbardziej

istotne

wsparcie

respondenci

uznali

pomoc

w przygotowaniu biznesplanu (111 wskazań). Pomoc ta jest niezwykle istotna, gdyż
tak

naprawdę

od

poprawnie

napisanego

biznesplanu

zależy

powodzenie

w otrzymaniu dotacji i pozwala stworzyć realny plan funkcjonowania firmy.
Respondenci doceniają również istotność szkoleń specjalistycznych i kursów
zawodowych, na odpowiedź tę wskazały 104 osoby. Nieco mniej wskazań, uzyskały
szkolenia i warsztaty z zakresu prowadzenia własnej działalności (88 wskazań). Za
istotne wsparcie uznana została również pomoc w wypełnianiu dokumentacji na co
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zwróciło uwagę 75 osób. 66 osób uznało, że wszystkie wspomniane formy wsparcia
są przydatne, zupełnie odmiennego zdania było 6 osób.
Wykres 9 Propozycje pozafinansowych form wsparcia według respondentów N=375
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Szkolenia są formą wsparcia dość często oferowaną w ramach projektów z
Działania 6.2, w których udzielane są dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

Pozwalają

one

przygotować

uczestników

projektów

do

roli

przedsiębiorcy. W niniejszych badaniach doświadczenie jako przedsiębiorca miało
jedynie 19% respondentów.
Respondenci zostali poproszenie o ocenę, jakie szkolenia z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej oceniają za najbardziej przydatne. Za
najistotniejsze uznano szkolenie z zakresu księgowości i rachunkowości, odpowiedź
tę wskazały 162 osoby. Są to zagadnienia niezbędne do prowadzenia własnej
działalności, gdyż nawet korzystając z usług księgowych firmy zewnętrznej, należy
posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie. Kolejnym szkoleniem ocenionym za
najbardziej przydatne było zarządzanie firmą (145wskazań) oraz marketing i reklama
(108). Jedynie jedna osoba uważała, że szkolenia nie są przydatne.
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Wykres 10 Ocena przydatności szkoleń z prowadzenia działalności N=375
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Trwałość firm
Warunkiem bezzwrotności środków finansowych otrzymanych z PO KL
Działania 6.2 na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest utrzymanie się
firmy na rynku przez 12 miesięcy. Dlatego też aby oceniać faktyczną trwałość firm
powstałych dzięki programom unijnym, należy monitorować ich obecność na rynku
po wymaganym okresie ich utrzymywania. W omawianej próbie znajdują się 262
osoby, którym upłynął rok czasu od momentu rozpoczęcia działalności.
Spośród firm, których nie obowiązuje już roczny okres utrzymywania się na
rynku do momentu badania przetrwało 64,9% firm (170), 19,1% (42) zostało
zlikwidowanych, a 16% (50) było zawieszonych.
Wykres 11 Status firm powstałych w okresie do I kwartał 2013 N= 262
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16,0%
64,9%

Zlikwidowana
działalność
Zawieszona
działalność
Firma funkcjonuje
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Biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia działalności,
zauważyć można znaczący wzrost likwidacji firm po zakończeniu oczekiwanego
okresu prowadzenia działalności. W pierwszym roku prowadzenia działalności
zamknęło ją lub też zawiesiło 13 osób. Jako główne przyczyny tak wczesnego
zlikwidowania bądź zawieszenia działalności wskazywano nierentowność firmy lub
też powody osobiste. Najwięcej firm zlikwidowano w okresie sześciu miesięcy po
wymaganym roku prowadzenia działalności – było to 43 firm, tj. około połowy
wszystkich do tej pory zlikwidowanych.
Wykres 12 Czas trwania firm zlikwidowanych i aktualnie zawieszonych N= 92
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Respondenci zostali poproszeni o podanie powodów, które zmusiły ich do
zlikwidowania bądź zawieszenia działalności. Najczęstszą wskazywaną przyczyną
była nierentowność prowadzonej działalności. Zbyt niskie dochody firmy przyczyniły
się do wyłączenia z funkcjonowania na rynku 25 firm. Kolejnym powodem, który
uniemożliwiał kontynuowanie prowadzenia działalności były zbyt wysokie podatki
i opłaty ZUS. Poniekąd wiąże się to z niską rentownością działalności, przy
założeniu, że gdyby firma przynosiła odpowiednio duże dochody, 18 osób nie
musiałoby zawieszać bądź likwidować firmy. Równie częstym powodem, na który nie
ma wpływu sytuacja na rynku pracy czy potencjał przedsiębiorcy, to powody osobiste
lub rodzinne, które przyczyniły się do wycofania firmy z rynku.
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Tabela 23 Przyczyny zlikwidowanie lub zawieszenia działalności N=92
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Obecna sytuacja osób, które zlikwidowały lub zawiesiły działalność na rynku
pracy jest dość zróżnicowana ze zdecydowaną przewagą osób pracujących. Do
pracy powróciło 55 osób, w tym 5 osób prowadzi inną działalność gospodarczą,
a pozostałe 50 osób jest zatrudnionych w innych firmach. W powiatowych urzędach
pracy zarejestrowało się 10 osób i taka sama liczba osób deklaruje, że nie pracuje
i nie poszukuje pracy. Wśród odpowiedzi inne znajdują się głównie deklaracje
przebywania na urlopie macierzyńskim i prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Tabela 14 Aktualna sytuacja osób, które zlikwidowały lub zawiesiły działalność N= 92
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Zamysłem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie czynników, które
wpływają na efektywność wdrażanych programów dofinansowujących. Wyznaczenie
czynników, które mogą być odpowiedzialne za trwałość prowadzonej działalności i jej
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rentowność, przyczynić się mogą do efektywniejszego wsparcia w przyszłości.
W niniejszych analizach pod uwagę będą brane przedsiębiorstwa, które na rynku
funkcjonują dłużej niż rok. Zachodzi prawdopodobieństwo, że firmy funkcjonujące
krócej niż wymagany okres, starają się jedynie przetrwać ten czas, by nie oddawać
pozyskanych środków.
W grupie respondentów znalazło się 170 osób prowadzących firmy od ponad
roku (nie są zlikwidowane ani zawieszone). 75 z tych firm funkcjonuje krócej niż dwa
lata. Po dwóch latach od momentu rozpoczęcia działalności liczba firm zaczyna
spadać. W funkcjonowaniu firm powstałych dzięki finansowaniu, kluczowe są dwa
momenty. Pierwszy to moment kiedy upływa pierwszy rok i nie ma obowiązku
zwracać otrzymanej dotacji, drugi pojawia się w 25 miesiącu funkcjonowania firmy,
kiedy to składki ZUS rosną niemal dwukrotnie. Łącznie osób prowadzących
przedsiębiorstwa istniejące na rynku dłużej niż 25 miesiące jest 94.
Tabela 15 Długość funkcjonowania firm na rynku N= 170
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Poniższy wykres prezentuje dane dotyczące firm powstałych po I półroczu 2013,
a więc funkcjonujących krócej niż rok (N=113) i dane odnośnie firm funkcjonujących
na rynku dłużej niż rok ( N=170). Przedsiębiorstwa powstałe wskutek dofinansowania
z programów unijnych to głównie firmy jednoosobowe. Zauważyć można pewną
pozytywną tendencję: wzrost zatrudnienia pracowników wraz z długością trwania
firmy. Firmy trwające na rynku dłuższy okres czasu, rozwijają się i zatrudniają
większą liczbę pracowników niż firmy istniejące krócej.
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Wykres 16 Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
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Firmy funkcjonujące dłużej niż rok N=170

Firmy funkcjonujące mniej niż rok N=113

30% przedsiębiorców funkcjonujących ponad rok na rynku zanotowało pewne
zmiany w zatrudnieniu w firmie od momentu rozpoczęcia działalności, z czego nieco
ponad 24% zanotowało wzrost zatrudnienia. Zmiany zatrudnienia związane
z sezonowością wypadają bardzo podobnie w przypadku firm działających na rynku
krótszy i dłuższy okres czasu.
Wykres 17 Zmiana zatrudnienia od momentu rozpoczęcia działalności
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Respondenci zostali poproszenie o określenie rentowności prowadzonych
przez nich przedsiębiorstw w pierwszym i ostatnim roku. W ostatnim roku sytuacja
finansowa firm zdecydowanie polepszyła się. Straty na początku prowadzenia
działalności odnosiło prawie 26% przedsiębiorców, w ostatnim już tylko nieco ponad
7%. Mając na uwadze wszelkie bariery z wejściem na rynek, w tym między innymi
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trud związany z pozyskiwaniem klientów, odsetek osób, których firmy przynosiły
zyski, bądź przychody równoważyły koszty, był stosunkowo wysoki. Łącznie sytuacja
taka dotyczyła około 74% firm.
Tabela 18 Rentowność firm funkcjonujących dłużej niż rok w pierwszym i ostatnim roku N=170
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Za stan taki może odpowiadać dobre przygotowanie uczestników podczas
szkoleń do prowadzenia działalności jak i przemyślany, realny biznesplan. Niezwykle
ważne było zapewne również otrzymywane finansowe wsparcie pomostowe, które
można było przeznaczyć na bieżące rachunki czy opłaty. Spośród 170 osób, które
prowadzą firmę ponad rok, jedynie pięciu z nich nie pobierało wsparcia
pomostowego. Ci którzy z niego korzystali, głownie przeznaczali pieniądze na
opłacenie składek ZUS – 147, opłacenie kosztów administracyjnych np. czynszu,
energii elektrycznej, rachunków za wodę. 37 osób środki z pomostowego wsparcia
przeznaczyło na działania promocyjne i reklamę. Tendencja ta nie ulegała zmianie w
przypadku wszystkich zbadanych beneficjentów, bez względu na obecny status ich
firmy i czas otrzymani dotacji.
Respondenci zostali poproszenie o określenie zmian, które zachodziły w ich
firmach od momentu rozpoczęcia działalności. Spośród osób, które funkcjonują na
rynku dłużej niż rok ponad 95% z nich pozyskało nowych klientów i jedynie około 3%
miało z tym problem. W prawie 72% przedsiębiorstw wprowadzono nowe produkty
bądź usługi, natomiast około 19% firm wciąż proponuję tą samą ofertę co na
początku działalności. Rozszerzyło swoją działalność prawie 63% respondentów,
a 32,4% osób wprowadziło do swoich firm nową technologię. Nową placówkę
natomiast otworzyło 7,6% respondentów.
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Wykres 19 Przeznaczenie środków uzyskanych w ramach wsparcia pomostowego przez osoby, które
prowadzą działalność dłużej niż rok N=170 (Respondenci mieli możliwość dwukrotnego wskazania
odpowiedzi)
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Wykres 20 Zmiany w firmie od momentu rozpoczęcia działalności N=170
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dotyczące

omawianego

zagadnienia w przypadku firm, które funkcjonują na rynku rok bądź krócej. Mimo
krótkiej obecności na rynku zauważyć można stosunkowo prężne rozwijanie się firm,
choć w porównaniu do firm istniejących na rynku dłużej, zanotowano mniej
pozytywnych zmian. Zauważyć można równie wysoki odsetek firm, bo aż 92%
przedsiębiorstw,

które

pozyskują

nowych

klientów,

co

jest najważniejszym

warunkiem przetrwania firmy. Prawie 56% osób zdążyło już wprowadzić nowe usługi
bądź produkty, z czego około 42% osób rozszerzyło profil działalności firmy.
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Wykres 21 Zmiany w firmie funkcjonujących krócej niż rok N=113
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Osoby, których firmy w dalszym ciągu funkcjonowały na rynku zapytane zostały
o to, czy korzystały z pomocy powiatowych urzędów pracy w trakcie prowadzenia
działalności. Nieco ponad 9%, tj. 23 osoby, skorzystało z usług oferowanych przez
urzędy, pozostała część nigdy tego nie robiła. Formą wsparcia, z której najczęściej
korzystali przedsiębiorcy to przyjęcie na staż pracownika (14 osób). Pozostałe to
dofinansowanie do stanowiska pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracowników.
Starając się ocenić ,na ile pomoc zaoferowana przez PUP wpłynęła na kondycję
firmy, a nie stanowiła tylko doraźnej pomocy, przyjrzeć się można rentowności tych
firm. Na 23 firmy, które skorzystały ze wsparcia w ostatnim roku funkcjonowania
firmy, 18 z nich odnotowało zyski, natomiast sytuacja finansowana pozostał pięciu
osób nie zmieniła się w żadnym kierunku. Struktura zatrudnienia we wspomnianej
grupie również prezentuje się lepiej na tle całej próby. Aż 17 firm zatrudnia
pracowników, jedynie 6 osób prowadzi firmy jednoosobowe.
Przyglądając się cechom, które mogą mieć wpływ na trwałość firmy, dostrzec
można

pewną

prawidłowość.

Porównując

wybrane

aspekty

posiadanego

doświadczenia na rynku pracy, zauważyć można, że osoby, których firmy wciąż
funkcjonują, w każdym wyróżnionym aspekcie posiadały większe doświadczenie niż
osoby, które firmy zlikwidowały czy zawiesiły. Niecałe 10% różnicy pomiędzy
wybranymi grupami dotyczyło ogólnego doświadczenia zawodowego. Nieco ponad
89% osób wciąż prowadzących firmy posiadało takie doświadczenie przed jej
rozpoczęciem, przy czym wśród osób, które działalność zawiesiły bądź zlikwidowało
takowe doświadczenie posiadało około 79%. Podobnie doświadczenie pracy
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w branży, za granicą czy doświadczenie w samozatrudnieniu, charakteryzuje
w większym stopniu osoby wciąż prowadzące działalność. Różnice te nie są
szczególnie duże i w żadnym aspekcie nie przekraczają 10%. Wydaje się jednak, że
prawidłowość ta nie jest przypadkowa. Co ciekawe okazuje się, że dotychczasowe
doświadczenie jako przedsiębiorcy, nie jest cechą szczególnie różnicującą sukces
późniejszych przedsięwzięć. Drugą równie istotną informacją jest fakt, że status
osoby długotrwale bezrobotnej, czyli będącej ponad rok zarejestrowanej w urzędzie
pracy, nie wpływa na trwałość prowadzonej działalności. Jest to bardzo dobra
informacja, świadczyć ona może o tym, że długotrwały stan pozostawania bez pracy
nie zawsze wpływa negatywnie na motywację wobec pracy.
Tabela 1 Status firmy a posiadane doświadczenie przed jej rozpoczęciem N= 283

Firmy funkcjonujące

Wybrane aspekty

Firm zawieszone bądź
zlikwidowane
Tak
Nie

Tak

Nie

Doświadczenie zawodowe

89,4%

10,6%

79,3%

20,7%

Doświadczenie w pracy w branży

77,6%

22,4%

69,6%

30,4%

Doświadczenie zawodowe jako
przedsiębiorca

19,4%

80,6%

16,3%

83,7%

Doświadczenie w pracy za granicą

28,8%

71,2%

21,7%

78,3%

Status osoby długotrwale
bezrobotnej

33,5%

66,5%

33,7%

66,3%

Porównując ze sobą firmy funkcjonujące na rynku pracy z tymi zawieszonymi
bądź zlikwidowanymi warto przyjrzeć się, czy motywy rozpoczęcia działalności
różnicują w jakiś sposób późniejszą trwałość przedsięwzięcia. Przyglądając się
wynikom niniejszych badań, zauważyć można, że w obydwu grupach poszczególne
powody rozpoczęcia działalności odgrywały podobną rolę. Jedyna istotniejsza
różnica

(6,2%)

dotyczyła

motywu

możliwości

wykorzystania

posiadanych

umiejętności i wiedzy, który w większym stopniu motywował osoby, które wciąż
prowadzą firmy. Różnice dotyczące pozostałych powodów wahają się w granicach od
0,3% do 3.6%. Na podstawie powyższych danych wnioskować można, że powody
rozpoczynania działalności nie wpływają w żaden istotny sposób na powodzenie czy
trwałość.
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Tabela 2 Status firm a motywy rozpoczęcia działalności

Firmy
funkcjonujące
33,5%

Firmy zawieszone
bądź zlikwidowane
37,1%

Brak pracy

11,1%

13,1%

Konieczność zapewnienia środków utrzymania

8,9%

5,7%

Niezależność dzięki pracy

16,1%

18,3%

Możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji

12,0%

11,4%

Możliwość wykorzystania posiadanych
umiejętności i wiedzy

17,1%

10,9%

Namowy rodziny, znajomych

0,3%

2,3%

Możliwość wykorzystania lokalu, sprzętu

0,3%

0,6%

Inne

0,6%

0,6%

Motywy rozpoczęcia działalności
Chęć zrealizowania swojego pomysłu na firmę

Respondenci zapytani zostali, czy gdyby mieli okazję skorzystaliby z pomocy
unijnej. Niezainteresowanych dalszą pomocą było jedynie 1,8% przedsiębiorców,
12% było niezdecydowanych, a pozostałą część ponad 86% osób chętnie
skorzystałaby z kolejnej formy wsparcia. Zdecydowana większość respondentów
zainteresowana byłaby dofinansowaniem zatrudnienia pracowników, na tę formę
wsparcia wskazało 112 osób. Kolejno właściciele firm zainteresowani byliby
szkoleniami (70 wskazań), które pomogłyby im rozwinąć się i podnieść ich
kwalifikacje.

Trzecim

wsparciem,

które

cieszyłoby

się

stosunkowo

dużym

zainteresowaniem, były dofinansowania na inwestycje w firmach.
Wykres 22 Formy wsparcia ze środków unijnych i krajowych, z których skorzystałby respondent N= 283

Dofinansowanie zatrudnienia pracowników

112

Szkolenia dla właścicieli firm

70

Dofinansowanie na inwestycje w firmach

58

Kredyty lub pożyczki preferencyjne

30

Szkolenie dla pracowników firmy

6

Doradztwo prawne, finansowe itp.

5

Wsparcie przy tworzeniu związków … 1
Wyjazdy zagraniczne (wizyty studyjne, … 1
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Podsumowanie
Ocenę efektywności wsparcia oferowanego w ramach PO KL działania 6.2,
dokonać można z dwóch perspektyw. Po pierwsze liczy się opinia samych
beneficjentów oraz ich osobiste doświadczenie w trakcie trwania projektu. Po drugie
efektywność można oceniać na podstawie twardych danych takich jak: długość
istnienia przedsiębiorstw, rentowność firmy, zachodzące zmiany czy struktura
zatrudnienia.
Z przeprowadzonych badań wyłania się ogólna dobra ocena prowadzonych
działań w ramach POKL. Respondenci pozytywnie wypowiadają się o oferowanych
formach

wsparcia.

Dostrzegają

przydatność

prowadzonych

szkoleń

przygotowujących ich do roli przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu księgowości
i rachunkowości oraz zarządzania firmą. Trudności, które napotykali podczas udziału
w projekcie, związane były głównie ze zbyt dużą ilością wymaganych dokumentów
i z koniecznością przedstawienia poręczenia finansowego. 94% zapytanych
uczestników programu uznało, że otrzymanie dotacji w dużym stopniu pomogło im
rozpocząć działalność. Natomiast prawie 90% respondentów, gdyby jeszcze raz
miało podjąć decyzję, zrobiłoby tak samo.
Deklarowany dane dotyczące sytuacji firm na rynku i ich kondycji, również
pozwalają dobrze ocenić efektywność działań prowadzonych w ramach projektów.
Spośród uczestników programu, którzy otrzymali dotację ponad rok temu, prawie
65% z nich wciąż prowadzi firmy.4 Sytuacja ekonomiczna tych firm oceniana jest
dobrze,

większość

respondentów

deklaruje

rentowność

prowadzonych

przedsiębiorstw. Zmiany zachodzące w firmach, wiążące się ze wzrostem
zatrudnienia, wprowadzaniem nowych technologii i usług, świadczą o dobrym
kierunku rozwoju firm.

4

Dane odnoszą się tylko do omawianej próby.
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Raport podsumowujący badanie własne
realizowane w ramach WORPII na podstawie
ankiety kwartalnej

Październik 2014
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W ramach projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
II gromadzone są informacje dotyczące realizowanych inwestycji, podaży i popytu na
określone

umiejętności

oraz

efektywności

poszczególnych

form

aktywizacji

zawodowej. Informacje te są zbierane raz na kwartał. Niniejsze opracowanie zostało
sporządzone na podstawie danych gromadzonych w okresie lipiec 2013 – wrzesień
2014.

Planowane inwestycje
Łącznie na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów na terenie województwa
wielkopolskiego zdecydowano o realizacji 273 inwestycje.
Wykres 1. Liczba inwestycji na terenie powiatu o których realizacji zdecydowano w okresie (lipiec 2013 –
wrzesień 2014) (niezależnie od daty realizacji)
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wrzesiński
wolsztyński
obornicki
krotoszyński
kościański
kępiński
złotowski
międzychodzki
turecki
poznański
nowotomyski
leszczyński
czarnkowsko-trzcianecki
śremski
rawicki
pleszewski
koniński
kolski
grodziski
pilski
szamotulski
słupecki
chodzieski
średzki
gostyński
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Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej inwestycji wykazano w powiatach: wągrowieckim, gnieźnieńskim
i ostrzeszowskim. Na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów w 2 powiatach:
gostyńskim

oraz

średzkim

nie

wykazano

żadnych

planów

inwestycyjnych

w perspektywie najbliższych 2 lat.
Zgłoszone inwestycje najczęściej dotyczyły takich branż, jak:


Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach



Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do

wyplatania


Produkcja mebli
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Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli



Wychowanie przedszkolne



Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach


Magazynowanie i przechowywanie towarów



Produkcja artykułów spożywczych



Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych



Pozostała wyspecjalizowane sprzedaż hurtowa

Tabela 1. Główne inwestycje na terenie powiatów o których realizacji zdecydowano w przeciągu trzech
ostatnich kwartałów (niezależnie od daty realizacji)

Powiat
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki

Ilość
1
5

gnieźnieński

26

gostyński
grodziski
jarociński

0
3
13

kaliski

13

kępiński

10

kolski

4

koniński

4

kościański

10

krotoszyński

10

leszczyński

5

międzychodzki

8

nowotomyski

7

obornicki

10

ostrowski

15

ostrzeszowski

24

Główne inwestycje
Budowa hurtowni
Inwestycje związane z robotami budowlanymi
Inwestycje związane z produkcją mebli
Inwestycje z branży opieki zdrowotnej oraz opieki nad dziećmi
Budowa sklepów wielobranżowych
Brak inwestycji
Inwestycje w obszarze chowu i hodowli zwierząt
Inwestycje w zakresie produkcji i magazynowania
Hendel detaliczny (Budowa marketów)
Produkcja wyrobów tytoniowych
Inwestycje związane z robotami budowlanymi
Wychowanie przedszkolne
Hendel detaliczny (budowa marketów)
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Centrum logistyczno – spedycyjne
Produkcja mebli
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa
Inwestycje w zakresie produkcji i magazynowania
Handel detaliczny wielobranżowy (budowa marketów)
Produkcja mebli
Produkcja artykułów spożywczych
Budowa hotelu
Inwestycje w zakresie produkcji
Handel detaliczny wielobranżowy (budowa marketów)
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
Handel detaliczny (budowa marketów)
Hendel detaliczny (budowa marketów)
Rozbudowa placówek opieki zdrowotnej
Handel detaliczny (rozbudowa 2 galerii i budowa 6 marketów)
Budowa hotelu
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa
Produkcja gotowych pasz i karmy dla zwierząt
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania
Handel hurtowy
Inwestycje w zakresie produkcji i magazynowania
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków
azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w
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pilski

2

pleszewski

4

poznański

7

rawicki

4

słupecki

1

szamotulski
średzki

1
0

śremski

4

turecki

7

wągrowiecki

44

wolsztyński

11

wrzesiński

12

złotowski

8

formach podstawowych
Budowa obiektu noclegowego turystycznego
Produkcja gotowych pasz i karmy dla zwierząt
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
Produkcja wyrobów tytoniowych
Centrum Logistyczne Amazon
Centrum Logistyczne Volkswagen
Centra Usług Biznesowych
Produkcja napojów
Produkcja mebli
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja
wyrobów z mięsa.
Budowa zakładu produkcyjnego Hollermann (Produkcja płyt,
arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych)
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
Brak inwestycji
Handel detaliczny
Produkcja wyrobów tekstylnych
Produkcja artykułów spożywczych (Przykona. Inwestor ASTI)
Produkcja mebli
Produkcja metalowych wyrobów gotowych
Handel hurtowy
Produkcja wyrobów z drewna
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Magazynowanie i przechowywanie towarów
Uprawy rolne
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (Fabryka samochodów dostawczych Volkswagen)
Produkcja mebli
Handel detaliczny wielobranżowy
Handel detaliczny
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Źródło: Opracowanie własne

Należy podkreślić, że wskazane inwestycje nie wyczerpują pełnej listy
inwestycji podejmowanych na terenie powiatów. Wymienione zostały inwestycje
istotne dla powiatu z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków pracy oraz
znaczenia dla gospodarki powiatu.

Kluczowe branże
W ramach ankiety kwartalnej poruszono również problem kluczowych branż
dla regionu. Branżami, które można uznać na podstawie wyników badania
kwartalnego za kluczowe dla województwa wielkopolskiego są handel detaliczny,
z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, produkcja artykułów
spożywczych oraz produkcja mebli.
W powiatach, można zauważyć pewne dominujące branże, które są
systematycznie wskazywane jako najbardziej znaczące dla lokalnej gospodarki. Nie
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widać natomiast podobnej zależności na poziomie podregionu. Wyjątkiem jest
podregion koniński, którego charakterystyczną cechą jest silne znaczenie branży.
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, co jest związane ze złożami
węgla brunatnego na tych terenach.
Wykres 2. Kluczowe branże w województwie wielkopolskim.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi
Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja mebli
Roboty budowlane związne ze wznoszeniem budynków
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Roboty budowlane specjalistyczne
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
usługową
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania
Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie dokonanej analizy można wskazać również na branże
charakterystyczne dla określonego powiatu.
Tabela 2. Branże charakterystyczne dla określonych powiatów.

Branże
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi

Produkcja artykułów spożywczych

Produkcja mebli

Powiaty, w których dana branża została
wskazana jako kluczowa
gnieźnieński, grodziski, kępiński, kolski, koniński,
kościański, leszczyński, obornicki, ostrzeszowski,
pleszewski, śremski, wągrowiecki, wolsztyński,
złotowski, krotoszyński, nowotomyski, ostrowski,
ostrzeszowski, szamotulski
czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, grodziski,
jarociński, kaliski, kolski, ostrowski, ostrzeszowski,
pilski, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki,
wolsztyński, leszczyński
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, kępiński,
kolski, leszczyński, obornicki, średzki, śremski,
turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński,
jarociński
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Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Roboty budowlane specjalistyczne
Transport lądowy oraz transport
rurociągowy
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, włączając działalność usługową
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami
samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna;
produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi
Produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych
Pozostała indywidualna działalność
usługowa
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep, z wyłączeniem
motocykli
Produkcja urządzeń elektrycznych
Magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla
brunatnego
Produkcja metali
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Produkcja napojów
Produkcja wyrobów tekstylnych
Produkcja pozostałego sprzętu pływającego
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Działalność prawnicza, rachunkowoksięgowa i doradztwo podatkowe
Źródło: Opracowanie własne

gnieźnieński, kaliski, kępiński, leszczyński, obornicki,
poznański, śremski, wągrowiecki, wolsztyński,
złotowski, grodziski
gostyński, kaliski, kępiński, kościański, pleszewski,
słupecki, wągrowiecki, wrzesiński, ostrowski
gnieźnieński, kolski, koniński, kościański, ostrowski,
średzki, wrzesiński, złotowski, krotoszyński
grodziski, kaliski, nowotomyski, obornicki,
ostrzeszowski, śremski, międzychodzki
grodziski, kaliski, kościański, pleszewski, wrzesiński
gnieźnieński, pleszewski, poznański, złotowski,
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki, turecki, wągrowiecki
gnieźnieński, krotoszyński, pleszewski, pilski
czarnkowsko-trzcianecki, gostyński, kolski
koniński, obornicki, śremski, złotowski
chodzieski, kościański, słupecki, turecki
chodzieski, leszczyński, rawicki
gostyński, średzki
nowotomyski, szamotulski
kępiński, średzki
koniński, turecki
czarnkowsko-trzcianecki
gostyński
wolsztyński
turecki
rawicki
koniński
poznański
poznański
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Popyt i podaż kwalifikacji – języki obce
W ramach analizy kwartalnej prowadzony jest monitoring zapotrzebowania
i podaży na kwalifikacje i kompetencje. Jedna z kluczowych kwalifikacji jaka jest
poddawana analizie jest popyt i podaż znajomości języków obcych.
W ramach tego monitorowaniu podlegają języki: angielski, niemiecki, rosyjski oraz
kategoria inne, zawierająca wszystkie pozostałe języki. Uwzględniony również został
poziom znajomości języka.
Najbardziej poszukiwanym językiem jest język angielski. W ciągu ostatnich
pięciu kwartałów do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 2 675 ofert pracy, które
zawierały wymóg posługiwania się tym językiem. Najwięcej ofert zawierających ww.
warunek wpłynęło w powiatowych urzędach pracy podregionu poznańskiego (średnio
przypadło około 130 ofert na powiat), co stanowiło prawie połowę wszystkich takich
ofert. Powiaty są jednak pod tym względem mocno zróżnicowane.
Wykres 3. Oferty pracy zgłoszone do PUP, z uwzględnieniem wymogu znajomości języka obcego według
subregionów
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Najmniejsze zapotrzebowanie zanotowano na terenie podregionu konińskiego,
gdzie średnio przypadało 37 oferty na powiat.
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Zdecydowanie najwięcej osób posługujących się językiem angielskim
zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy na terenie podregionu
poznańskiego, ze zdecydowaną przewagą powiatu poznańskiego.
Wykres 4. Osoby rejestrujące się w PUP, posługujące się językiem angielskim przynajmniej na poziomie
komunikatywnym według subregionów.
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Źródło: opracowanie własne

Spośród ogółu osób posługujących się językiem angielskim rejestrujących się
jako

bezrobotne

największy

udział

osób

mówiących

biegle

po

angielsku

zarejestrowano w podregionie konińskim. Najrzadziej natomiast anglojęzyczne osoby
rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy posługiwały się nim biegle
w podregionie pilskim.
Wg stanu na koniec III kwartału 2014 r. w województwie wielkopolskim
spośród wszystkich zarejestrowanych około 1/5 osób bezrobotnych posługiwała się
językiem angielskim, natomiast co czwarta osoba znająca język angielski władała
nim biegle.
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Tabela nr 3. Znajomość języka angielskiego wśród osób bezrobotnych wg stanu na koniec III kw.2014 r.

Liczba
bezrobotnych
posługujących
się językiem
angielskim (stan
na koniec III
kwartału 2014)

W tym
biegle

Udział
bezrobotnych
posługujących
się językiem
angielskim w
ogóle
bezrobotnych

poznański

4338

935

25,49

Udział osób
posługujących się
biegle językiem
angielskim w ogóle
osób bezrobotnych
posługujących się
językiem
angielskim
21,55

koniński

4200

1043

34,25

24,83

kaliski

2098

375

38,67

17,87

kolski

1071

272

22,20

25,40

słupecki

1047

311

31,20

29,70

pilski

1034

258

19,24

24,95

ostrowski

1017

601

21,07

59,10

złotowski

823

149

22,87

18,10

wągrowiecki

728

175

18,46

24,04

obornicki

713

146

34,36

20,48

średzki

681

158

23,27

23,20

turecki

641

115

19,88

17,94

krotoszyński

583

118

21,98

20,24

gnieźnieński

575

199

8,85

34,61

kościański

548

114

27,54

20,80

leszczyński

546

172

15,03

31,50

chodzieski

538

76

20,68

14,13

szamotulski

518

182

17,52

35,14

481

62

12,48

12,89

Powiat

czarnkowskotrzcianecki
jarociński

471

147

16,55

31,21

śremski

421

170

24,22

40,38

wrzesiński

393

155

10,14

39,44

nowotomyski

326

88

19,12

26,99

kępiński

307

49

30,07

15,96

gostyński

291

96

9,23

32,99

pleszewski

289

53

12,28

18,34

rawicki

285

116

12,35

40,70

grodziski

280

65

15,70

23,21

ostrzeszowski

174

61

8,97

35,06

międzychodzki

121

19

12,30

15,70

wolsztyński

102

29

8,00

28,43

21302

5574

18,05

26,17

Ogółem
Źródło: opracowanie własne

W przypadku języka niemieckiego, najwięcej ofert zgłoszono na terenie
podregionu kaliskiego, średnio w okresie ostatnich pięciu kwartałów zgłoszono
105 ofert pracy w powiatach ww. podregionu. Należy jednak podkreślić, że istnieje
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tu silne zróżnicowanie wewnątrz podregionu. Najczęściej zapotrzebowanie na osoby
posługujące

się

językiem

niemieckim

zgłoszono

w

powiatach:

ostrowskim

i krotoszyńskim. Najrzadziej oferty zawierające ten wymóg zgłaszano w podregionie
konińskim (średnio 26 na powiat). Zapotrzebowanie na język rosyjski i inne języki
obce najczęściej zgłaszano w podregionie poznańskim, najrzadziej natomiast
poszukiwano ich w podregionie konińskim.
Podobnie jak w przypadku języka angielskiego, najwięcej osób posługujących
się językiem niemieckim rejestrowało się na terenie podregionu poznańskiego.
Wykres 5. Osoby rejestrujące się w PUP, posługujące się językiem niemieckim przynajmniej na
poziomie komunikatywnym.
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Źródło: opracowanie własne

Równocześnie na terenie podregionu poznańskiego zarejestrowało się
najwięcej osób posługujących się językiem niemieckim biegle, w szczególności na
terenie powiatu poznańskiego. Znacząca ilość osób posługujących się językiem
niemieckim biegle zarejestrowała się również na terenie powiatów: konińskiego,
słupeckiego, pilskiego i krotoszyńskiego.
Spośród ogółu osób, które zarejestrowały się na przestrzeni analizowanych
pięciu kwartałów ponad 12 % posługiwało się językiem niemieckim.
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Tabela 4. Znajomość języka niemieckiego wśród osób bezrobotnych wg stanu na koniec III kw. 2014 r.

Powiat

koniński

Liczba
bezrobotnych
posługujących się
językiem
niemieckim (stan
na koniec III
kwartału 2014)
1647

1871

Udział
bezrobotnych
posługujących
się językiem
niemieckim w
ogóle
bezrobotnych
15,26

Udział osób
posługujących się
biegle językiem
niemieckim w ogóle
osób bezrobotnych
posługujących się
językiem angielskim
11,97

W tym
biegle

poznański

1531

2030

11,93

24,58

słupecki

651

758

22,59

14,12

pilski

571

661

12,30

13,62

krotoszyński

541

626

23,60

13,58

złotowski

519

594

16,51

12,63

kaliski

507

562

10,36

9,79

wągrowiecki

495

555

14,07

10,81

chodzieski

477

509

19,57

6,29

średzki

457

514

17,56

11,09

obornicki

433

444

21,40

2,48

jarociński

427

505

17,74

15,45

kolski

422

475

9,85

11,16

ostrowski

413

764

15,83

45,94

388

416

10,80

6,73

330

371

18,64

11,05

turecki

299

311

9,65

3,86

leszczyński

239

281

7,73

14,95

gostyński

230

281

8,91

18,15

śremski

224

268

15,42

16,42

szamotulski

195

248

8,39

21,37

nowotomyski

182

198

11,61

8,08

gnieźnieński

181

206

3,17

12,14

wrzesiński

160

201

5,19

20,40

grodziski

142

181

10,15

21,55

rawicki

126

160

6,94

21,25

ostrzeszowski

117

133

6,86

12,03

kępiński

90

103

10,09

12,62

pleszewski

85

111

4,72

23,42

międzychodzki

80

92

9,35

13,04

wolsztyński

37

58

4,55

36,21

12196

14487

12,27

15,81

czarnkowskotrzcianecki
kościański

Ogółem
Źródło: opracowanie własne

W przypadku języka rosyjskiego sytuacja przedstawia się podobnie, jak
w odniesieniu do języka angielskiego i niemieckiego. Najwięcej osób posługujących
się językiem rosyjskim zarejestrowała się na terenie podregionu konińskiego.
W porównaniu do ww. języków stosunkowo niewiele osób posługujących się
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językiem rosyjskim zarejestrowało się w podregionie kaliskim. Najmniej natomiast
osób ze znajomością tego języka zarejestrowało się na terenie subregionu
leszczyńskiego. Analizując znajomość języka na poziomie powiatu, wg stanu na
koniec kwartału III 2014 r. najwięcej osób posługujących się językiem rosyjskim
zarejestrowane było na terenie powiatów: konińskiego, chodzieskiego oraz pilskiego.
Wykres 6. Osoby rejestrujące się w PUP, posługujące się językiem rosyjskim przynajmniej na poziomie
komunikatywnym.
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Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do pozostałych języków obcych, najwięcej osób posługujących
się nimi zarejestrowało się w ciągu ostatnich pięciu kwartałach w podregionie:
poznańskim (w szczególności w powiatach: poznańskim oraz średzkim). Ponadto,
znacząca liczba osób posługująca się językiem obcym innym niż ww. zarejestrowała
się w powiatach: konińskim, słupeckim i ostrowskim.

Umiejętności i kwalifikacje
W celu określenia popytu i podaży na wybrane kwalifikacje w badaniu
kwartalnym realizowany jest stały monitoring ofert pracy zawierający wymóg
określonej

kwalifikacji

lub

umiejętności.

Monitorowane

są

następujące

kwalifikacje/umiejętności: prawo jazdy (kat. B, kat. C, kat. D, kat. C+E,) uprawnienia
budowlane, uprawnienia do przewozu rzeczy, uprawnienia do przewozu osób,
uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, uprawnienia elektryczne,
uprawnienia do obsługi wózków widłowych, uprawnienia spawacza, obsługa koparko-
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ładowarki (i pokrewne), obsługa kasy fiskalnej, uprawnienia pedagogiczne, licencja
pracownika ochrony, obsługa komputera, kadry i płace, uprawnienia palacza,
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, posiadanie książeczki sanitarnoepidemiologicznej.
Spośród wszystkich kategorii prawa jazdy, w ciągu ostatnich 5 kwartałów
największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali na osoby posiadające prawo
jazdy kat. B oraz C+E.
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych posiadających prawo jazdy wg stanu na koniec III kw. 2014 r.

Powiat
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
Ogółem
Źródło: opracowanie własne

Kat. B

Kat. C

Kat. D

Kat. C+E

92
122
318
78
171
69
150
132
130
244
163
578
236
39
523
223
733
135
235
100
645
110
25
127
105
94
61
23
100
126
150
6037

19
3
49
10
25
9
21
55
11
49
32
82
52
7
75
13
65
56
22
40
103
15
39
49
18
36
36
6
46
30
15
1088

0
3
18
2
8
0
1
1
3
3
3
3
12
0
9
2
5
18
3
3
57
1
8
2
2
4
0
2
11
4
1
189

25
26
115
23
89
27
73
67
56
77
85
146
54
37
229
63
248
52
28
192
271
41
30
81
35
36
42
6
148
34
12
2448
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Największe zapotrzebowanie na prawa jazdy wszystkich kategorii zgłoszono
w podregionach: poznańskim oraz kaliskim. Szczególnie dużo ofert wpłynęło:


w przypadku kat. B w powiatach: ostrowskim, poznańskim i krotoszyńskim



w przypadku kat. C w powiatach: poznańskim, krotoszyńskim i nowotomyskim



w przypadku kat. D w powiecie poznańskim



w przypadku kat. C+E w powiatach: poznańskim, ostrowskim i nowotomyskim.
Analizując rejestrację osób posiadających poszczególne uprawnienia można

zauważyć, że w ciągu 2014 roku w podregionach: pilskim, kaliskim i poznańskim
co kwartał rejestruje się mniej osób posiadających kategorie C, D oraz C+E.
W

efekcie w ciągu roku kwartalnie spada liczba osób zarejestrowanych

posiadających ww. kategorie. Tendencja ta nie dotyczy kategorii najczęściej
posiadanej przez osoby bezrobotne tj. kat. B. W przypadku kategorii B najwięcej
zarejestrowanych posiadających tę kategorię jest w podregionach: poznańskim
i konińskim. W 2014 r. nie zaobserwowano znaczących zmian w przypadku poziomu
osób zarejestrowanych posiadających kategorie B.
W ciągu ostatnich pięciu kwartałów w każdym subregionie, spośród wszystkich
kategorii prawa jazdy najwięcej było osób posiadających prawo jazdy kat. B.
Tabela 6. Udział osób bezrobotnych posiadających określony typ prawa jazdy w ogóle osób
zarejestrowanych w III kw. 2014 r.

Podregion

Kat. B

Kat. C

Kat. D

Kat. C+E

kaliski

30,39%

2,30%

0,21%

1,13%

koniński

56,73%

3,87%

0,55%

1,06%

leszczyński

38,47%

2,98%

0,36%

1,25%

pilski

34,03%

2,87%

0,26%

1,22%

poznański

26,68%

1,09%

0,15%

0,80%

Źródło: Opracowanie własne

Oprócz poszczególnych kategorii prawa jazdy oraz znajomości języków
obcych, w ramach analizy kwartalnej monitorowane są wybrane wymagania, jakie
zgłaszają w ofertach pracy pracodawcy. Ich lista została opracowana w konsultacji
z przedstawicielami
kwalifikacji/cech

wszystkich

bezrobotnych.

powiatowych
jakie

są

urzędów pracy na
najczęściej

podstawie

poszukiwane

przez

pracodawców.
Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że umiejętnością jaka
najczęściej pojawia się w ofertach zgłaszanych przez pracodawców do powiatowych
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urzędów pracy jest obsługa komputera. W dalszej kolejności pracodawcy zgłaszali
zapotrzebowanie

na

osoby

posiadające

aktualną

książeczkę

sanitarno

–

epidemiologiczną oraz osoby obsługujące wózki widłowe.
Wykres 7. Zgłaszane w okresie VII 2013 – IX 2014 zapotrzebowanie na wybrane kwalifikacje.

0

2000

4000

6000

obsługa komputera
książeczka sanitarno-epidemiologiczna
obsługa wózków widłowych
obsługa kas fiskalnych
uprawnienia spawacza
uprawnienia do przewozu rzeczy
uprawnienia elektryczne
obsługa koparko-ładowarki
uprawnienia budowlane
uprawnienia pedagogiczne
opiekun osób starszych
ADR
kadry i płace
licencja pracownika ochrony
uprawnienia do przewozu osób
uprawnienia palacza
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 7. Zapotrzebowanie na określone umiejętności zgłaszane w okresie VII 2013 – IX 2014, z
uwzględnieniem powiatów.

Kwalifikacja/
wymaganie

Największe zapotrzebowanie

Najmniejsze zapotrzebowanie

poznański, ostrowski, nowotomyski,
kępiński

gostyński, międzychodzki, turecki
i słupecki

poznański, ostrowski, grodziski,
gnieźnieński

międzychodzki, czarnkowsko –
trzcianecki, rawicki,
ostrzeszowski

Obsługa wózków
widłowych

poznański, koniński, nowotomyski,
ostrowski

wągrowiecki, złotowski,
międzychodzki, kaliski

Obsługa kas
fiskalnych

ostrowski, nowotomyski, kępiński,
gnieźnieński

turecki, międzychodzki,
gostyński, rawicki

Uprawnienia
spawacza

ostrowski, krotoszyński, poznański,
pleszewski

chodzieski, wągrowiecki,
międzychodzki, złotowski

nowotomyski, ostrowski,
krotoszyński, kępiński

turecki, jarociński, obornicki,
szamotulski,

Obsługa komputera
Książeczka sanitarno
– epidemiologiczna

Uprawnienia do
przewozu rzeczy
Uprawnienia
elektryczne

poznański, ostrowski, krotoszyński,
kolski, turecki, gostyński, śremski
gnieźnieński
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Uprawnienia do
obsługi koparko –
ładowarki
Uprawnienia
budowlane
Uprawnienia
pedagogiczne
Opiekun osób
starszych

ADR

Kadry i płace

Licencja pracownika
ochrony

Uprawnienia do
przewozu osób

Uprawnienia palacza

grodziski, krotoszyński, ostrowski,
poznański

wągrowiecki, turecki,
międzychodzki, chodzieski

nowotomyski, ostrowski,
gnieźnieński, krotoszyński

śremski, międzychodzki,
chodzieski, wągrowiecki,

ostrowski, wągrowiecki,
nowotomyski, obornicki

turecki, czarnkowsko-trzcianecki,
kościański, koniński

krotoszyński, kępiński,
gnieźnieński, poznański

chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, grodziski, jarociński,
międzychodzki, obornicki,
ostrzeszowski, pilski, rawicki,
śremski, turecki

nowotomyski, poznański,
pleszewski, kościański

czarnkowsko-trzcianecki,
gostyński, krotoszyński,
międzychodzki, ostrzeszowski,
rawicki, wągrowiecki, wrzesiński,
złotowski

nowotomyski, gnieźnieński,
jarociński, ostrowski

średzki, międzychodzki, kaliski,
czarnkowsko-trzcianecki

poznański, szamotulski, słupecki,
wrzesiński

chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, kolski, leszczyński,
międzychodzki, ostrzeszowski,
rawicki, turecki, wągrowiecki,
złotowski

nowotomyski, poznański,
gnieźnieński, wolsztyński

gostyński, jarociński, kaliski,
kościański, międzychodzki,
obornicki, średzki, turecki,
złotowski

poznański, leszczyński, ostrowski,
słupecki

czarnkowsko-trzcianecki,
jarociński, kościański, pilski,
rawicki, śremski, turecki,
wrzesiński

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie analizy ostatnich kwartałów można zauważyć, że w całym
województwie utrzymuje się zapotrzebowanie na osoby obsługujące komputer oraz
posiadające książeczkę sanitarno – epidemiologiczną Widoczny jest niewielki wzrost
zapotrzebowania na osoby obsługujące wózki widłowe oraz uprawnienia spawacza
(podregion poznański).
Analizując

zapotrzebowanie

w

perspektywie

całego

województwa

na

przestrzeni ostatnich kwartałów można zaobserwować wzrost zapotrzebowania na
osoby mające uprawnienia do przewozu rzeczy. Tendencję tę w niewielkim stopniu
można było zauważyć we wszystkich podregionach. Wg stanu na koniec III kwartału
2014 r. najwięcej osób posiadających uprawnienia do przewozu rzeczy było
zarejestrowanych w podregionie kaliskim oraz poznańskim, najmniej natomiast
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w

podregionie

konińskim.

Poza

kaliskim

we

wszystkich

podregionach

zaobserwowano systematyczny spadek liczby osób posiadających uprawnienia do
przewozu rzeczy rejestrujących się jako osoby bezrobotne. W

przypadku

uprawnienia do przewozu osób, zdecydowanie najwięcej osób było zarejestrowanych
w podregionie poznańskim, najmniej natomiast w leszczyńskim. Osób posiadających
uprawnienia w zakresie ADR tj. do przewozu materiałów niebezpiecznych najwięcej
było zarejestrowanych w powiatach podregionu poznańskiego i kaliskiego a najmniej
na terenie podregionu leszczyńskiego.
Wykres 8. Zapotrzebowanie zgłaszane w okresie VII 2013 – IX 2014 na wybrane kwalifikacje
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Źródło: Opracowanie własne

Wzrost

zapotrzebowania

w

województwie

zaobserwowano

również

w przypadku obsługi wózków widłowych/jezdniowych (zwłaszcza w podregionach
poznańskim i konińskim). Na koniec III kwartału 2014 r. najwięcej osób deklarujących
znajomość

obsługi

wózków

jezdniowych/widłowych

było

zarejestrowanych

w podregionach: poznańskim (powiat szamotulski), konińskim (powiat koniński) oraz
pilskim (powiat pilski). Analizując liczbę osób rejestrujących się na przestrzeni
ostatnich kwartałów można zauważyć niewielki spadek tej liczby w podregionie
kaliskim.
Nie zaobserwowano znaczących zmian na poziomie województwa w zakresie
zapotrzebowania na uprawnienia budowlane ani na uprawnienia elektryczne.
W III kwartale najwięcej osób posiadających uprawnienia budowlane było
zarejestrowanych

w

podregionie

pilskim.

Poza

podregionem

kaliskim

oraz

leszczyńskim zaobserwowano spadek liczbo osób rejestrujących się i legitymujących
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się tym uprawnieniem. W przypadku uprawnieniń elektrycznych wg stanu
na III kwartał 2014 r. najwięcej osób zarejestrowanych z tymi uprawnieniami było
w powiatach: ostrowskim, szamotulskim oraz poznańskim. Na przestrzeni ostatniego
roku w całym województwie zanotowano spadek liczby osób rejestrujących się
posiadających te uprawnienia.
Wykres 9. Zapotrzebowanie zgłaszane w okresie VII 2013 – IX 2014 na wybrane kwalifikacje
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Źródło: Opracowanie własne

Stabilne jest również zapotrzebowanie na osoby obsługujące koparkoładowarki lub pokrewne urządzenia. Najwięcej osób posiadających tę umiejętność
w III kwartale było zarejestrowanych w powiatach: poznańskim, złotowskim oraz
rawickim. Widoczne jest również zwększające się zapotrzebowanie na spawaczy
(wszystkich

kategorii).

Najwięcej

spawaczy

w

III

kwartale

2014

r.

było

zarejestrowanych w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, poznańskim
i

ostrowskim.

Wyłączając

podregion

koniński

w

ciągu

ostatniego

roku

w województwie zaobserowoano spadek liczby osób bezrobotnych posiadających
uprawnienie spawacza.
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Wykres 10. Zapotrzebowanie zgłaszane w okresie VII 2013 – IX 2014 na wybrane kwalifikacje
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Źródło: Opracowanie własne

Stosunkowo wysokie i stabilne było zapotrzebowanie w województwie
wielkopolskim na osoby obsługujące komputer, kasy fiskalne oraz posiadające
aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku obsługi komputera
nie zaobserwowano w przeciągu ostatnich kwartałów żadnych znaczących zmian.
Na terenie całego województwa znajomośc obsługi komputera jest uprawnieniem,
najczęściej

wymaganym

ale

również

najczęściej

posiadanym

przez

osoby

rejestrujące się w PUP. Na przestrzeni ostatnich kwartałów wzrosła liczba osób
obsługujących komputer rejestrujących się w podregionach poznańskim i pilskim.
Stosunkowo często posiadaną umiejętnością wśród osób rejestrującyh się
w powiatowych urzędach pracy jest obsługa kasy fiskalnej, w szczególności
w powiatach: konińsim, wrzesińskim, złotowskim oraz ostrowskim. Obsługa kasy
fiskalnej jest kwalifikacją, na którą stale zgłaszane jest zapotrzebowanie i stale
utrzymuje się znaczący udział osób bezrobotnych posiadających tę kwalifkację.
Częstym wymogiem zgłaszanym przez pracodawców jest posiadanie
książeczki sanitarno-epidemiologicznej. W odniesieniu jednak do osób bezrobotnych
posiadających to uprawnienie widoczne są znaczące różnice między powiatami.
Średnio na powiat przypada 41 osób posiadających książeczę sanitarno –
epidemiologiczną, lecz przy odchyleniu standardowym 63, co wskazuje na bardzo
duże zróżnicowanie. Zdecydowanie najwięcej osób posiadających książeczkę
sanitarno

–

epidemiologiczną

było

było

w

III

kwartale

zarejestrowanych

w podregionie konińskim (powiaty: koniński i turecki). Najmniej w podregionach:
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leszczyńskim oraz kaliskim. W ciągu ostatnich kwartałów można zaobserwować
wyraźny

spadek

rejestracji

osób

posiadających

książeczkę

sanitarno

–

epidemiologiczną w podregionie kaliskim oraz wyraźny wzrost rejestracji tych osób
w podregionach: konińskim, pilskim i poznańskim
Wykres 11. Zapotrzebowanie zgłaszane w okresie VII 2013 – IX 2014 na wybrane kwalifikacje
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Źródło: Opracowanie własne

Na pozostałe uwzględnione w badaniu kwalifikacje nie stwierdzono zgłoszenia
znaczącego zapotrzebowania. W ich przypadku zapotrzebowanie było stosunkowo
większe w podregionie poznańskim. Największą natomiast liczbę zarejestrowanych
w III kwartale 2014 r. stwierdzono:
 w przpypadku uprawnień pedagogicznych w powiecie poznańskim
 w przypadku posiadania licencji pracownika ochrony w powiecie kaliskim
 w przypadku kwalifkacji w zakresie tematyki kadr i płac w powiecie konińskim
 w przypadku palacza w powiecie kaliskim
 w przypadku opiekuna osób starszych w powiatach złotowskim oraz kaliskim.

Studia podyplomowe
Jedną z form podnoszenia kwalifikacji, jaką oferują powiatowe urzędy pracy
osobom zarejestrowanym jest sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
W ramach zwiększenia atrakcyjności osób bezrobotnych na rynku pracy w okresie od
lipca 2013 do września 2014 na terenie województwa wielkopolskiego sfinansowano
studia podyplomowe dla 66 osób zarejestrowanych w PUP.
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Tabela 8. Sfinansowane studia podyplomowe w okresie VII 2013 – IX 2014

Liczba
osób

Powiat

rawicki

16

chodzieski

9

turecki

8

kościański

6

ostrzeszowski

5

pilski

5

wągrowiecki

5

obornicki

3

słupecki

3

gnieźnieński

1

Tematyka studiów
Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane (2)
Podyplomowe Studia Administracji,
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (3)
Prawo Gospodarki Nieruchomościami
Oligofrenopedagogika (2)
Prawo Zamówień Publicznych
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
Rachunkowość i podatki,
Przygotowanie pedagogiczne
Menadżer bezpieczeństwa i higieny pracy
Przygotowanie Pedagogiczne
Zamówienia Publiczne
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Informatyka i Technologia Informacyjna
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
Rachunkowość
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Rachunkowość i Podatki
Kadry i Płace w Praktyce
Kosmetologia - specjalność kosmetyka estetyczna (2)
Zarządzanie ochrona środowiska w organizacji
Wycena nieruchomości,
Rachunkowość (2)
Kompetencje pedagogiczne nauczyciela
Oligofrenopedagogika
Informatyka i technologie dla nauczycieli
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (2);
Rachunkowość i podatki
Lean manufacturing
Zarządzanie sprzedażą (2)
Resocjalizacja i socjoterapia,
Grafika projektowa
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Podologia;
Rachunkowość
Zarządzanie nieruchomościami
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną (2)
Rachunkowość
Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa
Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Kadry i płace w praktyce,
Gospodarka
nieruchomościami
specjalność
wycena
nieruchomości
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna (2)
Rachunkowość i podatki
Przygotowanie pedagogiczne
Menadżer bezpieczeństwa i higieny pracy
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
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gostyński
krotoszyński
nowotomyski
ostrowski
złotowski

Organizacja i zarządzanie w oświacie
Socjoterapia
Rachunkowość i finanse
Zamówienia Publiczne
Oligofrenopedagogika

1
1
1
1
1

Źródło: Opracowanie własne

Przygotowanie zawodowe dorosłych
Kolejnym instrumentem mającym na celu uzyskanie przez bezrobotnych
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych jest przygotowanie zawodowe dorosłych.
Może ono przyjmować dwie formy:
a) Praktyczną naukę zawodu dorosłych (trwa od 6 do 12 miesięcy). Ma ona
umożliwić

przystąpienie

do

egzaminu

potwierdzającego

kwalifikacje

w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.
b) Przyuczenie do pracy dorosłych (trwa od 3 do 6 miesięcy). Ma ono umożliwić
zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych
do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu
występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
W okresie od lipca 2013 do września 2014 w województwie wielkopolskim formę tę
zastosowano w odniesieniu do 43 osób.
Tabela 9. Sfinansowane przygotowanie zawodowe dorosłych w okresie VII 2013 – IX 2014

koniński

Liczba
osób
14

poznański

10

obornicki

10

turecki

4

złotowski

3

Powiat

kaliski
wągrowiecki

1
1

Źródło: Opracowanie własne

Zdobyte kwalifikacje zawodowe/umiejętności
zawodowe
tapicer, sprzedawca, piekarz, fryzjer (3), złotnik jubiler,
blacharz, mechanik, cukiernik, elektryk, ślusarz, fotograf,
elektromechanik
monter instalacji i urządzeń sanitarnych (2), rzeźnikwędliniarz (2), krawiec (3), operator obrabiarek
skrywających, monter zabudowy i robot wykończeniowych
w budownictwie (2)
intendent, monter sieci wodno – kanalizacyjnych, kucharz
małej gastronomii, magazynier, malarz budowlany,
dekarz, florysta, lakiernik samochodowy, malarz
konstrukcji i wyrobów metalowych, opiekun dziecięcy
wulkanizator, kucharz (2), monter instalacji i urządzeń
sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych,
stolarz
fryzjer damski
obuwnik
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Kluczowi pracodawcy regionu Wielkopolski w I półroczu 2014
W I półroczu 2014 w Wielkopolsce na 31 powiatów do 9 urzędów pracy
pracodawcy zgłosili jednorazowo potrzebę zatrudnienia od 100 do 300 osób.
Najwięcej ofert wpłynęło do urzędów pracy w Chodzieży i Wągrowcu, co jest
zwiastunem poprawy sytuacji osób bezrobotnych w powiatach, w których dotąd
występowały jedne z najwyższych wskaźników stopy bezrobocia.
W Chodzieży rekrutował nowy inwestor, produkujący elementy stosowane do
produkcji sprzętu gospodarstwa domowego natomiast w powiecie wągrowieckim
producent mebli. Duże zapotrzebowanie na pracowników zgłosił ponadto sektor
przetwórstwa spożywczego.


powiat chodzieski – 300 pracowników, branża produkcja maszyn i urządzeń



powiat wągrowiecki - 300 pracowników, branża produkcja mebli biurowych
i sklepowych



powiat ostrowski - 217 pracowników, branża przetwarzanie i konserwowanie
mięsa



powiat krotoszyński - 216 pracowników, branża przetwarzanie i konserwowanie
mięsa



powiat śremski - 176 pracowników, branża formy udzielania kredytów



powiat koniński - 150 pracowników, branża uprawa zbóż, roślin strączkowych
i roślin oleistych na nasiona



powiat

rawicki

-

150

pracowników,

branża

produkcja

elementów

elektronicznych


powiat gostyński - 100 pracowników, branża przetwarzanie i konserwowanie
owoców i warzyw



powiat poznański - 100 pracowników, branża produkcja wyrobów z mięsa
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Rynek zawodów w Wielkopolsce w I półroczu 2014r.
Deficyt i nadwyżka w grupach zawodowych – zestawienie sporządzone w oparciu o

• Leśnicy i rybacy
• Pracownicy usług osobistych
• Specjaliści ds.technologii
informacyjno-komunikacyjn.
• Oficerowie sił zbrojnych
• Średni personel ds.biznesu
i administracji
• Kierownicy ds. zarządzania
i handlu
• Robotnicy budowlani i
pokrewni
• Sprzedawcy i pokrewni
• Robotnicy w przetwórstwie
spożywczym, obróbce
drewna, produkcji wyrobów
tekstylnych
i pokrewni
• Robotnicy obróbki metali,
mechanicy maszyn i urządzeń
i pokrewni
• Specjaliści ds.
ekonomicznych
i zarządzania
• Elektrycy i elektronicy
• Rzemieślnicy i robotnicy
poligraficzni
• Specjaliści ds. zdrowia
• Rolnicy produkcji towarowej
• Przedstawiciele władz
publicznych, wyżsi urzędnicy
i dyrektorzy generalni
• Technicy informatycy
• Specjaliści nauczania
i wychowania
• Sprzedawcy uliczni i
pracownicy świadczący usługi
na ulicach
• Specjaliści nauk fizycznych,
matematycznych i
technicznych
• Średni personel do spraw
zdrowia
• Średni personel nauk
fizycznych, chemicznych
i technicznych
• Specjaliści z dziedziny prawa,
dziedzin społecznych i kultury
• Żołnierze szeregowi
• Rolnicy i rybacy pracujący na
własne potrzeby

Równowaga

• Robotnicy
pomocniczy w
rolnictwie,
leśnictwie
i rybołówstwie
• Sekretarki,
operatorzy
urządzeń biurowych
i pokrewni
• Pracownicy usług
ochrony
• Ładowacze
nieczystości i inni
pracownicy przy
pracach prostych
• pracownicy
pomocniczy
przygotowujący
posiłki
• Kierowcy i
operatorzy
pojazdów
• Pracownicy do
spraw finansowostatystycznych
i ewidencji
materiałowej
• Kierownicy w
branży hotelarskiej,
handlu
i innych branżach
usługowych
• monterzy
• Kierownicy do
spraw produkcji i
usług
• Pomoce domowe
i sprzątaczki
• Średni personel z
dziedzin prawa,
spraw społecznych
i kultury i pokrewny
• Operatorzy maszyn
i urządzeń
wydobywczych
i przetwórczych

Nadwyżka

wskaźnik intensywności zjawiska

Deficyt
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• Pracownicy opieki
osobistej i pokrewni
• Robotnicy
pomocniczy
w górnictwie,
przemyśle,
budownictwie
i transporcie,
• Pracownicy obsługi
klienta
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Zawody deficytowe – to takie, na które występuje na rynku pracy wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach. Zawody
przyporządkowane

zostały

na

podstawie

wskaźnika

intensywności

deficytu,

wyliczonego jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy do
średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2014 r.
i uszeregowane pod względem jego wielkości. Zamieszczony wykaz nie uwzględnia
jedynie tych zawodów, dla których średnio w miesiącu wpłynęło mniej niż 10 ofert
pracy. Najczęściej przez wielkopolskich pracodawców, podobnie jak w latach
poprzednich, poszukiwani byli sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, technicy prac
biurowych, kierowcy samochodu ciężarowego, magazynierzy, robotnicy budowlani,
pakowacze, przedstawiciele handlowi, szwaczki oraz telemarketerzy.
Zawody nadwyżkowe – to takie, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych
jest wyższa od liczby ofert pracy. Zawody przyporządkowane zostały na podstawie
wskaźnika intensywności nadwyżki, wyliczonego jako stosunek średniej miesięcznej
liczby zgłoszonych ofert pracy do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w I półroczu 2014 r. i uszeregowane pod względem jego
wielkości. Zamieszczony wykaz nie uwzględnia jedynie tych zawodów, dla których
średnio w miesiącu zarejestrowało się w PUP mniej niż 15 osób. W rejestrach
urzędów pracy w końcu I półrocza 2014r. najwięcej było sprzedawców, techników
ekonomistów, ślusarzy, krawców, kucharzy, murarzy, robotników gospodarczych,
robotników budowlanych, fryzjerów, kucharzy małej gastronomii, szwaczek, stolarzy,
mechaników pojazdów samochodowych oraz robotników pomocniczych.
Zawody zrównoważone – to takie, dla których liczba zgłaszanych ofert pracy jest
zbliżona do liczby osób gotowych podjąć pracę w danym zawodzie. Zamieszczony
wykaz uwzględnia wszystkie zawody dla których w I półroczu 2014r. podaż i popyt
równoważył się.
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Tabela 9 Wykaz zawodów deficytowych

Wykaz zawodów deficytowych
Operator sklejarek płyt stolarskich

Operator maszyn do obróbki
skrawaniem

Sekretarka

Maszynista pojazdu trakcyjnego

Operator koparki

Pokojowa

Monter elektrycznego sprzętu
gospodarstwa domowego

Operator myjni

Operator koparko - ładowarki

Spawacz metodą MAG

Pracownik ochrony fizycznej bez
licencji

Szlifierz metali

Pracownik centrum obsługi
telefonicznej

Doradca klienta

Woźny

Kierowca ciągnika siodłowego

Operator wtryskarki

Pomocniczy robotnik polowy

Sprzedawca na telefon

Programista aplikacji

Kierowca samochodu dostawczego

Opiekun osoby starszej

Specjalista ds. sprzedaży

Rozbieracz - wykrawacz

Operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego

Przedstawiciel handlowy

Pomoc kuchenna

Spawacz metodą TIG

Asystent do spraw księgowości

Robotnik magazynowy

Asystent nauczyciela przedszkola

Operator obrabiarek sterowanych

Recepcjonista

Monter wyrobów z drewna

numerycznie

Monter konstrukcji stalowych

Operator urządzeń przetwórstwa
drobiu
Pomocniczy robotnik przy
uprawie roślin

Kierowca samochodu
ciężarowego

Pakowacz

Telemarketer

Kosmetyczka

Pracownik kancelaryjny

Sortowacz

Magazynier

Spawacz metodą MIG

Robotnik gospodarczy

Kasjer handlowy

Pracownik prac dorywczych

Specjalista ds. reklamy

Dekarz

Pomocniczy robotnik przy
konserwacji terenów zielonych

Ubojowy

Pomocniczy robotnik szklarniowy

Doradca finansowy

Brukarz

Specjalista ds. kadr

Pomocniczy robotnik przy hodowli
zwierząt

Technik prac biurowych

Kierowca operator wózków
jezdniowych

Spedytor

Pracownik przygotowujący posiłki
typu fast food

Sprzątaczka biurowa

Monter rusztowań

Zbrojarz

Księgowy

Tapicer meblowy

Monter podzespołów i zespołów
elektronicznych

Operator centrali telefonicznej

Krojczy

Cieśla

Konsultant / agent sprzedaży
bezpośredniej
Sprzedawca w branży
spożywczej

Monter sieci wodnych i
kanalizacyjnych
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Wykaz zawodów nadwyżkowych
Robotnik budowlany

Posadzkarz

Specjalista ds. finansów

Sprzedawca w stacji paliw

Hydraulik

Kucharz małej gastronomii

Betoniarz

Nauczyciel nauczania
początkowego

Rolnik

Ogrodnik
Robotnik drogowy
Rzeźnik - wędliniarz

Elektromonter instalacji
elektrycznych
Mechanik samochodów
osobowych
Elektromonter (elektryk)
zakładowy

Nauczyciel wychowania fizycznego
Technik usług kosmetycznych
Technik budownictwa

Tapicer

Stolarz meblowy

Technik logistyk

Robotnik pomocniczy w
przemyśle przetwórczym

Technik handlowiec

Technik technologii drewna

Kelner

Krawiec

Technik mechanik

Ogrodnik terenów zieleni

Kosmetolog

Ekonomista

Nauczyciel przedszkola
Technik administracji
Technik farmaceutyczny

Monter inst. centralnego
ogrzewania i ciepłej wody
Mechanik pojazdów
samochodowych
Specjalista administracji
publicznej

Technik mechanizacji rolnictwa
Kulturoznawca
Asystent usług pocztowych

Betoniarz - zbrojarz

Technik informatyk

Technik organizacji usług
gastronomicznych

Elektromechanik

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Pedagog

Specjalista ds. marketingu i
handlu

Blacharz samochodowy

Specjalista ds. organizacji usług
gastronomicznych, hotelarskich i
turystycznych

Sprzedawca

Tokarz w metalu

Technik ekonomista

Murarz

Specjalista zastosowań
informatyki
Lakiernik samochodowy

Stolarz

Technik elektronik

Cieśla szalunkowy

Monter instalacji i urządzeń
sanitarnych
Malarz budowlany
Mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych

Technik technologii odzieży
Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
Mechanik - operator pojazdów i
maszyn rolniczych

Specjalista ochrony środowiska

Technik hotelarstwa

Piekarz

Technik rolnik
Technik żywienia i gospodarstwa
domowego

Technik elektryk

Stolarz budowlany

Specjalista ds. rachunkowości

Politolog

Robotnik placowy

Inżynier zootechniki

Monter sprzętu oświetleniowego i
lamp elektrycznych

Inżynier budownictwa

Cukiernik

Filolog - filologia obcojęzyczna

Fizjoterapeuta

Prawnik legislator

Technik ochrony środowiska

Kucharz

Malarz - tapeciarz

Technik agrobiznesu

Ślusarz

Pracownik socjalny

Socjolog

Salowa

Operator urządzeń przetw.
owocowo-warzywnego

Specjalista ds. badań społecznoekonomicznych

Kierowca ciągnika rolniczego

Technik technologii żywności

Inżynier rolnictwa

Pielęgniarka

Technik ogrodnik

Obuwnik przemysłowy

Fryzjer
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Wykaz zawodów zrównoważonych
Animator gospodarczy ds.
rozwoju regionalnego
Asystent kierownika produkcji
filmowej / telewizyjnej

Maszynistka

Pomoc krawiecka

Mechanik autobusów

Portier

Asystent sędziego

Meliorant

Asystentka stomatologiczna

Mistrz produkcji w przemyśle
elektromaszynowym

Barman

Montażysta obrazu

Drukarz sitodrukowy

Monter - elektronik
Monter konstrukcji linowych
stałych
Nauczyciel logopeda

Drukarz tkanin
Dyrektor ds. personalnych
Ekspedient w punkcie
usługowym
Elektryk

Fotoreporter

Inkasent
Instruktor hipoterapii
Instruktor nauki jazdy
Inżynier budownictwa urządzenia, instalacje i sieci
energetyczne
Kierowca samochodu
osobowego
Kierownik działu kadrowopłacowego
Kierownik lokalu
gastronomicznego
Kierownik przedsiębiorstwa
świadczącego usługi z
zakresu marketingu i
sprzedaży
Krupier
Lakiernik wyrobów
drzewnych
Logopeda
Malarz konstrukcji i wyrobów
metalowych

Nauczyciel bibliotekarz
Nauczyciel głuchych i
niedosłyszących
(surdopedagog)
Nauczyciel historii i
społeczeństwa w szkole
podstawowej
Nauczyciel przedmiotów
zawodowych rolniczych i
leśnych
Nauczyciel w placówkach
pozaszkolnych
Operator maszyn do szycia
Operator pras w produkcji
drzewnej
Operator robotów i
manipulatorów przemysłowych
Operator urządzeń do
produkcji makaronu
Operator urządzeń uzdatniania
i demineralizacji wody

Pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej
Projektant / architekt systemów
teleinformatycznych
Projektant aplikacji
multimedialnych, animacji i gier
komputerowych
Robotnik górniczy dołowy
Robotnik leśny
Rybak śródlądowy
Specjalista ds. doskonalenia i
rozwoju aplikacji
Specjalista do spraw organizacji i
rozwoju przemysłu
Specjalista ds. pozyskiwania
funduszy
Specjalista sprzedaży technologii
i usług informatycznych
Stolarz galanterii drzewnej
Szwaczka
Technik technologii materiałów
budowlanych
Terapeuta środowiskowy
Tester oprogramowania
komputerowego
Wydawca posiłków / bufetowy

Operator zintegrowanych
systemów zarządzania
zasobami firmy (ERP)

Wykładowca na kursach
(edukator, trener)

Opiekunka dziecięca

Wytwórca galanterii

Parkieciarz

Zaopatrzeniowiec

Pomoc dentystyczna

Żałobnik
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Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej
na rynku pracy i klienci powiatowych urzędów
pracy
Wyniki badania realizowanego w III kwartale 2014r. w ramach
Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy II na terenie województwa
wielkopolskiego

Listopad 2014
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Wprowadzenie
Sytuacja pracodawców oraz ich rola w kształtowaniu zatrudnienia na
wielkopolskim

rynku

pracy

należą

do

głównych

obszarów

badawczych

Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy II od początku jego funkcjonowania.
W III kwartale 2014 r. za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy województwa
wielkopolskiego zostało zrealizowane badanie wśród pracodawców będących
klientami PUP. Była to kolejna edycja cyklicznego badania wśród pracodawców.
Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły z jednej strony planów zatrudnieniowych oraz
funkcjonowania firmy/instytucji na rynku, z drugiej zaś oczekiwań i oceny
dotychczasowej współpracy z PUP.
W tej edycji badania wzięło udział 701 pracodawców, którzy zgłosili się do
PUP m.in. w celu skorzystania z możliwości upowszechnienia oferty pracy lub
skorzystania z możliwości subsydiowanego zatrudnienia. w stosunku do poprzedniej
edycji badania zrealizowano o ponad 1 tys. ankiet mniej, co jest efektem
zmniejszonego naboru wniosków o organizację subsydiowanych form zatrudnienia.
Badanie miało charakter dobrowolny.

Charakterystyka badanych pracodawców
Na 701 zrealizowanych ankiet najwięcej przeprowadzono za pośrednictwem
PUP w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim (70), leszczyńskim (52), obornickim
(49), poznańskim (39), rawickim (38) i śremskim (40). W przypadku 40 respondentów
korzystali oni z usług powiatowego urzędu pracy w powiecie innym niż siedziba firmy,
co może wynikać z poszukiwania pracowników w powiatach gdzie znajduje się
filia/oddział firmy lub w powiatach ościennych, ze względu na rozszerzenie obszaru
poszukiwań pracowników. 15 badanych pracodawców miało siedzibę poza
województwem wielkopolskim.
Zróżnicowana
dokonywanie

liczba

zestawień

ankiet

wyników

z
dla

poszczególnych
poszczególnych

powiatów

wyklucza

powiatów.

Wszystkie

przedstawione w raporcie dane będą odnosić się do ogółu województwa
wielkopolskiego.
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Wykres 4 Realizacja badania w poszczególnych powiatach oraz struktura badanej grupy
pracodawców według lokalizacji siedziby (N=701)
10,0%

udział w badanej grupie wg siedziby firmy
60

7,6%

8,0%

6,7%

50

6,4%

6,0%

3,6%

3,4%
2,4%
1,9%
1,7%

1,7%

2,1%

1,1%

powiat

7

24

2

2,3%

2,7%

7

2,1% 20
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1
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0,7%

0,1%
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3,4%
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5

0
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inny (spoza…
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3,6%
2,9%
1,4%

1,0%

0,3%
0,0%
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5,0%

4,7%

4,3%
3,7%
3,1%

4,0%

2,0%

70

liczba zrealizowanych ankiet
8,7%

Większość badanych pracodawców prowadziło swoją działalność w małych
miastach lub na obszarach wiejskich (łącznie ponad 60% badanych). Dominującym
sektorem własności był sektor prywatny (91,4% badanych). Co drugi respondent był
mikroprzedsiębiorcą, niemal co dziesiąty prowadził jednoosobową działalność
gospodarczą. Firmy małe stanowiły ¼ badanej grupy.
Tabela 3 Charakterystyka respondentów pod względem: lokalizacji, formy własności oraz wielkości
wyróżnienie
Lokalizacja
firmy

Forma
własności
firmy
Wielkość
zatrudnienia

ŁĄCZNIE

liczba

% udział w ogóle

wieś

218

31,1%

miasto do 20 tys. mieszkańców

226

32,2%

miasto od 20 do 50 tys. mieszkańców

131

18,7%

miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

122

17,4%

brak odpowiedzi

4

0,6%

publiczna

56

8,0%

prywatna

641

91,4%

brak odpowiedzi

4

0,6%

Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie)

63

9,0%

1 – 9 osób

354

50,5%

10 – 49 osób

173

24,7%

50 – 249 osób

78

11,1%

Powyżej 250 osób

29

4,1%

brak odpowiedzi

4

0,6%

701

100%

0
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Niemal równa liczba badanych pracodawców (po ok. 22% ogółu) prowadziła
działalność w ramach sekcji C Przetwórstwo przemysłowe i sekcji G Handel hurtowy i
detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. W pozostałych
sekcjach było to odpowiednio mniej, co przedstawia wykres 2.
Ogółem pracodawcy wskazywali na 67 działów PKD 2007, w ramach których
prowadzą działalność. Dział, który dominował wśród badanych to handel detaliczny z
wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 92 badanych.
Wykres 5 Struktura badanych pracodawców pod względem sekcji PKD 2007 w % (N=701)

25%
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21,7%

20%
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10,8%
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5,1% 5,0%
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4,0% 4,0%
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1,7% 1,6% 1,0% 0,9% 0,9%
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sekcja I

sekcja M

sekcja P

brak danych

sekcja H

sekcja F

sekcja G

0%
sekcja C
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Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie; Sekcja C - Przetwórstwo
przemysłowe, Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją; Sekcja F – Budownictwo; Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle; Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa; Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi; Sekcja J - Informacja i komunikacja; Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; Sekcja O - Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; Sekcja P – Edukacja; Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; Sekcja S - Pozostała działalność usługowa

Plany kadrowe i inwestycyjne badanych pracodawców
Respondenci zostali poproszeni o określenie swoich planów związanych
z zatrudnieniem w na najbliższy rok. Niemal połowa respondentów zadeklarowała,
że w planuje utworzyć nowe miejsca pracy, co czwarty przewiduje konieczność
uzupełnienia kadry pracowniczej wynikająca z fluktuacji pracowników. Zwolnienia czy
likwidację miejsc pracy przewidują pojedynczy badani. Dla znacznej części
respondentów plany kadrowe są trudne so sprecyzowania (wysoki odsetek wskazań
na „trudno powiedzieć”).
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Wysoki odsetek planujących zwiększenie zatrudnienia może być wynikiem
specyfiki badanej grupy, którą stanowią pracodawcy korzystający ze wsparcia
powiatowych urzędów pracy w zakresie zatrudnienia pracownika (staż, roboty
publiczne, prace interwencyjne). Może to powodować, że deklarując zwiększenie
zatrudnienia mają na myśli zatrudnienie osoby, po zakończeniu realizacji formy
aktywizacji zawodowej, na podstawie umowy podpisanej z PUP
Tabela 4 Plany badanych związane z zatrudnieniem na najbliższy rok (N=701)

Rodzaj działań

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

Zwolnienia pracowników

1,1%

67,2%

27,4%

Likwidację miejsc pracy

0,4%

72,2%

22,7%

Konieczność uzupełnienia luk
kadrowych w wyniku odejścia
pracownika (np. rezygnacja z pracy,
emerytura)

27,5%

29,5%

37,5%

Utworzenie nowych miejsc pracy

48,6%

13,8%

34,5%

Respondenci, deklarujący chęć utworzenia nowych miejsc pracy lub
uzupełnienia już istniejących, zostali także poproszeni o wskazanie także, w jakich
zawodach i w jakiej liczbie osób planują rekrutację. Każdy pracodawca mógł wskazać
do 3 zawodów, w jakich będzie rekrutował. Tym samym uzyskano informację
o niemal 700 rekrutacjach w 145 elementarnych grupach zawodowych.
Grupy zawodowe, w których badani deklarują największe rekrutacje, są
związane z profilem działalności. Najwięcej rekrutacji planowanych jest na
stanowiska Robotników przemysłowych i rzemieślników. W tej grupie zawodowej
przewiduje

się

też

największe

zatrudnienie

–

34,3%

wszystkich

osób

przewidywanych do zatrudnienia. Drugą wyróżniającą się grupą zawodową są
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, gdzie planuje się przeprowadzić 161
rekrutacji na 21,4% ogółem oferowanych stanowisk. W grupie Pracowników przy
pracach prostych przewiduje się mniej rekrutacji, ale średnio na większą liczbę
wolnych miejsc pracy.
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Tabela 3 Plany badanych związane z zatrudnieniem na najbliższy rok (N=701)

Wielka grupa zawodowa

Liczba rekrutacji
planowanych w grupie
średnia
liczba
liczba osób

Przewidywana liczna
osób do zatrudnienia
udział w
liczba
ogóle

Przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy

7

1,0

7

0,3%

Specjaliści

61

1,8

111

5,0%

Technicy i inny średni personel

58

1,7

97

4,3%

Pracownicy biurowi

37

1,6

61

2,7%

Pracownicy usług osobistych i
sprzedawcy

161

3,0

478

21,4%

8

1,8

14

0,6%

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

226

3,4

766

34,3%

Operatorzy i monterzy maszyn i
urządzeń

73

3,9

283

12,7%

Pracownicy przy pracach prostych

49

8,5

417

18,7%

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Zestawienie zawodów, w których największa liczba pracodawców planuje
rekrutację (w elementarnych grupach zawodowych) znajduje się w tabeli poniżej. Po
raz kolejny wyniki badania wskazują, że najczęściej rekrutacje planowane przez
pracodawców zgłaszających się do PUP dotyczą sprzedawców sklepowych.
W pozostałych zawodach planowane jest znacznie mniej rekrutacji.
Tabela 4 Grupy zawodowe (elementarne), w których badani pracodawcy najczęściej deklarowali
planowany wzrost zatrudnienia (rekrutacje)

Grupa zawodowa

Rekrutacje przewidziane w
ramach grupy zawodowej
Liczba

% udział w ogóle

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

86

12,4%

Stolarze meblowi i pokrewni

29

4,2%

Kierowcy samochodów ciężarowych

23

3,3%

Kierowcy samochodów osobowych i
dostawczych

21

3,0%

Kucharze

19

2,7%

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

16

2,3%

Magazynierzy i pokrewni

15

2,2%

Mechanicy pojazdów samochodowych

15

2,2%

Murarze i pokrewni

15

2,2%

Spawacze i pokrewni

15

2,2%

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

14

2,0%
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W wyniku planowanych rekrutacji badani przewidują zatrudnienie 2 234 osób5.
Najwięcej planowanych miejsc pracy miało dotyczyć robotników przemysłowych
i rzemieślników (34,3%), pracowników usług osobistych i sprzedawców (21,4%),
pracowników przy pracach prostych (18,7%). Liczba wolnych miejsc pracy
w poszczególnych zawodach przedstawia tabela 7.
Tabela 5 Grupy zawodowe (elementarne), w których badani pracodawcy deklarowali najwięcej wolnych
miejsc pracy (powyżej 1% ogółu miejsc pracy, N=2234)

Grupa zawodowa

Wolne miejsca pracy
przewidziane
w ramach grupy zawodowej
Liczebność

% w ogóle

Pakowacze

258

11,5%

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

135

6,0%

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży
telefonicznej / internetowej
Operatorzy maszyn do szycia

134

6,0%

125

5,6%

90

4,0%

Tapicerzy i pokrewni

82

3,7%

Spawacze i pokrewni

75

3,3%

Stolarze meblowi i pokrewni

73

3,3%

Pracownicy ochrony osób i mienia

70

3,1%

Kucharze

65

2,9%

Ślusarze i pokrewni
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i
pokrewne
Kierowcy samochodów ciężarowych
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i
pokrewni
Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i
pokrewni
Magazynierzy i pokrewni

62

2,8%

60

2,7%

42

1,9%

41

1,8%

36

1,6%

33

1,5%

31

1,4%

Monterzy

30

1,3%

Malarze i pokrewni

28

1,2%

Elektromechanicy i elektromonterzy

24

1,1%

Najczęściej wśród inwestycji planowanych na najbliższe 2 lata pracodawcy
wskazują na zakup nowych narzędzi. Inwestycje w kapitał ludzki firmy (szkolenia
i podnoszenie kwalifikacji pracowników) stanowiły drugą najczęściej wskazywaną,
planowaną przez respondentów inwestycję. Może świadczyć to o dostrzeganej przez

5

W przypadku wskazania szacunkowej liczby miejsc pracy przyjmowano wartość maksymalną.
W 13 przypadkach respondenci nie określili przewidywanej liczby zatrudnionych.
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pracodawców konieczności stałego podnoszenia kompetencji kadry pracowniczej
w celu zagwarantowania efektywności firmy, z drugiej strony możliwe, że pracodawcy
uwzględnili w tym szkolenia obowiązkowe pracowników. Kolejną najczęściej
planowaną inwestycją są działania w zakresie marketingu i promocji. Najmniej
popularną inwestycją jest otwarcie nowych filii/oddziałów, wiążące się ze znacznymi
nakładami.
Wykres 6 Plany inwestycyjne badanych pracodawców na najbliższe 2 lata w % (N=701)
0%

20%

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
pracowników

26,5%

Rozbudowa siedziby firmy/remont

Marketing i promocja

23,8%

29,0%

32,2%
47,4%

44,7%

Inne1,9% 26,1%
Trudno powiedzieć

80%

29,5%

100%

5,3%

10,4% 24,0% 3,1%

29,5%

34,5%

Otwarcie nowych filii/oddziałów 11,3%

Nie

18,7%

62,5%

Poszerzenie zakresu produkcji/świadczonych
usług

Tak

60%

46,5%

Zakup nowych narzędzi
Zakup lub wprowadzenie nowych technologii

40%

36,2%

7,7%

34,4%

7,3%

33,1%
33,4%

17,4%
27,1%

30,8%

5,7%
8,0%
7,1%

44,9%

brak odpowiedzi

Ocena przygotowania absolwentów
Respondenci zostali poproszeni o ocenę przygotowania zawodowego
absolwentów, którzy brali udział w organizowanych przez nich stażach i praktykach
lub byli przez nich zatrudnieni, pod warunkiem że takie działania były przez
pracodawcę podejmowane. Największa grupa respondentów dokonała oceny
przygotowania absolwentów zasadniczych szkól zawodowych (349 pracodawców,
tj. 49,8%), co oznacza, że mają oni najczęściej kontakt z tą grupą absolwentów.
Następnie najczęściej zatrudniani byli absolwenci techników (44,7% respondentów),
liceów ogólnokształcących (37,1% respondentów) i szkół wyższych (35,9%
respondentów). Najrzadziej pracodawcy wskazywali na kontakt z osobami, którzy
zakończyły edukacje na poziomie gimnazjum (19,0%, tj. 133 badanych). Około 23%
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badanych wskazało, ze nie zatrudniało ani nie organizowało stażu dla jakiegokolwiek
absolwenta.
Ocena przygotowania absolwentów poszczególnych typów szkół, z wyjątkiem
absolwentów

gimnazjów,

jest

stosunkowo

zbliżona.

Najwyżej

oceniono

przygotowanie osób z dyplomem szkoły wyższej (średnio 3,73). Przygotowanie
zawodowe, zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i zasadniczej zawodowej,
oceniane jest na zbliżonym poziomie – odpowiednio 3,63 i 3,49. Najniższa ocena
dotyczy przygotowania osób z wykształceniem gimnazjalnym – 2,77. Średnia ocen
spadła w stosunku do badania z I kwartału 2014 r. we wszystkich grupach
absolwentów, poza absolwentami gimnazjum.
Wykres 7 Średnia ocena przygotowania absolwentów poszczególnych typów szkół do pracy
zawodowej
4,0

3,49

3,5
3,0

3,37

3,63

3,73

technikum

uczelnia wyższa

2,77

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

gimnazjum

zasadnicza szkoła
liceum
zawodowa
ogólnokształcące

Treść pytania: Jak oceniają Państwo przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej? Proszę
dokonać oceny na skali, gdzie 1 oznacza bardzo źle a 5 bardzo dobrze. Proszę dokonać oceny
przygotowania wyłącznie absolwentów szkół, których Państwo ostatnio zatrudniali/organizowali staż.
Liczba pracodawców oceniających przygotowanie absolwentów w poszczególnych typach szkół:
gimnazjum N=133, ZSZ N=349, liceum ogólnokształcące N=260, technikum N=313, uczelnia wyższa
N=252.

Pracodawcy jako klienci powiatowych urzędów pracy
Znaczna część pytań, jaka została skierowana do pracodawców, dotyczyła ich
współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz usług, z jakich korzystają. W związku
ze zmianami w funkcjonowaniu urzędów pracy, jakie wynikają ze zmiany
ustawodawstwa, odpowiedzi na te pytania mogą okazać się wskazówkami, jakich
działań oczekują pracodawcy będący klientami PUP.
Badani zostali poproszeni o wskazanie przyczyny korzystania z usług
powiatowego urzędu pracy. Pytanie to miało charakter pytania otwartego, udało się
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pozyskać odpowiedź od 526 pracodawców. W wypowiedziach części z nich można
wyróżnić kilka powodów współpracy z powiatowym urzędem pracy.
Najczęściej powody współpracy z PUP wskazywały na szeroko rozumiane
pośrednictwo pracy i rekrutację pracowników (ok. 26 % wypowiedzi), np. szybki
i odpowiedni wybór kandydatów; pomoc w doborze pracownika; poszukiwanie
kandydata do pracy. Uzupełniając kwestie pośrednictwa pracy, należy zauważyć, że
część badanych zwróciła uwagę na dużą bazę osób bezrobotnych w posiadaniu PUP
(20 wypowiedzi), co ułatwia dotarcie do potencjalnego pracownika oraz na chęć
upowszechnienia oferty pracy (19 wypowiedzi).
Podobne znaczenie miały odpowiedzi wskazujące na chęć zatrudnienia
pracownika, które dotyczyły 17,9% wypowiedzi, np. pozyskanie pracownika,
stworzenie

nowego

miejsca

pracy,

przygotowanie

pracownika.

Odpowiedzi

zaklasyfikowane do tej grupy sugerowały jednak nie tylko pomoc w znalezieniu
pracownika, ale także kompleksową pomoc w zakresie przygotowania pracownika
i organizacji miejsca pracy: Ze względu na pomoc w poszukiwaniu odpowiednich
pracowników

do

pracy,

wsparcie

poprzez

dofinansowanie

do

zatrudnienia

bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych itp.,
pozyskiwanie przez PUP dodatkowych środków, dzięki którym są finansowane
programy dające możliwość aktywizacji zawodowej bezrobotnych z terenu naszej
gminy, a także Chęć pozyskania nowego pracownika - możliwość sprawdzenia i/lub
zwiększenia jego umiejętności. Dla ok. 80 badanych sposobem na przygotowanie
i pozyskanie w przyszłości pracownika było skorzystanie z możliwości organizacji
stażu dla osoby bezrobotnej: skorzystaliśmy z możliwości stażu, dzięki któremu
mieliśmy

możliwość

poznania

potencjalnego

pracownika,

ponieważ

osoba

odbywająca staż nabiera doświadczenia i jest sprawdzonym pracownikiem; program
stażowy pomaga wykwalifikować pracownika na dane stanowisko bez ponoszenia
kosztów

w

firmie.

Szkolenia

przyszłych

pracowników

były

wskazywane

w ok. 10 wypowiedziach.
Trzecią grupą powodów zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy były
korzyści finansowe dla firmy, które można wyróżnić wypowiedzi wskazujące
bezpośrednio na wsparcie finansowe – 17,7% wszystkich wypowiedzi (w tym
wsparcie unijne, wsparcie na zakup sprzętu), a także odnoszące się do
dofinansowania do stanowiska pracy (26 wypowiedzi), zmniejszenie kosztów
zatrudnienie (21 wypowiedzi) czy bezpłatność usług.
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Wśród innych wskazywanych przyczyn można wyróżnić także ogólno pojęte
wsparcie dla firm i instytucji (ok. 5,5% osób), chęć pomocy bezrobotnym
i zmniejszenia bezrobocia czy kontynuacja współpracy po otrzymaniu dotacji na
rozpoczęcie działalności (po 12 respondentów). Należy podkreślić, że co dziesiąty
badany podkreślał jakość i szeroki zakres usług świadczonych przez urzędy pracy:
miła obsługa ,dobre podejście do pracodawców; ponieważ urzędy świadczą szeroki
zakres

form

pomocy

dla

pracodawców

oraz

pracowników;

profesjonalna

i odpowiednia pomoc ze strony urzędu.
W ostatnich dwóch latach najczęściej pracodawcy korzystali z oferowanego
pośrednictwa pracy (zgłoszenie ofert pracy do PUP), dotyczyło to niemal połowy
badanych. Niewiele mniej pracodawców skorzystało z możliwości organizacji miejsc
odbywania stażu, dla skierowanych bezrobotnych - 46,2% respondentów. Pokrywa
się to ze wskazywanymi przyczynami współpracy z PUP.
Zainteresowanie poszczególnymi formami wsparcia w najbliższym roku jest
wyższe niż dotychczasowe ich wykorzystanie i dotyczy to wszystkich wymienionych
możliwości. Wyjątek stanowi tu zgłaszanie ofert pracy do PUP, z czego planuje
skorzystać ok. 40% badanych, co nie koniecznie świadczy o zmniejszeniu
zainteresowania

publicznym

pośrednictwem

pracy,

ale

także

o

planach

zatrudnieniowych firm. Ponad połowa badanych chciałaby zorganizować miejsce
stażu, co czwarty skorzystać z możliwości refundacji wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy. Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej. Faktyczna
możliwość skorzystania z tych form wsparcia uzależniona będzie od możliwości
poszczególnych urzędów pracy. Dodatkowa możliwość wsparcia pracodawców
pojawia się m.in. w zakresie organizowania szkoleń pracowników, dzięki Krajowemu
Funduszowi Szkoleniowemu.
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Wykres 8 Wykorzystanie przez respondentów wsparcia PUP dla pracodawców w ubiegłych latach
i plany na rok 2015.
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego

26,4%
3,1%
6,1%
49,9%
40,7%
7,7%
8,6%

Pozyskanie pracowików w ramach robót
publicznych

2,9%
3,7%

Realizacja przygotowania zawodowego
dorosłych bezrobotnych

2,3%
4,4%

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu
składek ZUS
Inne

60,0%

17,7%

Zgłoszenie ofert pracy do PUP
Pozyskanie pracowników w ramach prac
interwencyjnych

50,0%

46,2%
53,8%

Organizowanie miejsc stażu

Udział w programie specjalnym
realizowanym przez PUP

40,0%

0,6%
6,4%
2,0%
2,7%

Skorzystaliśmy w
ostatnich dwóch latach
(od lipca 2012 do
czerwca 2014 r.)
Planujemy skorzystać
(w 2015 r.)

Niemal ¾ respondentów korzystało lub zamierzało skorzystać ze staży, robót
publicznych, prac interwencyjnych lub refundacji stanowiska pracy. Z ich opinii
wynika, że bez tej pomocy wzrost zatrudnienia w ich firmach czy instytucjach, nie
byłby tak wysoki. Ponad 40% z nich nie zatrudniłoby tych pracowników bez
możliwości skorzystania z pracy subsydiowanej czy staży, ok. 35% zatrudniłoby
mniej osób. Co piaty badany, który korzystał z subsydiowanego zatrudnienia,
zatrudniłby tylu samo pracowników, co dzięki uzyskanemu wsparciu. Instrumenty
i formy angażujące pracodawców pomagają więc zarówno pracodawcom, którzy są
zdeterminowani do dokonania zatrudnienia, jak i tym, których możliwość takiego
wsparcia skłania do zatrudnienia nowych pracowników.
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Tabela 6 Wpływ wsparcia udzielanego przez PUP na zatrudnienie pracowników przez pracodawcówklientów PUP.

Liczba
odpowiedzi
i % w ogółem
(N=701)

odpowiedzi
Jeżeli korzystali lub
zamierzają skorzystać
Państwo ze staży, robót
publicznych, prac
interwencyjnych czy
refundacji stanowiska
pracy, to czy
zdecydowaliby się
Państwo na zatrudnienie
pracownika/ów bez
możliwości wsparcia?

Tak, zatrudnilibyśmy tyle samo
pracowników co dzięki wsparciu
Tak, ale zatrudnilibyśmy mniej
osób
Nie, bez możliwości wsparcia
nie zdecydowalibyśmy się na
zatrudnienie dodatkowych osób
Nie dotyczy - nie korzystaliśmy
z tych form wsparcia

113

21,9%

16,1%
176

34,2%

25,1%
226

43,9%

32,2%
175

-

25,0%
11

Brak odpowiedzi

% w grupie
deklarujących
korzystanie z
tych form
(N=515)

-

1,6%

Wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
wprowadzona została funkcja doradcy klienta, który odpowiadać będzie za obsługę
bezrobotnych i poszukujących pracy (klientów indywidualnych) oraz pracodawców
(klientów instytucjonalnych). Doradca klienta-pracodawcy z założenia powinien
m.in. stosownie do potrzeb pracodawcy udzielać mu pomocy lub pomagać
mu uzyskać pomoc od tych pracowników urzędu, którzy specjalizują się
w świadczeniu usług z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy. W związku
z

pojawieniem

się

takiego

pracownikach

w

urzędach

pracy

poproszono

respondentów, którzy mają już doświadczenie w kontaktach z PUP, o określenie
swoich oczekiwań odnośnie tego pracownika. Zestawienie wyników przedstawia
wykres poniżej. Największe oczekiwania (połowa badanych) dotyczą pośrednictwa
pracy i obsługi zgłaszanych ogłoszeń pracy poprzez dopasowanie potencjalnych
pracowników. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem pośrednictwem pracy jako
podstawową rolą urzędu pracy (patrz wykres 4 i przyczyny korzystania z pomocy
PUP). Mniejsza liczba badanych oczekuje samego przyjmowania ofert pracy do bazy
(35,1%), co skłania do oceny, że ważniejsze staje się efektywne pośrednictwo pracy
niż samo upowszechniania oferty. Niemal 1/3 pracodawców oczekuje, że ze strony
urzędu i doradcy klienta aktywnego pozyskiwania ofert pracy.
Do głównych zadań doradcy klienta instytucjonalnego o charakterze
informacyjnym według jego potencjalnych klientów powinno należeć: Informowanie
zainteresowanych pracodawców o formach i zasadach udzielania pomocy przy
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zatrudnianiu

pracowników

(39,8%)

oraz

Informowanie

zainteresowanych

pracodawców o rozpoczęciu naboru wniosków na określone formy pomocy (36,2%).
Wykres 9 Oczekiwania pracodawców wobec doradcy klienta (pytanie wielokrotnego wyboru) N=701
0%

10%

20%

Przyjmowanie i upublicznianie ofert pracy

30%

40%

50%

35,1%

Pośrednictwo pracy - kierowanie do pracodawcy
osób bezrobotnych spełniających kryteria
określone w ofercie

50,2%

Aktywne pozyskiwanie ofert pracy (kontakt z
pracodawcą)

30,8%

Informowanie pracodawców o zrealizowanych
szkoleniach dla osób bezrobotnych lub
dostępnych pracownikach w zawodach…

15,5%

Informowanie zainteresowanych pracodawców o
formach i zasadach udzielania pomocy przy
zatrudnianiu pracowników

39,8%

Informowanie zainteresowanych pracodawców o
dostępnych formach pomocy przy szkoleniu
pracowników

18,5%

Informowanie zainteresowanych pracodawców o
rozpoczęciu naboru wniosków na określone formy
pomocy

36,2%

Promowanie dostępnych form wsparcia i
pośrednictwa pracy w PUP wśród wszystkich
pracodawców, nawiązywanie współpracy z …
Inne

Brak odpowiedzi

60%

17,7%

0,3%

1,7%

Dotychczasowe działania informacyjne powiatowych urzędów pracy zostały
poddane dodatkowej ocenie. Respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny
udzielania informacji dla przedsiębiorców przez powiatowe urzędy pracy poprzez
stronę internetową oraz poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, na skali od
1 do 10, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, 10 – ocenę najwyższą. Nie wszyscy
badani podjęli się tej oceny, kontakt bezpośredni oceniło 662 pracodawców,
informacje na stronie internetowej 645. W obu przypadkach działania urzędów pracy
zostały ocenione przez osoby udzielające odpowiedzi dobrze, średnia ocena
uzyskana w obu kryteriach wyniosła 7,9.
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Tabela 7 Ocena informacji dla pracodawców udzielanej przez powiatowe urzędy pracy
Informacje dla
przedsiębiorców
udzielane w PUP
(kontakt osobisty,
telefoniczny,
mailowy)
dostępne na
stronie
internetowej

% poszczególnych ocen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Średnia
ocena

662

2,1

1,2

2,7

4,1

7,1

4,1

7,1

18,1

24,0

29,5

7,9

645

0,5

0,9

0,9

4,5

8,5

7,8

11,
5

20,8

20,2

24,5

7,9

N

Ostatnie pytanie zadanie w ankiecie pracodawców dotyczyło obszarów
tematycznych związanych z regionalnym rynkiem pracy i gospodarką, z jakich
potrzebują oni informacji podczas prowadzenia działalności, a

ich dostarczenia

mogłoby podjąć się Obserwatorium Rynku Pracy. Co czwarty pracodawca nie
potrzebuje tego typu informacji do prowadzenia działalności. Pozostali najczęściej
wskazują na analizy umiejętności i kwalifikacji osób poszukujących pracy (36,5%
wszystkich badanych), czyli na informacje mogące być przydatne podczas tworzenia
planów rekrutacyjnych czy ogłoszeń o pracę. Podobnym zainteresowaniem (około ¼
badanych) cieszą się analiza zapotrzebowania na pracowników oraz prognozy
dotyczące zapotrzebowania na pracowników i ich dostępności, czyli informacje na
temat tego kto jest i będzie poszukiwany na rynku pracy. Najmniejszym
zainteresowaniem pracodawców cieszą się badania sytuacji w wybranych sektorach
i branżach, na które wskazało 5,7% respondentów.
Wykres 10 Zainteresowanie
badanych pracodawców badaniami i analizami dotyczącymi
regionalnego (wojewódzkiego) rynku pracy i gospodarki (pytanie wielokrotnego wyboru) N=701
0%

10%

20%

30%

Analizy zapotrzebowania na pracowników

40%

27,2%

Analizy umiejętności i kwalifikacji osób
poszukujących pracy
Prognozy dotyczące zapotrzebowania na
pracowników i ich dostępność

36,5%
25,4%

Badania koniunktury gospodarczej

13,4%

Badania rynku szkoleniowego w regionie

11,0%

Badanie wynagrodzeń

18,5%

Żadne - nie potrzebujemy tego typu informacji do
prowadzenia działalności

23,3%

Badanie sytuacji w wybranych sektorach i branżach

5,7%

Brak odpowiedzi

5,6%

97

98
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Wnioski:


Niemal połowa respondentów zadeklarowała, że w planuje utworzyć nowe
miejsca pracy, co czwarty przewiduje konieczność uzupełnienia kadry
pracowniczej wynikająca z fluktuacji pracowników.



Największe

zatrudnienie

planowane

jest

na

stanowiska

Robotników

przemysłowych i rzemieślników – 34,3% wszystkich osób przewidywanych do
zatrudnienia. Następnie najwięcej planowanych miejsc pracy miało dotyczyć,
pracowników usług osobistych i sprzedawców, pracowników przy pracach
prostych.


Inwestycje w kapitał ludzki firmy (szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
pracowników)

zajmują

pracodawców.

ważne

miejsce

w

planach

inwestycyjnych

Może świadczyć to o dostrzeganej przez pracodawców

konieczności stałego podnoszenia kompetencji kadry pracowniczej w celu
zagwarantowania efektywności firmy.


Usługi w zakresie pośrednictwa pracy świadczone w ramach urzędów pracy
są

bardzo

istotne

dla

badanych

respondentów,

co

przejawia

się

w odpowiedziach na pytania dotyczące zarówno przyczyn współpracy, zadań
doradcy klienta, czy planowanego zakresu współpracy z PUP. Dlatego też
urzędy powinny dążyć do najwyższych standardów usług w tym zakresie.


Organizowanie miejsc stażu to forma aktywizacji osób bezrobotnych, której
chętnie podejmują się pracodawcy, dostrzegając w niej wymierne korzyści dla
swoich firm.



Praca subsydiowana stanowi ważny aspekt w kreowaniu miejsc pracy przez
pracodawców zgłaszających się do PUP. Co piaty byłby w stanie dokonać
zatrudnienia bez uzyskanego wsparcia.



Respondenci wysoko oceniają działania informacyjne powiatowych urzędów
pracy kierowane do pracodawców, zarówno za pośrednictwem strony
internetowej, jak i podczas kontaktu bezpośredniego.



Pracodawcy w ramach prowadzonej działalności dostrzegają potrzebę
posiadania wiedzy na temat kwalifikacji i umiejętności osób poszukujących
pracy a także zapotrzebowania na nie. Badania o tych charakterze powinny
stanowić ważny aspekt badan rynku pracy, a ich wyniki być upowszechniane
także wśród pracodawców.

