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Wprowadzenie 

Trudna sytuacja osób młodych na rynku pracy stanowi jedną z kluczowych barier 

w stabilności gospodarczej i politycznej Polski1. Rosnące bezrobocie, zwłaszcza wśród osób 

młodych, będące skutkiem spowolnienia gospodarczego obserwowanego od 2008 roku, po-

woduje wiele trudności w skali mikro- i makroekonomicznej. Nieodpowiednie wykorzystanie 

potencjalnego zasobu siły roboczej – w postaci osób wchodzących na rynek pracy – implikuje 

nie tylko nierównowagę na rynku pracy, ale także wpływa niekorzystnie na rozwój gospodar-

ki lokalnej. Trwała aktywizacja osób młodych poszukujących zatrudnienia stanowi jeden 

z celów strategicznych dla województwa wielkopolskiego na lata 2014–20202. Podjęcie dzia-

łań wspierających osoby młode jest tym bardziej istotne, że grupa ta jest szczególnie narażona 

na wykluczenie z rynku pracy z uwagi na brak doświadczenia zawodowego oraz niedostoso-

wanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Niniejsza publikacja stanowi skróconą wersję raportu końcowego zawierającego dia-

gnozę sytuacji osób młodych na wielkopolskim rynku pracy w oparciu o zróżnicowane źródła 

danych, tj. wyniki badań własnych wśród osób młodych i lokalnych pracodawców oraz anali-

zę danych zastanych. Raport został opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-

Ekonomicznych sp. z o.o. – s. k. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

w ramach projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, współfinan-

sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Schemat raportu odzwierciedla kolejne elementy procesu badawczego, przeprowa-

dzonego w ramach badania osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Na wstępie 

przedstawiono krótką notę metodologiczną zawierającą charakterystykę zastosowanych 

metod badawczych. Następnie zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące osób 

młodych w województwie wielkopolskim na podstawie analizy desk research. W rozdziale 

                                                
1 Gontarek J., Politańska J., Stanisławski P., Problemy ludzi młodych na rynku pracy, Forum Młodych Lewiatan, 
Warszawa 2013. 
2 Strategia zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego na lata 2014–2020, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu, Poznań, listopad 2013. 
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drugim omówiono główne wnioski płynące z badań terenowych, tj. wywiadów z niepracu-

jącymi osobami młodymi oraz pracodawcami z województwa wielkopolskiego. Raport 

kończą wnioski oraz rekomendacje dla instytucji rynku pracy, instytucji związanych 

z edukacją i szkolnictwem oraz organów samorządowych w zakresie poprawy sytuacji 

osób młodych na rynku pracy. 
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Wykaz stosowanych skrótów 

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

BKL – Bilans Kapitału Ludzkiego. 

CAPI – (ang. Computer Assisted Personal Interview) wywiad bezpośredni wspomagany 

komputerowo. 

GUS – Główny Urząd Statystyczny. 

ITI – (ang. Individual Telephone Interview) telefoniczny wywiad pogłębiony. 

NEET – (ang. not in Education, Employment or Training) osoby, które nie pracują,  

nie kształcą się oraz się nie doszkalają. 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy. 

SIO – System Informacji Oświatowej. 

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy. 

Słownik pojęć 

Osoba młoda – osoba w wieku 18–30 lat. 

Bezrobotny – osoba zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, tj. osoba 

nieucząca się w trybie dziennym, niepracująca, ale zdolna i gotowa do jej podjęcia. 

Bierny zawodowo – osoba nieucząca się w trybie dziennym, niepracująca, niezarejestrowana 

w powiatowym urzędzie pracy i nieposzukująca pracy. 

Poszukujący pracy – osoba nieucząca się w trybie dziennym, niepracująca, niezarejestrowa-

na w powiatowym urzędzie pracy, ale szukająca pracy. 
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1. Notka metodologiczna 

W ramach badania możliwości i ograniczeń osób młodych na wielkopolskim rynku pracy 

zastosowano triangulację metod badawczych w celu zapewnienia wysokiej jakości 

i rzetelności prowadzonych analiz.  

Rysunek 1. Schemat badania osób młodych na wielkopolskim rynku pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jedną z trzech metod badawczych była analiza danych zastanych (ang. desk rese-

arch), która została wykonana m.in. na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

tj. Banku Danych Lokalnych (BDL) oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BA-

EL). W tej metodzie wykorzystano również wyniki Badania Kapitału Ludzkiego (BKL) oraz 

dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 

Oprócz analizy danych zastanych (ang. desk research) w badaniu założono przepro-

wadzenie badań terenowych – zarówno jakościowych , jak i ilościowych. Badanie ilościowe 

zostało wykonane techniką CAPI (ang. Computer Asssisted Personal Interview), co oznacza 

• GUS, BDL
• GUS, BAEL
• BKL
• SIO

Analiza desk 
research

• Badanie ilościowe 
(CAPI)

• Badanie jakościowe 
(ITI)

Badania terenowe
• Wnioski
• Rekomendacje

Podsumowanie
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bezpośredni wywiad z respondentami z zastosowaniem kwestionariusza elektronicznego. 

W badaniu udział wzięły 1103 osoby niepracujące w wieku 18–30 lat, mieszkające na terenie 

województwa wielkopolskiego. Z uwagi na tematykę badania respondentami były trzy grupy 

osób młodych: 

1. osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy; 

2. osoby poszukujące pracy, tj. niepracujące, nieuczące się w trybie dziennym, ale 

zdolne i gotowe do podjęcia pracy; 

3. osoby bierne zawodowo rozumiane jako osoby, które aktualnie nie uczą się, nie 

pracują i nie szukają pracy. 

W badaniu zastosowano warstwowo-celową metodę doboru próby badawczej, gdzie 

kryterium warstwowania obejmowało podregiony3 oraz miasta na prawach powiatu woje-

wództwa wielkopolskiego. Liczebność respondentów w ramach danej warstwy została obli-

czona zgodnie z proporcjonalną alokacją próby (zob. tabela 1.).  

Tabela 1. Wielkość próby badawczej w badaniu ilościowym 

Warstwa Bezrobotni Poszukujący pracy Bierni zawodowo Razem 

kaliski 75 73 38 186 

koniński 80 39 19 138 

leszczyński 41 44 23 108 

m. Kalisz 9 12 6 27 

m. Konin 14 7 4 25 

m. Leszno 8 8 4 20 

m. Poznań 33 80 38 151 

pilski 71 48 25 144 

poznański 108 131 65 304 

Źródło: opracowanie własne. 

Głównym celem badania ilościowego było uzyskanie informacji na temat bezrobocia 

i bierności zawodowej wśród osób młodych na wielkopolskim rynku pracy. Główne obszary 

badawcze dotyczyły m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz obecnej sytuacji 

na rynku pracy niepracujących osób młodych. 

                                                
3 Podregiony rozumiane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
(inną niż ta stosowana przez GUS). 
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Rysunek 2. Metodologia badań terenowych  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Badanie jakościowe polegało na przeprowadzeniu telefonicznych wywiadów techni-

ką ITI (ang. Individual Telephone Interview) z 25 przedstawicielami firm funkcjonujących na 

terenie województwa wielkopolskiego. Celem tego badania było uzyskanie od pracodawców 

opinii dotyczących osób młodych jako potencjalnych pracowników.  

Rysunek 3. Zakres tematyczny badań terenowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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• Wykształcenie osób młodych
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• Sytuacja zawodowa osób młodych

Badanie ilościowe 
metodą CAPI
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2. Charakterystyka osób młodych –  
analiza desk research 
Województwo wielkopolskie w latach 2003–2013 charakteryzowało się zmniejszającą się populacją 

osób młodych – między 18. a 30. rokiem życia. Tendencja malejąca była wynikiem wychodzenia ze 

wskazanej grupy wiekowej osób urodzonych w okresie tzw. echa wyżu kompensacyjnego, będące-

go skutkiem dużej liczby urodzeń przez liczną populację ludności wyżu powojennego. Ponadto 

prezentowane zjawiska demograficzne skutkowały malejącym udziałem osób młodych w ogóle 

ludności Wielkopolski w danym roku. Kompleksowa analiza danych zastanych pozwoliła stwier-

dzić, że od 20054 roku spadała zarówno liczba, jak i udział osób młodych w ogóle ludności, co 

w efekcie w 2013 roku doprowadziło do zmniejszenia się liczby młodych o ponad 82 tys., a ich 

udział zmniejszył się o blisko 3 pkt. proc., osiągając najniższy wynik w analizowanym okresie. 

Rysunek 4. Liczba osób w wieku 18–30 lat oraz ich udział w ogóle ludności województwa wielkopolskiego 
w latach 2003–2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Bardziej szczegółowa analiza struktury demograficznej mieszkańców województwa 

wielkopolskiego pozwoliła stwierdzić, że w grupie młodych 48,48% stanowią osoby między 

18. a 24. rokiem życia, zaś 51,52% to osoby 25+. Z danych zawartych w tabeli 2. wynika 

również, że w populacji młodych zamieszkałych w badanym województwie przeważali męż-

czyźni, których udział w 2013 roku wynosił 50,8%. Analogiczne tendencje obserwowane były 

w poszczególnych podregionach i miastach na prawach powiatu. Wyjątkiem był natomiast 

Poznań, gdzie ponad połowę (51,2%) osób w wieku 18–30 lat stanowiły kobiety.  
                                                
4 W 2005 roku odnotowano najwyższą w badanym okresie liczbę ludności w wieku 18–30 lat, wynoszącą 
753 123 osoby, co stanowiło 22,22% ogólnej liczby ludności województwa wielkopolskiego.  
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Tabela 2. Struktura ludności w wieku 18–30 lat według grup wieku i płci w poszczególnych podregionach  
województwa wielkopolskiego w 2013 roku 

Obszar 
Liczba ludności 
w wieku 18–30 

lat 

Struktura według grup wieku Udział kobiet 

18–24 25–30 18–30 18–24 25–30 

podregion kaliski 111910 50,86% 49,14% 48,50% 48,70% 48,30% 
podregion koniński 71545 52,44% 47,56% 48,50% 48,80% 48,10% 
podregion leszczyński 65762 50,76% 49,24% 48,50% 48,60% 48,50% 
podregion pilski 81335 49,94% 50,06% 48,40% 48,40% 48,50% 
podregion poznański 192536 48,05% 51,95% 49,20% 48,80% 49,60% 
powiat m. Kalisz 17166 49,11% 50,89% 49,30% 49,60% 48,90% 
powiat m. Konin 13663 49,48% 50,52% 49,10% 49,10% 49,20% 
powiat m. Leszno 11736 46,62% 53,38% 49,00% 48,90% 49,10% 
powiat m. Poznań 104869 41,41% 58,59% 51,20% 50,40% 51,70% 
WOJEWÓDZTWO 670522 48,48% 51,52% 49,20% 48,90% 49,40% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych GUS. 

Analizując dane Narodowego Spisu Powszechnego 2011, odnoszące się do poziomu wy-

kształcenia mieszkańców Wielkopolski w wieku 15–29 lat, należy zauważyć, że najwięcej z nich – 

zaraz po osobach z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym, (30,29%) – legitymowało się 

wykształceniem wyższym (19,62%) oraz średnim ogólnokształcącym (19%). Natomiast najmniej 

osób mieszkających na terenie województwa posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Warto 

też wspomnieć, że analogiczne tendencje w obszarze wykształcenia można zaobserwować również 

w skali kraju – 21,86% osób legitymuje się wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 20,33% 

wykształceniem wyższym, a jedynie 11,07% osób posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

Rysunek 5. Struktura osób w wieku 15–29 lat5 według wykształcenia w 2011 roku w województwie wiel-
kopolskim na tle Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011. 

                                                
5 Z powodu braku dostępnych danych przyjęto inny niż początkowo przedział wiekowy. 
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Biorąc pod uwagę status na rynku pracy według grup wieku, warto podkreślić, że 

wśród osób między 15. a 29. rokiem życia w 2013 roku bierni zawodowo stanowili blisko 

43%, co przede wszystkim wynika z faktu, że wiele osób w tym przedziale wiekowym konty-

nuuje naukę i nie podjęło jeszcze zatrudnienia. W stosunku do starszych grup wiekowych 

liczba osób bezrobotnych w wieku 15–29 lat była najwyższa i wynosiła 8,57% ogółu osób 

w tej grupie. W rezultacie udział pracujących wśród osób w wieku 15–29 lat (47,66%) był 

blisko o połowę niższy w porównaniu z osobami w wieku 30–39 oraz 40–49 lat. 

Tabela 3. Struktura ludności Polski oraz województwa wielkopolskiego według grup wieku oraz statusu 
na rynku pracy w 2013 roku 

Status na rynku 
pracy 

Polska Województwo wielkopolskie 

15-29 30-39 40-49 50 i więcej 15-29 30-39 40-49 50 i więcej 

pracujący 42,85% 79,71% 79,40% 31,59% 47,66% 81,60% 80,10% 32,08% 

bezrobotni 9,98% 7,20% 6,79% 2,56% 8,57% 6,00% 6,05% 2,12% 

bierni zawodowo 47,17% 13,08% 13,79% 65,85% 43,61% 12,40% 13,85% 65,80% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych GUS, BDL, badanie BAEL, dane średnioroczne. 

Odnosząc się do braku zatrudnienia młodych osób zamieszkujących województwo wielko-

polskie (dane przekazane przez WUP w Poznaniu), należy zaznaczyć, że większość bezrobotnych 

w wieku 18–30 lat znajdujących się w rejestrach urzędów pracy stanowią kobiety. Udział tej grupy 

w poszczególnych podregionach wśród osób w wieku 18–24 lata kształtował się w przedziale od 

56% (w podregionie konińskim) do 60% (w podregionie poznańskim). Jeszcze większe dyspropor-

cje zaobserwowano w grupie osób w wieku 25–30 lat, gdzie udział kobiet w listopadzie 2014 roku 

wyniósł od 62,53% w podregionie konińskim do 67,9% w podregionie pilskim. Widoczne w struk-

turze bezrobotnych różnice według płci mogą świadczyć o tym, że to właśnie kobiety, szczególnie 

te w wieku 25–30 lat, mają większe niż mężczyźni trudności w znalezieniu zatrudnienia. 

Tabela 4. Struktura bezrobotnych według grup wieku oraz rodzaju wykształcenia w województwie wiel-
kopolskim 

Rodzaj wykształcenia 18–24 25–30 18–30 
gimnazjalne i poniżej 20,14% 18,25% 19,24% 
zasadnicze zawodowe 26,42% 18,38% 22,58% 
średnie ogólne 18,47% 14,09% 16,38% 
średnie zawodowe 20,41% 15,68% 18,15% 
policealne 6,65% 7,36% 6,99% 
wyższe 7,91% 26,24% 16,67% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych WUP, stan na 30.11.2014 r. 



 

 16 

Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy 

Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli 4. można wskazać, że osoby 

w wieku 18–30 lat zarejestrowane w urzędzie pracy najczęściej posiadały wykształcenie za-

sadnicze zawodowe (22,58%) oraz gimnazjalne i poniżej (19,24%). W kontekście analizy 

prezentowanej zmiennej istotny wydaje się także podział bazowej grupy wiekowej na dwie 

mniejsze podgrupy: 18–24 lata oraz 25–30 lat. W pierwszej z wymienionych grup osoby bez-

robotne, podobnie jak dla całości zbioru, w największym odsetku wymieniały posiadanie wy-

kształcenia zasadniczego zawodowego (26,42%). Z kolei w przypadku osób w wieku 25–30 

lat zarejestrowało się najwięcej osób z wykształceniem wyższym (26,24%), co w znacznym 

stopniu obrazuje fakt, że absolwenci uczelni mają problemy z wejściem na rynek pracy i zna-

lezieniem pierwszego zatrudnienia.  

2.1. Charakterystyka grupy NEET 
Kluczową z punktu widzenia badania osób młodych jest również analiza grupy  

NEET (ang. not in employment, education or training), tj. grupy osób biernych społecznie, 

czyli takich, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie doszkalają. W 2013 roku w Unii Europej-

skiej udział prezentowanej grupy wśród osób w wieku 15–29 lat6 wyniósł ponad 15%, nato-

miast spośród 28 państw członkowskich największy udział grupy NEET obserwowano 

w Grecji. Polska zajęła 12. miejsce na tle pozostałych państw (16,2%). 

Cechą charakterystyczną, a tym samym wyróżniającą osoby z grupy NEET spośród 

innych bezrobotnych w województwie wielkopolskim – na podstawie wyników Badania Ka-

pitału Ludzkiego było m. in. niskie wykształcenie. Analiza struktury wykształcenia osób 

w wieku 18–30 lat zamieszkałych w województwie wielkopolskim pozwala zauważyć, że 

charakterystyczną cechą grupy NEET był najniższy odsetek (9,09%) osób legitymujących się 

dyplomem uczelni wyższej. W porównaniu z bezrobotnymi był on niższy o ponad 7 pkt. 

proc., zaś w odniesieniu do pozostałych osób we wskazanej grupie wiekowej – aż o 16,7 pkt. 

proc. Największy udział w strukturze wykształcenia populacji NEET stanowiły osoby z wy-

kształceniem średnim zawodowym (27,27%) oraz zasadniczym zawodowym (25,45%). 

W kategorii NEET zaskakujący pozostawał niski, na tle wyodrębnionych grup, odsetek osób 

z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Cechą wyróżniającą bezrobotnych był z kolei 

najwyższy udział (29,17%) osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 

                                                
6 Z powodu braku dostępnych danych przyjęto inny niż początkowo przedział wiekowy. 
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Rysunek 6. Struktura grupy NEET według wykształcenia na tle pozostałych bezrobotnych oraz pozosta-
łych osób w wieku 18–30 lat z województwa wielkopolskiego w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BKL, edycja IV. 

 Miejsce zamieszkania osób młodych również wydaje się mieć wpływ na ryzyko wej-

ścia do kategorii NEET. W 2013 roku w województwie wielkopolskim aż 58% młodych NE-

ET zamieszkiwało na obszarach wiejskich. Odsetek ten był o ponad 20 pkt. proc. wyższy 

w porównaniu z grupą pozostałych bezrobotnych. W miastach liczących powyżej 500 tys. 

osób mieszkało zaledwie 9% ogólnej populacji NEET z województwa wielkopolskiego. Spo-

śród respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie dotyczące niepełnosprawności, wszystkie 

osoby kwalifikujące się do grupy NEET zadeklarowały orzeczony stopień niepełnosprawności, 

w tym 80% z nich posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 20% było niepełnospraw-

nymi w stopniu umiarkowanym. Wśród pozostałych bezrobotnych, którzy udzielili odpowiedzi 

na wskazane pytanie, żaden nie posiadał orzeczenia o niepełnosprawności. 

Analiza wykształcenia rodziców osób należących do grupy NEET oraz rodziców po-

zostałych bezrobotnych w wieku 18−30 lat również potwierdza wzrost ryzyka wejścia do 

grupy NEET dzieci, których rodzice legitymują się niższym poziomem wykształceniem. 

Z reguły rodzice uczestników grupy NEET posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, za-

sadnicze zawodowe lub średnie ogólnokształcące (łącznie 79% matek i 88% ojców). Jedynie 

5,77% matek posiadało wykształcenie wyższe, zaś najwyższym stopniem wykształcenia osią-

gniętym przez ojców młodzieży NEET było wykształcenie średnie ogólnokształcące, którym 

legitymowało się 11,63% z nich. 
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3. Osoby młode na rynku pracy – główne wnioski 
z badań terenowych 
Pogłębiona analiza sytuacji młodych ludzi z województwa wielkopolskiego została ponadto 

przygotowana w oparciu o dwa badania terenowe: 

1. badanie jakościowe – technika ITI – z 25 przedstawicielami przedsiębiorstw, któ-

rych siedziba znajduje się na terenie analizowanego województwa; 

2. badanie ilościowe – technika CAPI – z 1103 mieszkańcami województwa wielko-

polskiego w wieku 18–30 lat w podziale na status na rynku pracy. 

Rysunek 7. Status na rynku pracy według wieku i płci respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

Wnioski płynące z analizy struktury ankietowanych mieszkańców Wielkopolski po-

zwoliły stwierdzić, że bez względu na status na rynku pracy w obu grupach wiekowych za-

prezentowanych na rysunku 4. wśród badanych przeważały kobiety. W grupie bezrobotnych 

stanowiły one 50,42% osób w wieku 18–24 lata oraz 62,07% osób w wieku 25–30 lat. Ponad-

to kobiety znaczniej częściej niż mężczyźni były bierne zawodowo – 66,98% w grupie bada-

nych w wieku 18–24 lata oraz 79,31% osób w wieku 25–30 lat. Nie tylko wiek i płeć, ale tak-

że miejsce zamieszkania różnicuje osoby młode na rynku pracy. Respondenci najczęściej dekla-

rowali, że mieszkają na wsi – około 38% w przypadku poszukujących pracy (niezarejestrowa-
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nych) i biernych zawodowo oraz 43,51% w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 

Wszystkie badane grupy (bezrobotni, poszukujący pracy niezarejestrowani, bierni) w ponad 

połowie przypadków zamieszkiwały obszary miejskie, odpowiednio 56,49%, 62,9% oraz 

61,26%. Najwięcej bezrobotnych (24,15%) zamieszkiwało miasta od 50 do 100 tys. mieszkań-

ców, a najmniej w tych powyżej 250 tys. (7,25%). Najczęściej osoby niezarejestrowane w urzę-

dzie pracy, ale poszukujące zatrudnienia zamieszkiwały miasta powyżej 250 tys. mieszkańców 

(18,55%) oraz miasta od 50 do 100 tys. (17,19%), najmniejszym odsetkiem charakteryzowały 

się z kolei miasta od 20 do 50 tys. mieszkańców, jednak różnica wynosiła jedynie 6,11 pkt. 

proc. Jeśli chodzi o miejsce zamieszania osób biernych zawodowo, to dane prezentują się po-

dobnie jak w przypadku osób poszukujących pracy, z tą różnicą, że najmniej biernych zamiesz-

kiwało miasta do 20 tys. mieszkańców (11,71%). 

Tabela 5. Źródło dochodów respondentów według statusu na rynku pracy 

Źródło dochodów Ogółem 
Status na rynku pracy 

bezrobotny poszukujący bierny 

zasiłek dla bezrobotnych 4,62% 11,16% 0,00% 0,00% 

inny zasiłek 3,26% 2,28% 2,49% 6,76% 

utrzymują mnie rodzice 44,88% 48,97% 47,74% 31,08% 

utrzymuje mnie partner/partnerka 35,36% 29,84% 31,45% 54,05% 

oszczędności 16,41% 14,81% 19,46% 13,51% 

praca dorywcza 13,24% 10,93% 17,65% 9,01% 

inne źródła dochodów 3,17% 2,51% 3,17% 4,50% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Uzupełnienie: respon-
denci mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne na podstawie wy-
ników badania CAPI, N=1103. 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, głównym źródłem dochodu niepracują-

cych mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 18–30 lat była pomoc rodziców 

(44,88%) oraz partnera/partnerki (35,36%). Z form pomocy w postaci zasiłku korzystało jedynie 

7,88% ankietowanych, w tym 4,62% z zasiłku dla bezrobotnych. Co więcej, zbieżne odpowiedzi 

dotyczące źródeł finansowania odnotowano we wszystkich trzech badanych grupach – najczęściej 

wymieniane „utrzymują mnie rodzice”, „utrzymuje mnie partner/partnerka” były wskazywane 

średnio przez odpowiednio 81% badanych bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodo-

wo. Jednak już pozostałe źródła dochodu poszczególnych grup zmieniały się w zależności od ich 

cech charakterystycznych. Bezrobotni korzystali z przysługującego im zasiłku (11,16%), poszuku-

jący pracy korzystali z oszczędności (19,46%) oraz najczęściej pracowali dorywczo (17,65%), 

a 13,51% biernych zawodowo utrzymywało się dzięki oszczędnościom.  
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Rysunek 8. Ocena sytuacji materialnej respondenta oraz jego rodziny w podziale na status badanych na 
rynku pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

Wszystkie badane grupy najczęściej (w ponad 50%) „średnio” oceniały sytuację mate-

rialną swojej rodziny – najczęściej wśród bezrobotnych rodzin (61,73%). Najlepszą w porów-

naniu z pozostałymi grupami sytuację materialną posiadali respondenci bierni zawodowo − 

31,08% wskazań, 38,08% rodzin oceniło swoją sytuację jako „dobrą”, w tym „bardzo dobrą” 

odpowiednio 4,5% oraz 6,31% badanych. Rodziny biernych zawodowo jako jedyne nie wska-

zywały bardzo złej sytuacji materialnej, a najniżej „raczej złą” – 8,11%.  

3.1. Wykształcenie osób młodych 
Przedstawiciele przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie wielkopolskim w trakcie 

rozmów telefonicznych wielokrotnie podkreślali znaczenie w procesie rekrutacji odpowiednie-

go przygotowania kandydatów do pracy pod kątem wykształcenia, wyuczonego zawodu. Ele-

ment ten był kluczowy dla większości badanych techniką ITI firm, bez względu na rodzaj pro-

wadzonej przez nich działalności, co najlepiej obrazują następujące wypowiedzi respondentów. 

Rysunek 9. Poziom wykształcenia według statusu na rynku pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 
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W tym miejscu należy również zaznaczyć, że pożądany poziom wykształcenia był ści-

śle uzależniony od stanowiska oraz zakresu obowiązków pracowników. Przedsiębiorcy na 

stanowiska kierownicze/managerskie, specjalistyczne oraz ogólnie na personel średniego 

szczebla preferowali kandydatów z wykształceniem wyższym, natomiast w pozostałych przy-

padkach wskazywali jako wystarczające wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. 

Większość przebadanych przedsiębiorstw nie zatrudniała osób legitymujących się wykształ-

ceniem gimnazjalnym i poniżej. Z kolei bazując na wynikach badania z niepracującymi 

mieszkańcami Wielkopolski w wieku 18–30 lat wynika, że najczęściej posiadali oni wy-

kształcenie średnie oraz zasadnicze zawodowe. Najlepiej wykształconą grupą byli poszukują-

cy pracy, gdyż wśród nich aż 22,39% osób posiadało wykształcenie wyższe, w tym 14,25% 

wyższe magisterskie, co stanowi prawie o połowę więcej niż w grupie biernych zawodowo. 

Warto również zwrócić uwagę, że najwyższy odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym 

i poniżej odnotowano wśród osób biernych zawodowo – 10,81% w porównaniu z 6,33% 

w grupie osób poszukujących pracy oraz 6,83% w grupie bezrobotnych. 

Pomimo wymagań dotyczących wykształcenia, w procesie rekrutacyjnym przedsiębiorcy 

kładli również duży nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej w toku studiów wiedzy oraz jej 

systematyczną aktualizację. Podkreślali oni, że uczelnie wyższe powinny bardziej skupić się na 

efektywnej nauce wykorzystywania zdobytych informacji niż na ich wtórnym przetwarzaniu.  

Rysunek 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy w Pana/Pani odczuciu studia nauczyły Pana/Panią 
praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy?” według statusu na rynku pracy 

 
Legenda: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak, 5 – trudno powiedzieć. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=195.  

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 10., ponad połowa ankietowanych 

uważała, że studia raczej nauczyły ich zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, lecz prawie 

co trzeci był odmiennego zdania. Opinie w tym zakresie różniły się w zależności od typu re-

spondenta. Bezrobotni na zadane pytanie najczęściej wskazywali, iż raczej nauczyli się prak-
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tycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę, a 27,14% uważała, że nie posiada takiej umiejętności 

(w tym aż 5,71% stwierdziło, że zdecydowanie jej nie posiada). Najgorsze oceny odnotowano 

w przypadku osób biernych zawodowo, gdzie 57,69% negatywnie oceniło ukończoną uczel-

nię pod względem umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

Badania wśród młodych mieszkańców województwa wielkopolskiego pozwoliły również 

zauważyć, że respondenci nie widzą potrzeby dalszego doszkalania się, kontynuowania nauki, co 

jest sprzeczne z wymogami stawianymi przez aktualny rynek pracy. Pracodawcy uważają bo-

wiem, że raz zdobyta wiedza nie zapewnia zatrudnienia „na całe życie”, a zmiany biznesowe 

i technologiczne nakładają niejako na poszukujących pracy obowiązek stałego podnoszenia kom-

petencji i kwalifikacji.  

Bazując na danych zaprezentowanych na rysunku 11., widać, że największą niechęć do 

dalszego kształcenia wykazywały osoby bierne zawodowo (59,05%). Wśród nich również naj-

mniej osób (10,48%) było zdecydowanych podjąć dalszą edukację. Mimo iż ponad połowa osób 

w grupie poszukujących pracy nie zamierzała kontynuować nauki, to i tak osoby z tej grupy naj-

częściej (14,11%) odpowiadały twierdząco na zadanie pytanie w porównaniu z innymi grupami. 

Największe niezdecydowanie w analizowanej kwestii było widoczne wśród osób bezrobotnych – 

38,7% nie wiedziało, czy zamierza kontynuować edukację.  

Rysunek 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy zamierza Pan/Pani kontynuować naukę?” według 
statusu na rynku pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1030. 

Problem dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy dotyczy nie tylko 

uczelni wyższych, ale przede wszystkim szkół zawodowych. Według badanych szkoły nie 

kładą odpowiedniego nacisku na praktyczną edukację uczniów, a przekazywana im wiedza 

teoretyczna również nie jest aktualna. Dlatego część przedsiębiorstw we własnym zakresie 

stara się przygotować osoby młode do wykonywania zadań zawodowych w obszarze danych 
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profesji, na przykład organizując praktyki zawodowe na terenie zakładu pracy. Jednak, jak 

pokazują wypowiedzi respondentów, zaangażowanie samych uczniów w odbywanie praktyk 

bywa dyskusyjne. 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, mniej niż połowa osób w każdej z badanych 

grup (bezrobotni, poszukujący pracy niezarejestrowani, bierni zawodowo) w trakcie nauki miała 

kontakt z praktyczną stroną zdobywania wiedzy poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach. Naj-

częściej kontakt ze stażami/praktykami miały osoby bezrobotne – 42,82% z nich odbyło w trakcie 

nauki praktykę lub staż. Znacznie rzadziej proces ten dotyczył osób biernych zawodowo – jedynie 

29,38% osób zadeklarowało, że uczestniczyło w tej formie zdobywania wiedzy. Warto również 

podkreślić, że podejmowane staże/praktyki w większości przypadków były obowiązkowe. Bierni 

zawodowo i bezrobotni podejmowali dobrowolne praktyki w około 12–13%, natomiast osoby po-

szukujące pracy dwukrotnie rzadziej (6,75% odpowiedzi ankietowanych). 

Obok odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej przedsiębiorcy w procesie rekru-

tacji zwracali również uwagę na posługiwanie się przez kandydatów do pracy językami obcymi. 

Odnosząc się ponownie do wypowiedzi niepracujących mieszkańców województwa, należy wska-

zać, że jedynie 54,40% ankietowanych biernych zawodowo zadeklarowała znajomość jakiegokol-

wiek języka obcego, natomiast w dwóch pozostałych grupach odsetek ten wyniósł blisko 63%.  

Rysunek 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy zna Pan/Pani jakieś języki obce?” według statusu na 
rynku pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

Respondenci wykazywali się najczęściej znajomością języka angielskiego, niemiec-
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znała te języki odpowiednio w stopniu średnim i wysokim. Bierni zawodowo jako jedyna 

grupa nie wykazywała znajomości języka hiszpańskiego, natomiast 60% znała język francu-

ski na średnim poziomie, pozostali na niskim bądź bardzo niskim. 

Aktualnie na rynku pracy przedsiębiorcy coraz większe znaczenie przywiązują do posia-

danych przez potencjalnych pracowników cech osobowościowych (kompetencji miękkich). 

W związku z powyższym w trakcie badania osoby w wieku 18–30 lat poproszono o ocenę posia-

danych umiejętności, kompetencji miękkich. W większości przypadków osoby młode wystawiły 

sobie notę pozytywną. Największy odsetek wskazań „dobrze” oraz „bardzo dobrze” odnotowano 

dla: zaangażowania w wykonywane zadania, samodzielności, umiejętności pracy w zespole i ter-

minowości. Natomiast bardziej krytycznie (największy odsetek odpowiedzi negatywnych) ankie-

towani wypowiedzieli się na temat swoich umiejętności analitycznych oraz umiejętności radzenia 

sobie ze stresem czy pracy pod presją czasu. Dodatkowo, w przypadku pewnych grup zawodów, 

przedsiębiorcy podkreślali konieczność posiadania stosownych certyfikatów i uprawnień, które 

determinowały podjęcie zatrudnienia w danej profesji.  

Jedynie 12% badanych niepracujących młodych osób ukończyło jakiekolwiek kursy doszka-

lające, umożliwiające zdobycie rzeczowych umiejętności i uprawnień. Analizowany odsetek był 

znacznie wyższy w przypadku bezrobotnych (15,95%) niż wśród poszukujących pracy (10,63%) 

oraz biernych zawodowo (6,76%). Na podstawie wypowiedzi ankietowanych można wskazać, że 

osoby bezrobotne najczęściej kończyły kursy związane z obsługą kasy fiskalnej, obsługą komputera, 

prawa jazdy (w tym kategorii innej niż B), operatora wózków widłowych, spawacza czy wycho-

wawcy kolonijnego. Osoby poszukujące zatrudnienia, podobnie jak bezrobotni najczęściej kończyli 

kursy obsługi kasy fiskalnej, prawa jazdy, operatora wózków widłowych oraz kursy informatyczne, 

językowe i kosmetyczne. Analogicznie jak pozostałe grupy, bierni również kończyli najczęściej kurs 

prawa jazdy, w tym kategorii innej niż B, spawacza czy operatora wózków widłowych. 

Tabela 6. Najczęściej wskazywane kursy ukończone przez bezrobotnych, poszukujących oraz biernych 
zawodowo w województwie wielkopolskim 

Bezrobotny Poszukujący Bierny 

obsługi kasy fiskalnej prawa jazdy, w tym kategorii innej 
niż B 

prawa jazdy, w tym kategorii innej 
niż B 

prawa jazdy, w tym kategorii innej 
niż B informatyczne spawacza 

obsługi komputera językowe operatora wózków widłowych 
operatora wózków widłowych kosmetyczne   
spawacza - metoda MIG, MAG, 
TIG obsługi kasy fiskalnej   

opiekuna osób starszych operatora wózków widłowych   
wychowawcy na koloniach     

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=414. 
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3.2. Doświadczenie zawodowe osób młodych 
W trakcie rozmów telefonicznych z przedsiębiorcami z województwa wielkopolskiego kilku-

nastu z nich podkreśliło znaczenie w procesie rekrutacji posiadania przez kandydatów do pra-

cy doświadczenia zawodowego, jednak nie był to warunek konieczny do ubiegania się o daną 

posadę. Ankietowane firmy miały świadomość, że osoby w wieku 18–30 lat dysponują nie-

wielkim doświadczeniem zawodowym, dlatego podczas rekrutacji bardziej skupiają się na ich 

wykształceniu oraz umiejętnościach i kompetencjach. 

Niski poziom doświadczenia zawodowego potwierdzają informacje zebrane w trakcie 

badania ilościowego wśród niepracujących mieszkańców województwa w wieku 18–30 lat. 

W tej grupie aż 28,01% nigdy nie pracowało, a tylko o 1 pkt. proc. więcej pracował od 1 do 

3 lat. Ponad trzyletni staż pracy zadeklarowało blisko 14% respondentów, a prawie 13% ba-

danych pracowało dłużej niż 5 lat. Warto również podkreślić, że w grupie biernych zawodowo 

aż 37,84% nigdy nie pracowało, a jedynie 7,21% charakteryzuje się ponad pięcioletnim sta-

żem pracy. Można zatem wysnuć wniosek, że bierni zawodowo na tle poszukujących pracy 

i bezrobotnych wyróżniają się najkrótszym stażem pracy. 

Rysunek 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Pana/Pani dotychczasowy łączny staż pracy?” 
według statusu na rynku pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

W blisko 60% przypadków jako przyczyny dotychczasowego niepodejmowania za-

trudnienia przez obecnie poszukujących pracy (niezarejestrowanych) podano brak czasu 

związany z kontynuowaniem nauki, a także brak potrzeby pracy (22,6%) oraz brak propozycji 

współpracy ze strony pracodawców mimo poszukiwań i starań (19,05%). Bezrobotni w po-

dobny sposób odpowiadali na postawione pytanie. Ponad połowie brakowało czasu, gdyż 

przeznaczała go na edukację, następnie – mimo poszukiwania – żaden pracodawca nie wyra-

ził chęci współpracy (17,5%) lub oferowane stanowisko nie spełniało wymagań (11,67%). 

Bierni zawodowo najczęściej nie potrzebowali pracować (40,48%) lub brakowało im czasu, 

co było związane z nauką (23,81%) lub innymi zobowiązaniami (19,05%). 
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Tabela 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego do tej pory nigdy Pan/Pani nie pracował/-a?” według 
statusu na rynku pracy 

Przyczyny niepodejmowania zatrudnienia Bezrobotny Poszukujący Bierny 

nie potrzebowałam/-em pracować 9,17% 22,86% 40,48% 
nie miałam/-em czasu – związane z edukacją 51,67% 57,14% 23,81% 
nie miałam/-em czasu – inne zobowiązania 10,83% 2,86% 19,05% 
nie odpowiadały mi oferowane stanowiska 11,67% 4,76% 2,38% 
nie dostawałam/-em propozycji pracy mimo poszukiwań 17,50% 19,05% 7,14% 
trudno powiedzieć 10,00% 6,67% 10,71% 
inne 3,33% 1,90% 13,10% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie wyników badania CAPI, N=309. 

Nieliczna grupa badanych pracowała w ostatnim miejscu pracy dłużej niż 5 lat. Opisu-

jąc swoje ostatnie miejsce zatrudnienia, spośród wszystkich badanych najdłużej (ponad 5 lat) 

w ostatnim zakładzie pracy spędzili bezrobotni (5,02%). Jednocześnie aż 47,02% z nich pra-

cowała krócej niż rok, co było najwyższym wynikiem w porównaniu z innymi grupami. Po-

szukujący pracy i bierni zawodowo najczęściej z ostatnim pracodawcą współpracowali od 

1 do 3 lat, odpowiednio 44,81% oraz 47,1%. 

Rysunek 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak długo Pan/Pani pracował/-a w ostatnim zakładzie pra-
cy?” według statusu na rynku pracy 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=794. 
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podmiotu gospodarczego i polityki firmy w tym zakresie, czas zawarcia kolejnych umów 

kształtował się w przedziale od 7 miesięcy nawet do 5 lat. Późniejsze umowy, zgodnie z wy-

powiedziami rozmówców, opiewały już na czas nieokreślony. 

47,02%
39,18%

8,78%
5,02%

42,73% 44,81%

8,01%
4,45%

44,20% 47,10%

5,80% 2,90%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

mniej 
niż 1 
rok

1-3 lata 3-5 lat więcej 
niż 5 lat

mniej 
niż 1 
rok

1-3 lata 3-5 lat więcej 
niż 5 lat

mniej 
niż 1 
rok

1-3 lata 3-5 lat więcej 
niż 5 lat

bezrobotny poszukujący bierny



 

 28 

Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy 

Opinie przedsiębiorców w tym aspekcie znajdują odzwierciedlenie w wypowiedziach 

respondentów. W wieku 18–30 lat 57,05% bezrobotnych, 47,77% poszukujących oraz 55,08% 

biernych zawodowo była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Kolejną formą zatrudnie-

nia była umowa-zlecenie – wskazania procentowe wynoszące odpowiednio: 28,84%, 36,80%, 

27,54% – oraz umowa o dzieło (6,58% bezrobotnych, 7,42% poszukujących pracy oraz 

6,52% biernych zawodowo). Zapytani o formę zatrudnienia, respondenci z każdej z grup naj-

rzadziej wskazywali prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Co do zgodności zadań zawodowych wykonywanych w ostatnim miejscu pracy z kie-

runkiem kształcenia, to najgorzej przedstawiała się sytuacja w grupie biernych zawodowo – 

aż 58,40% badanych wskazało na niezgodność w tym zakresie, w tym aż 33,58% była zdecy-

dowanie na „nie”. Z kolei najlepiej zbieżność wykonywanych prac z wykształceniem oceniali 

poszukujących pracy – 36,22% zadowolonych, w tym 12,87% wskazało odpowiedź „zdecy-

dowanie tak”. 

Tabela 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Z jakiego powodu przestał/-a Pan/Pani pracować w ostatnim 
miejscu pracy?” według statusu na rynku pracy 

Wyszczególnienie Bezrobotny Poszukujący Bierny 

dobrowolnie - nie radziłem/-am sobie z przydzielonymi  
zadaniami 1,59% 1,80% 2,19% 

dobrowolnie - nie odpowiadała mi atmosfera w pracy 9,84% 8,38% 7,30% 
dobrowolnie - nie odpowiadały mi warunki płacowe 7,94% 13,17% 15,33% 
dobrowolnie - zmieniłam/-em miejsce zamieszkania 2,86% 2,40% 3,65% 
zostałem/-am zwolniony/-a w wyniku cięcia etatów 17,46% 16,77% 8,76% 
zostałem/-am zwolniony/-a w wyniku upadłości firmy 6,35% 8,08% 3,65% 
nie przedłużono mi umowy 38,10% 31,44% 21,90% 
zostałem/-am zwolniony/-a, ponieważ nie wywiązałem/-am się 
z przydzielonego mi zadania 1,90% 2,10% 5,11% 

zostałem/-am zwolniony/-a, ponieważ skończyłem edukację 
i straciłem status ucznia/studenta, a był on wymagany u po-
przedniego pracodawcy 

2,54% 2,99% 3,65% 

nie wiem, dlaczego zostałem/-am zwolniony/-a 4,13% 4,49% 5,11% 
trudno powiedzieć 6,03% 4,19% 6,57% 
inne 10,79% 12,57% 22,63% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie wyników badania CAPI, N=786.  

Badanie przeprowadzone wśród niepracujących mieszkańców Wielkopolski w wieku 

18–30 lat umożliwiło także wskazanie, że najczęstszym powodem rozwiązania współpracy 

między respondentami a ostatnim pracodawcą było zakończenie trwającej umowy, odpowied-

nio 38,10% dla bezrobotnych, 31,44% dla poszukujących oraz 21,90% dla biernych zawodo-
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wo. Drugim w kolejności wymienianym przez poszukujących pracy oraz bezrobotnych po-

wodem było zwolnienie w wyniku redukcji etatów, natomiast bierni zawodowo sygnalizowali 

inne powody, tj. ciąża, konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą starszą.  

3.3. Sytuacja zawodowa osób młodych 
Rysunek 15. Okres pozostawania bez zatrudnienia według statusu na rynku pracy województwa wielko-
polskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, osoby młode, bezrobotne, mieszkające na te-

renie województwa wielkopolskiego najczęściej nie posiadały pracy przez ponad rok 

(24,83%) oraz od 3 do 6 miesięcy (22,32%). W przypadku poszukujących pracy okres pozo-

stawania bez zatrudnienia był najkrótszy i nie przekraczał trzech miesięcy (28,05%). Z kolei 

bierni zawodowo najczęściej ze wszystkich grup nie byli zatrudnieni od ponad roku i więcej 

(46,40%), a co trzeci z nich nigdy nie podjął pracy. 

Szczegółowa charakterystyka bezrobotnych między 18. a 30 rokiem życia, którzy wy-

razili zgodę na udział w badaniu, pozwoliła określić, że okres rejestracji w urzędzie najczę-

ściej wynosił nie dłużej niż pół roku (60,36%), w tym 29,61% krócej niż trzy miesiące. Jedy-

nie około 20% bezrobotnych widniało w rejestrze rok lub dłużej. Jako główny powód reje-

stracji w urzędzie pracy respondenci podawali możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowot-

nym (84,51%) oraz chęć skorzystania z pośrednictwa pracy (52,16%). Trzecim w kolejności 

powodem była chęć otrzymania zasiłku dla bezrobotnych (23,01%). Badani wskazywali rów-

nież na możliwości odbycia stażu czy udziału w szkoleniach. 
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W województwie wielkopolskim otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych zadeklaro-

wało 16,40% ankietowanych pozostających w rejestrze powiatowych urzędów pracy. Analizu-

jąc udział osób otrzymujących zasiłek w poszczególnych podregionach, można zauważyć, że 

podregion leszczyński charakteryzował się największym udziałem osób pobierających to 

świadczenie – 24,39%. Relatywnie wysoki odsetek bezrobotnych korzystających z zasiłku 

odnotowano również w podregionie pilskim (22,54%) oraz podregionie poznańskim 

(21,30%). Z kolei wśród badanych bezrobotnych zarejestrowanych w Koninie i podregionie 

konińskim zaledwie 6–7% z nich wskazało na otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych.  

Badani poszukujący zatrudnienia, ale niewidniejący w rejestrach urzędu, jako główne 

przyczyny braku statusu bezrobotnego podawali wiarę w szybkie znalezienie zatrudnienia 

(45,25%) oraz brak chęci zobowiązania się do podjęcia pracy zaproponowanej przez urząd 

pracy (29,86%). W przypadku biernych zawodowo nieobecność w rejestrach wynikała z bra-

ku zainteresowania podjęciem pracy (50,45%) oraz – podobnie jak poszukujący – nie chcieli  

oni być obciążeni obowiązkiem podjęcia pracy proponowanej przez urząd pracy (26,13%). 

W obu grupach odpowiednio 19,68% dla poszukujących oraz 17,12% dla biernych zawodowo 

sygnalizowano, iż w wyniku niedopełnienia obowiązków wynikających ze statusu bezrobot-

nego, zostali oni wyrejestrowani. Innymi przyczynami wymienianymi przez ankietowanych 

były: opieka nad małym dzieckiem, brak wiary, iż urząd może pomóc w znalezieniu zatrud-

nienia, a także chęć odpoczynku po ukończeniu edukacji. 

Analiza wypowiedzi poszukujących pracy (niezarejestrowanych) pozwoliła stwier-

dzić, że najczęstszą przyczyną braku zatrudnienia w tej grupie była niewystarczająca liczba 

ofert pracy spełniająca wymagania finansowe oraz brak ofert w miejscu zamieszkania – od-

powiednio 22,17% oraz 21,95% odpowiedzi ankietowanych. Ponadto respondenci jako przy-

czynę nieposiadania pracy podawali brak odpowiedzi ze strony pracodawcy – mimo wysyła-

nych dokumentów rekrutacyjnych – oraz mało satysfakcjonujące formy zatrudnienia (w obu 

przypadkach 19,46% wskazań). Z kolei w przypadku biernych zawodowo przyczyną braku 

zatrudnienia był przede wszystkim brak zainteresowania podjęciem pracy (39,64%). Pozostali 

wskazywali na brak kontaktów biznesowych, niesatysfakcjonujące warunki finansowe czy 

brak kwalifikacji. Warto wyjaśnić w tym miejscu, że odpowiedzi biernych zawodowo odno-

śnie poszukiwania pracy, tj. pracodawcy nie odpowiadają na moje dokumenty rekrutacyjne 

lub nie oferują mi pracy po rozmowach kwalifikacyjnych, obrazujący wydarzenia z przeszło-

ści. Brak reakcji ze strony pracodawców doprowadził do zaniechania poszukiwania pracy 

i braku aktywności zawodowej. 
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Tabela 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Z jakich powodów pozostaje Pan/Pani bez pracy?” według 
statusu na rynku pracy 

Powody pozostawania bez pracy Poszukujący Bierny 

nie mogę znaleźć pracy zgodnej z kierunkiem mojego wy-
kształcenia 16,29% 4,95% 

nie mogę znaleźć pracy, która spełni moje oczekiwania finansowe 22,17% 9,01% 
nie mogę znaleźć pracy w miejscu mojego zamieszkania 21,95% 7,21% 
pracodawcy nie odpowiadają na moje dokumenty rekrutacyjne 19,46% 5,86% 
pracodawcy nie proponują mi pracy po rozmowach rekrutacyjnych 11,76% 4,05% 
mam niewystarczające kwalifikacje 13,12% 7,66% 
nie jestem zainteresowany podjęciem pracy 1,36% 39,64% 
nie satysfakcjonuje mnie forma oferowanego zatrudnienia 19,46% 6,76% 
nie mam kontaktów biznesowych 18,33% 7,21% 
inne 6,33% 13,96% 
trudno powiedzieć 15,84% 18,92% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Uzupełnienie: respon-
denci mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne na podstawie wy-
ników badania CAPI, N=664. 

Bezrobotni i poszukujący pracy za najczęstszy element uniemożliwiający im podjęcie 

zatrudnienia wymieniali brak zadowalających ofert pracy – odpowiednio 47,38% i 41,86% – 

oraz brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego – odpowiednio 20,05% i 26,24%. 

Z kolei biernym zawodowo podjęcie zatrudnienia najczęściej uniemożliwiała konieczność 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny (39,64%) oraz brak zadowalających ofert 

pracy (24,32%). Warto również zauważyć, że bez względu na posiadany status na rynku pracy 

badani dosyć rzadko wskazywali jako przeszkody w znalezieniu pracy na takie elementy jak: 

nieznajomość języków obcych, nieodpowiedni poziom wykształcenia czy kierunek studiów 

lub brak wybranych kwalifikacji zawodowych. 

Na podstawie zebranego materiału można wnioskować, że bezrobotni najczęściej po-

szukują zatrudnienia przy wsparciu rodziny/znajomych (56,26%), korzystają z pomocy ofe-

rowanej przez powiatowe urzędy pracy (52,39%) lub też odpowiadają na ogłoszenia znajdu-

jące się w serwisach internetowych (52,16%). Z kolei osoby zaliczane do grupy poszukują-

cych pracy w większości przypadków wysyłały dokumenty rekrutacyjne na ogłoszenia 

o pracę widniejące w internetowych serwisach (59,73%) oraz szukały zatrudnienia przy 

wsparciu rodziny/znajomych (55,66%). Dodatkowo respondenci wskazywali, że samodzielnie 

zanoszą swoje aplikacje bezpośrednio do siedziby firmy – 37,59% odpowiedzi bezrobotnych 

oraz 35,52% poszukujących pracy. 
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W tym miejscu warto również zaznaczyć, że wśród odpowiedzi respondentów zaob-

serwowano znaczne różnice w zakresie oceny swoich szans na znalezienie satysfakcjonujące-

go zatrudnienia. Pozytywnie swoje szanse na znalezienie pracy oceniało 44,38% badanych 

(w tym 5,22% zdecydowanie dobrze) przy analogicznym odsetku odpowiedzi negatywnych 

w tym zakresie – odpowiedź „zdecydowanie źle” zaznaczyło 10,22% ankietowanych. Posia-

dany status na rynku pracy tylko nieznacznie różnicuje odpowiedzi respondentów. Poszukują-

cy pracy lepiej oceniają swoje szanse na znalezienie odpowiadającego im zatrudnienia 

(46,15% „dobrze”, w tym 5,43% „zdecydowanie dobrze”) w porównaniu z bezrobotnymi 

(42,60% „dobrze” w tym 5,01% „zdecydowanie dobrze”). Należy zauważyć, że aż 13,8% 

poszukujących pracy oraz 16,86% bezrobotnych nie umiało odpowiedzieć na zadane pytanie.  

Rysunek 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak Pan/Pani ocenia swoje szanse na znalezienie satysfak-
cjonującej Pana/Panią pracy?” według statusu na rynku pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=881. 

Elementem, na którym również skupiono się w procesie charakteryzowania niepracują-

cych mieszkańców Wielkopolski w wieku 18–30 lat, była oczekiwana forma zatrudnienia. Bez 

względu na status na rynku pracy, większość ankietowanych poszukiwała zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę – odpowiednio 62,50% dla bezrobotnych oraz 64,76% dla poszuku-

jących – w pełnym wymiarze godzinowym. Badani w dalszej kolejności wskazywali dowolną 

umowę – 25% dla bezrobotnych oraz o niecały 1 pkt. proc. mniej dla poszukujących pracy.  

Warto również zauważyć, że ponad trzem procentom osób młodych w każdej z bada-

nych grup nie przeszkadzałoby podjęcie zatrudnienia bez podpisanej umowy z pracodawcą. 

Odnotowano, że wraz ze wzrostem współczynnika aktywności zawodowej rośnie poziom 

pracy nierejestrowanej w grupie osób do 25. roku życia, co oznacza, że osoby młode są po-

datne i skłonne do pracy w szarej strefie w przypadku braku ofert legalnych.  
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Z kolei w przypadku osób w wieku 25–34 lata nie wykazano takiej zależności, gdyż 

osoby w tym wieku są zainteresowane większą stabilnością zawodową, o którą trudno w sek-

torze nieformalnym7. 

Często bardzo dużym problemem jest spełnienie wszystkich wymaganych kwalifikacji 

w celu otrzymania satysfakcjonującej oferty zatrudnienia. Jednak zgodnie z wynikami bada-

nia, co trzecia osoba młoda byłaby skłonna do przekwalifikowania się, nauczenia nowego 

zawodu oraz podjęcia pracy wymagającej codziennych dojazdów. Co piąty respondent zdecy-

dowałby się na podjęcie pracy poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, w innym wymiarze 

czasu lub w formie zatrudnienia, niż wcześniej zakładał. Ankietowani bardzo niechętnie pod-

jęliby pracę niskopłatną oraz wymagającą przeprowadzki do innego kraju lub miasta. Warto 

również zauważyć, że 17,31% bezrobotnych oraz 15,84% poszukujących pracy w związku 

z chęcią podjęcia pracy byłaby skłonna pracować bez umowy8. 

Tabela 10. Najważniejsze cechy, które definiują dobrą pracę według osób bezrobotnych, poszukujących 
oraz biernych zawodowo na rynku pracy województwa wielkopolskiego 

Bezrobotny Poszukujący Bierny 

aspekt finansowy – odpowiednia 
wysokość wynagrodzenia; 

aspekt finansowy – odpowiednia 
wysokość wynagrodzenia; 

aspekt finansowy – odpowiednia 
wysokość wynagrodzenia; 

forma zatrudnienia – umowa 
o pracę na czas nieokreślony na 
pełen etat; 

forma zatrudnienia – umowa o pracę 
na czas nieokreślony na pełen etat; 

forma zatrudnienia – umowa 
o pracę na czas nieokreślony na 
pełen etat; 

normowany czas pracy, jedno-
zmianowość, elastyczne godziny 
pracy, brak nadgodzin; 

praca zgodna z wykształceniem, 
wyuczonym zawodem; 

normowany czas pracy, jedno-
zmianowość, elastyczne godziny 
pracy; 

dobra atmosfera w pracy, odpo-
wiednie stosunki z szefem i pra-
cownikami; 

normowany czas pracy, jednozmia-
nowość, elastyczne godziny pracy; praca blisko miejsca zamieszkania; 

praca dająca satysfakcję, możliwość 
rozwoju, awansu zawodowego; dobre warunki pracy; praca ciekawa, dająca satysfakcję 

i możliwość rozwoju; 

praca blisko miejsca zamieszkania; praca blisko miejsca zamieszkania; 
 

praca zgodna z wykształceniem, 
wyuczonym zawodem 

praca ciekawa, dająca satysfakcję 
i możliwość rozwoju   

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

W zależności od potrzeb, umiejętności czy przekonań różnie można zdefiniować dobrą 

pracę zawodową. Pomijając posiadany status na rynku pracy, badani jako najważniejsze cechy 

idealnego zatrudnienia podawali: aspekt finansowy – adekwatną wysokość wynagrodzenia, 

                                                
7 Pasternak-Malicka M., Aktywność zawodowa młodych osób na rynku pracy i ich skłonność do podejmowania 
nieformalnego zatrudnienia, „Economics and Management” nr 3/2014. 
8 Odsetek ten jest znacząco wyższy w porównaniu odpowiedzią na poprzednie pytanie z uwagi na możliwość 
wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 
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a także formę – umowę o pracę na czas nieokreślony na pełen etat. Innymi ważnymi cechami 

były także: bliskość miejsca zamieszkania, normowany czas pracy, jednozmianowość, ela-

styczne godziny, ciekawość wykonywanych zadań, możliwość rozwoju czy awansu zawodo-

wego.  

Wynagrodzenie z przedziału 1501−2000 zł netto to minimalna kwota, za jaką najwię-

cej młodych osób z województwa wielkopolskiego zgodziłaby się podjąć zatrudnienie – od-

powiednio 50,45% biernych zawodowo, 42,60% bezrobotnych oraz 40,72% poszukujących 

pracy (niezarejestrowanych). Ponadto warto zaznaczyć, że aż 9,46% biernych zawodowo jako 

wartość minimalnego wynagrodzenia podało kwotę powyżej 3000 zł, a jedynie 1,80% było 

skłonnych otrzymywać pensję mniejszą niż 1000 zł. 

Tabela 11. Minimalna wysokość wynagrodzenia netto, za jaką osoby bezrobotne, poszukujące i bierne 
zawodowo zgodziłyby się podjąć zatrudnienie 

Minimalna wielkość  
wynagrodzenia netto Ogółem Bezrobotny Poszukujący Bierny 

mniej niż 1000 zł 2,45% 2,05% 3,17% 1,80% 
1001 – 1500 zł 29,10% 31,66% 31,22% 19,82% 
1501 – 2000 zł 43,43% 42,60% 40,72% 50,45% 
2001 – 2500 zł 14,60% 13,67% 17,19% 11,26% 
2501 – 3000 zł 7,34% 7,97% 6,79% 7,21% 
powyżej 3000 zł 3,08% 2,05% 0,90% 9,46% 

Skala kolorów: od najmniejszej wartości (czerwony) do największej wartości (zielony). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie wyników badania CAPI, N=1103. 

Zestawiając wyobrażenia ankietowanych z rzeczywistością rynkową, należy podkre-

ślić, że nie odbiegają one znacznie od propozycji finansowych przedsiębiorców z regionu. 

Z wypowiedzi ankietowanych firm wynika, że na największe wynagrodzenie finansowe mogą 

liczyć osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, specjaliści, technicy i inny personel 

średniego szczebla – badane firmy oferują tej grupie osób wynagrodzenia powyżej 3000 zł 

brutto (około 2100 zł netto). W pozostałych grupach zawodów przeciętna pensja w ankieto-

wanych jednostkach mieściła się w przedziale 2000–2500 zł brutto, czyli około 1500–1800 zł 

„na rękę”. Dla części ankietowanych firm „w cenie” byli operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń, którzy posiadali odpowiedni zasób uprawnień zawodowych – takim pracownikom 

oferowano wynagrodzenie brutto na poziomie 3000 zł. 
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4. Wnioski końcowe 
4.1. Charakterystyka osób młodych – wnioski  z analizy desk research: 

1. Malejąca liczba osób w wieku 18-30 lat i ich udziału w ogóle ludności w woje-

wództwie wielkopolskim. 

2. Lepsze wskaźniki rynku pracy wśród osób młodych w Wielkopolsce niż średnio 

w kraju: wyższy wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia osób 

młodych na tle Polski oraz niższa stopa bezrobocia. 

3. Trudna sytuacja osób młodych na rynku pracy w porównaniu z sytuacją osób star-

szych, najgorsze wskaźniki rynku pracy wśród osób młodych w porównaniu ze 

starszymi kategoriami wiekowymi. 

 4.2. Osoby młode na rynku pracy – wnioski z badań terenowych: 
1. Osoby młode bez pracy najczęściej utrzymywane są przez rodziców lub partne-

ra/partnerkę. 

2. Młodym na rynku pracy brakuje przede wszystkim doświadczenia zawodowego. 

3. Najczęstsze przyczyny pozostawania bez pracy wśród osób jej poszukujących wy-

nikają z trudności ze znalezieniem pracy spełniającej oczekiwania finansowe oraz 

lokalizacji przyszłego miejsca pracy (poza miejscem zamieszkania), a biernym 

zawodowo najczęściej utrudnia znalezienie pracy konieczność opieki nad dziec-

kiem lub innym członkiem rodziny. 

4. Osoby młode najczęściej szukają pracy na pełen etat i na podstawie umowy o pra-

cę, są też zdolne przekwalifikować się - nauczyć nowego zawodu, by podjąć pracę. 

Deklarują również możliwość codziennych dojazdów do pracy. 

5. Pracodawcy od kandydatów do pracy oczekują głównie: adekwatnego do stanowi-

ska poziomu wykształcenia (ukończenia odpowiedniego typu szkoły, uczelni), sto-

sownych kwalifikacji i uprawnień, kompetencji miękkich, znajomości branży oraz 

języków obcych. 
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6. Wysokość proponowanego przez pracodawców wynagrodzenia jest ściśle uzależ-

niona od zajmowanego stanowiska, nie zaś od posiadanego przez kandydata po-

ziomu wykształcenia. 

7. Pracodawcy do największych atutów osób w wieku 18–30 lat zaliczyli między in-

nymi: dużą wiedzę informatyczną (biegła znajomość obsługi komputera), duże za-

angażowanie w wykonywane zadania zawodowe, większą otwartość na zmiany 

czy też szybkie zdobywanie nowych umiejętności i uprawnień. 

 

 
  



 

 37 

Raport skrócony z badania 

5. Rekomendacje 

Tabela 12. Szczegółowy wykaz rekomendacji dla zdiagnozowanych obszarów problemowych wielkopol-
skiego rynku pracy 

Opis problemu Rekomendacje Odbiorcy 

Wyrównanie szans edukacyjnych terenów wiejskich i miejskich 

W 2013 roku w województwie wielko-
polskim dominującym miejscem za-
mieszkania osób w wieku 1830 lat były 
tereny miejskie – 53,3%. Analizując 
jednak poszczególne podregiony woje-
wództwa wielkopolskiego, zauważyć 
można, iż tylko podregion pilski ma 
większy odsetek osób młodych zamiesz-
kałych na terenach miejskich (51,3%) niż 
na terenach wiejskich. W pozostałych 
podregionach większa część młodych 
mieszka na obszarach wiejskich, przy 
czym największy udział charakteryzuje 
podregiony: koniński (73,4%) oraz lesz-
czyński (66,5%). Należy jednak podkre-
ślić, że dane te pomijają młodych miesz-
kańców miast powiatowych (Poznań, 
Leszno, Konin, Kalisz), w których za-
mieszkuje łącznie 22% ogółu młodych 
z województwa wielkopolskiego. Jest to 
bardzo istotne, aby wyrównywać możli-
wości edukacyjne na terenie wojewódz-
twa, ponieważ, jak wskazano w badaniu, 
młode osoby zamieszkujące Wielkopol-
skę, poszukujące pracy, w bardzo nie-
wielkim stopniu są chętne do zmiany 
miejsca zamieszkania. 

Prowadzenie stałego monitoringu dotyczącego 
popytu i podaży na kwalifikacje na lokalnych 
rynkach pracy. 
Prowadzenie stałego monitoringu oferty szkoleniowej 
realizowanej w poszczególnych obszarach regionu. 
Poprawa możliwości dojazdu do szkół na terenie 
województwa. 
Podejmowanie działań mających na celu kreowa-
nie wśród młodych ludzi właściwych postaw 
w stosunku do aktywności zawodowej, zwłaszcza 
w odniesieniu do osób młodych posiadających 
trudną sytuację rodzinną, a także zapobieganie 
zjawisku „wyuczonej bezradności”. 
Wspieranie działań organizacji pozarządowych, 
których działalność jest skupiona na wyrówny-
waniu szans edukacyjnych. 
Modernizacja i rozwój narzędzi informatycznych 
w szkołach, poprawa wyposażenia szkół umożli-
wiająca nabycie kwalifikacji odpowiadających 
potrzebom pracodawców. 
Rozwój programów stypendialnych i działań 
podejmowanych na rzecz wsparcia osób z rodzin 
o trudnej sytuacji finansowej. 
Podnoszenie kompetencji nauczycieli, rozwój 
form nauczania on-line. 
Tworzenie kierunków kształcenia odpowiadają-
cych na potrzeby lokalnych pracodawców. 

Instytucje 
rynku pracy, 
instytucje 
związane 
z edukacją 
i szkolnictwem, 
organy samo-
rządowe 
(w tym organy 
założyciel-
skie). 

Niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

Analiza desk research zrealizowana 
w ramach badania na podstawie NSP 
wykazała, że w 2011 roku spośród osób 
w wieku 15–29 lat najwięcej osób legity-
mowało się wykształceniem: gimnazjal-
nym i poniżej (30,2%), wyższym (19,6%), 
średnim ogólnokształcącym (19,0%), 
zasadniczym zawodowym (14,8%) 
i średnim zawodowym (16,3%). Zauwa-
żono, że od 2002 nastąpił wzrost odsetka 
osób z wykształceniem wyższym (o po-
nad 12%), wzrost odsetka osób 
z wykształceniem średnim ogólnokształ-
cącym (7,7%) oraz spadek udziałów osób 
młodych z wykształceniem średnim za-
wodowym, zasadniczym zawodowym 
oraz podstawowym. Należy podkreślić, że 

Powadzenie systematycznego monitoringu po-
szukiwanych przez pracodawców specjalności 
i zawodów. Wyniki monitoringu powinny być 
wykorzystywane do prowadzenia kampanii in-
formującej młode osoby o zapotrzebowaniu rynku 
pracy na nowe profesje. Ponadto zaleca się, aby 
elementem wspierającym kampanię były cyklicz-
ne spotkania młodych osób z pracodawcami, przy 
współudziale publicznych służb zatrudnienia oraz 
biur karier.  
Efektywny rozwój doradztwa zawodowego 
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
uwzględniający stałe podnoszenie kwalifikacji 
doradców zawodowych. Nacisk położony na 
świadome podejmowanie decyzji edukacyjno-
zawodowych, przekazywaniu wiedzy o mechani-
zmach kierujących rynkiem pracy. 

Instytucje 
rynku pracy, 
instytucje 
związane 
z edukacją 
i szkolnictwem, 
biura karier. 
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Opis problemu Rekomendacje Odbiorcy 

osoby kończące szkoły średnie ogólno-
kształcące nie posiadają zawodu 
i w przypadku niekontynuowania nauki 
mogą mieć trudności z uzyskaniem satys-
fakcjonującego zatrudnienia. Ponadto, jak 
wykazała dalsza analiza kierunków 
kształcenia wybieranych przez studentów, 
można stwierdzić, że nie do końca odpo-
wiadają one aktualnym potrzebom rynku 
pracy.  
Przedsiębiorcy podczas badania potwier-
dzili, że nie zatrudniają osób legitymują-
cych się wykształceniem gimnazjalnym 
i niższym. W tym aspekcie preferowali oni 
wykształcenie średnie bądź zawodowe dla 
pracowników przy pracach prostych oraz 
wyższe dla pozostałych specjalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykształce-
nia technicznego. 

Poprawa możliwości dojazdu do szkół na terenie 
województwa. 
Promowanie działań pozwalających młodym oso-
bom na zdobywanie doświadczeń przydatnych 
w pracy zawodowej, tj. wolontariat czy udział 
w funkcjonujących w ich środowisku stowarzysze-
niach itp.  
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kompe-
tencji miękkich.  
Podnoszenie świadomości młodych ludzi w za-
kresie mechanizmów rządzących rynkiem pracy 
oraz faktycznych informacji go dotyczących (mi-
nimalna płaca, rodzaje zawieranych umów itp.). 
Wspieranie współpracy szkół z lokalnymi praco-
dawcami. 
Podnoszenie kompetencji nauczycieli, zwłaszcza 
w zakresie nauczania zawodowego. 
Tworzenie możliwości zdobywania dodatkowych 
uprawnień przez uczniów w formie kursów i szkoleń. 

Wsparcie postaw przedsiębiorczych osób młodych 

Wśród respondentów najczęstszym po-
wodem zakończenia prowadzonej działal-
ności gospodarczej były zbyt niskie przy-
chody oraz zbyt wysokie koszty prowa-
dzenia działalności. Istotnym powodem 
rezygnacji z prowadzenia własnej firmy 
w przypadku osób bezrobotnych był rów-
nież brak odporności na stres. Z kolei 
poszukujący pracy najczęściej rezygnowa-
li z własnych firm z powodu wysokich 
kosztów ich prowadzenia oraz innych 
przyczyn, tj. urodzenie dziecka czy sezo-
nowość wykonywanych prac. Powodem 
rezygnacji dla biernych zawodowo były 
przyczyny osobiste. Spośród wszystkich 
ankietowanych tylko 23,92% rozważało 
decyzję o założeniu własnej działalności 
gospodarczej. Respondenci, którzy nie 
rozważali do tej pory rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej, zapytani 
o przyczyny takiej decyzji, najczęściej 
odpowiadali, iż nie mieli pomysłu na 
prowadzenie własnej firmy. W badaniu 
wskazywano również na brak wiedzy na 
temat prowadzenia działalności gospodar-
czej, barierę finansową niepozwalającą na 
zainwestowanie środków we własny 
biznes czy dużą konkurencję.  
Podstawową przeszkodą w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej przez 
młode osoby jest jednak brak kapitału 
bądź potencjalnych źródeł jego otrzyma-
nia, niezrozumienie przepisów oraz obawa 
przed konsekwencjami karnymi za ich 
nieprzestrzeganie. 

Intensyfikacja działań mających na celu dostar-
czenie młodym osobom niezbędnej wiedzy na 
temat prawnych aspektów prowadzenia firmy, 
możliwości pozyskania niezbędnego kapitału oraz 
utrzymania firmy w realiach rynkowych.  
Uwzględnianie w procesie przekazywania środ-
ków w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności 
wiedzy na temat prowadzenia własnej firmy oraz 
niezbędnych cech osobowościowych.  
Osoby korzystające z dofinansowania własnego 
biznesu powinny być objęte przez pierwszy okres 
prowadzenia działalności opieką „mentora”, który 
doradzałby w kwestiach problemowych. 
Realizacja edukacji przedsiębiorczości oraz po-
radnictwa w zakresie zakładania przedsiębiorstwa 
i pozyskiwania funduszy na ten cel na etapie 
szkoły ponadgimnazjalnej.  
Przygotowanie kampanii informacyjnej skiero-
wanej do urzędników instytucji państwowych, 
mówiącej o konieczności zmiany podejścia do 
młodych przedsiębiorców. 

Instytucje 
rynku pracy, 
instytucje 
związane 
z edukacją 
i szkolnictwem, 
organy samo-
rządowe 
(w tym orga-
ny założyciel-
skie). 
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Opis problemu Rekomendacje Odbiorcy 

Niedostosowanie kwalifikacji osób młodych do potrzeb pracodawców 

Pracodawcy dostrzegają fakt, że osoby 
młode, rozpoczynające karierę zawo-
dową zazwyczaj nie mają praktycznych 
umiejętności związanych z zawodem, 
który wybrali. Dlatego oprócz umiejęt-
ności czysto zawodowych oczekują od 
kandydatów do pracy również kompe-
tencji miękkich związanych z zaanga-
żowaniem oraz odpowiedzialnością. 
Zarówno uczniowie/studenci, jak 
i pracodawcy mają świadomość ko-
nieczności odbycia przez młode osoby 
praktyk i staży w celu rozwoju dalszej 
kariery zawodowej. Jednak najczęst-
szymi barierami w poprawnym prze-
prowadzeniu staży i praktyk są: niski 
stopień zaangażowania pracodawców 
w przekazywanie wiedzy praktycznej 
oraz wykorzystywanie młodych osób 
jako darmowej siły roboczej, brak 
jasno określonego programu prak-
tyk/staży. Z kolei w opinii pracodaw-
ców praktykanci i stażyści wykazują 
niski stopień zaangażowania w powie-
rzane zadania, brak im samodzielności, 
kreatywności oraz mają roszczeniowy 
stosunek do współpracy z pracodawcą. 
Obecnie u młodych osób brakuje świa-
domości, że raz zdobyte wykształcenie 
czy umiejętności nie umożliwią im 
długoterminowego utrzymania się na 
rynku pracy. Przedsiębiorcy wymagają 
od swoich pracowników systematycz-
nego podnoszenia kwalifikacji, dlatego 
tak ważna jest konieczność uczenia się 
przez całe życie. 

Zapewnienie kursów uzupełniających braki 
w edukacji, ale także kursów podnoszących umie-
jętności i kwalifikacje osób słabiej wykształco-
nych oraz zapewniających nabycie kwalifikacji 
umożliwiających wykonywanie określonego 
zawodu. 
Prowadzenie monitoringu umożliwiającego iden-
tyfikację deficytowych umiejętności i uprawień 
i dopasowanie oferty kursów i szkoleń do zapo-
trzebowania rynkowego.  
Umożliwienie uczniom i studentom zapoznania 
się z realnym funkcjonowaniem potencjalnych 
pracodawców. Inicjowanie przez szkoły / uczelnie 
wyższe kontaktu na linii słuchacz – pracodawca.  
Uświadamianie młodym osobom znaczenia kom-
petencji miękkich na równym poziomie z umie-
jętnościami zawodowymi poprzez prowadzenie 
kampanii informacyjnych skierowanych do osób 
w wieku 18–30 lat. Realizacja w szkołach projek-
tów zespołowych rozwijających kompetencje 
miękkie takie jak komunikatywność oraz umie-
jętność pracy w grupie.  
Prowadzenie kampanii informacyjnej mającej na 
celu uświadomienie pracodawcom konieczności 
praktycznego przygotowania uczniów i studentów 
do wykonywanego zawodu oraz zachęcenie do 
przeprowadzania staży i praktyk będących warto-
ścią dodaną zarówno dla firm, jak i młodych 
ludzi. Równocześnie kampanie te powinny pod-
kreślać korzyści, jakie mogą przynieść pracodaw-
com takie działania. 
Stworzenie spójnego i przejrzystego programu 
praktyk, zawierającego opis wszystkich umiejęt-
ności, jakie słuchacz powinien zdobyć podczas 
ich trwania. Zaleca się, aby szkoły i uczelnie 
wyższe dla lepszego dostosowania nauczanych 
zagadnień programy praktyk konsultowa-
ły/współtworzyły z przedsiębiorcami z regionu.  
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej podkre-
ślającej konieczność podnoszenia kwalifikacji 
przez całe życie. 
Wsparcie finansowe ze strony pracodawców oraz 
instytucji rynku pracy dla osób mających w pla-
nach podnoszenie własnych umiejętności oraz 
nabywanie dodatkowych uprawnień. Wprowa-
dzenie odgórnego obowiązku zapewnienia 
uczestnikom szkoleń dokumentów potwierdzają-
cych nabyte kwalifikacje. 
Elastyczne reagowanie na zmieniające się potrze-
by rynku pracy poprzez monitorowanie zmian 
i upowszechnianie tych informacji. 

Instytucje 
rynku pracy, 
instytucje 
związane 
z edukacją 
i szkolnictwem, 
organy samo-
rządowe 
(w tym orga-
ny założyciel-
skie). 

Źródło: opracowanie własne. 
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