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Wstęp 

 

 Publikacja Zapotrzebowanie i bariery regionalnego rynku pracy w 2016 r. to 

opracowania przygotowane w ramach badań i analiz rynku pracy prowadzonych 

przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu. Artykuły zostały przygotowane na podstawie wyników badań własnych 

zrealizowanych we współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa 

wielkopolskiego oraz danych gromadzonych przez WBiARP. 

 Pierwsze opracowanie Stan doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim zajmuje się problematyką 

realizacji poradnictwa zawodowego wśród młodzieży szkolnej. Analiza dostępnych 

materiałów w tym zakresie została uzupełniona badaniem zrealizowanym na terenie 

województwa wielkopolskiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

(zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących) oraz 

wśród doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. Na 

potrzeby badania zrealizowano ok. 2400 ankiet. Uzyskana diagnoza powinna 

stanowić motywację do intensyfikacji działań na rzecz rozwoju poradnictwa 

zawodowego skierowanego do osób podejmujących pierwsze decyzje edukacyjne 

i zawodowe. 

 W artykule Sytuacja zawodowa kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia 

na terenie województwa wielkopolskiego przybliżona została sytuacja jednej z grup 

osób bezrobotnych, których aktywizacja należy do priorytetów regionalnych działań 

podejmowanych na rzecz zatrudnienia. Zrealizowane badanie miało na celu  

m.in. określenie form wsparcia w zakresie ułatwień nad łączeniem życia 

zawodowego i opieki nad dziećmi, które w opinii badanych kobiet mogłyby korzystnie 

wpłynąć na ich powrót na rynek pracy. 

 Dwa kolejne opracowania są corocznie przygotowywane w ramach 

podsumowania działań podejmowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia  

w województwie wielkopolskim. Zapotrzebowanie na pracowników zgłoszone do 

wielkopolskich służb zatrudnienia w 2015 r. dotyczy podsumowania ofert pracy, 

jakimi dysponowały w okresie sprawozdawczym powiatowe urzędy pracy, sieć 

EURES i agencje zatrudnienia w Wielkopolsce. Z kolei Aktywizacja na wielkopolskim 
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rynku pracy w 2015 r. przybliża realizację instrumentów rynku pracy w powiatowych 

urzędach pracy w regionie. 

 Mam nadzieję, że przedstawiona w opracowaniach tematyka spotka się 

z Państwa zainteresowaniem, a analizy przedstawione w publikacji będą przydatne  

w ramach podejmowanych działań na regionalnym i lokalnych rynkach pracy. 
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Bezrobocie to problem, który dotyka absolwentów szkół niezależnie od etapu 

zakończonej edukacji. Próba łagodzenia trudności, jakie napotykają osoby młode 

w pierwszych doświadczeniach na rynku pracy, jest istotna, by poprzez zatrudnienie 

mogły wejść w dorosłość, zyskać stabilizację w życiu prywatnym i rodzinnym oraz 

prowadzić własne gospodarstwo domowe. Jak pokazują m.in. wnioski z badania 

Barometr zawodów 20171 dla województwa wielkopolskiego oraz raport Ocena 

sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015  

na rynku pracy2, istotnym jest przede wszystkim, by reagować na niedopasowanie 

oferty kształcenia do rynku pracy oraz wspomagać młodych ludzi, aby rozwijali 

kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców i wybierali pracę  

w zawodach, na które prognozowane jest zapotrzebowanie na lokalnym lub 

krajowym rynku pracy.  

Wyzwania współczesnego rynku pracy polegają w dużej mierze na budowaniu 

bezpieczeństwa zatrudnienia, rozumianego jako wyposażenie ludzi w odpowiednie 

umiejętności, które pomogą im w znalezieniu nowego miejsca pracy, a nie gwarancji 

jego niezmienności. Z tego względu usługi doradztwa zawodowego3 w szkołach  

są szczególnie istotne dla efektywnego wykorzystania potencjału młodych ludzi 

wchodzących na rynek pracy. Poprzez pomoc uczniom w wyborze zawodu oraz 

dalszej drogi kształcenia, a także wspieranie aktywnych postaw, umożliwiają im 

podejmowanie świadomych decyzji edukacyjno - zawodowych.  

Takie wsparcie wymaga jednak rzetelnej wiedzy nt. trendów i uwarunkowań 

rynkowych. Nowe technologie przyczyniają się do powstawania i zanikania 

niektórych profesji. Wiele z zawodów wymaga ciągłego aktualizowania i poszerzania 

kompetencji, jak i przygotowania do nowych form świadczenia pracy. Na rynku pracy 

występuje zarówno zjawisko przeedukowania4, kiedy osoby młode muszą 

podejmować pracę poniżej własnych kompetencji, jak i niedokształcenia, gdzie 

obserwuje się braki wykształconych osób w specjalistycznych dziedzinach (m.in. 

                                            
1
 Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, Barometr zawodów 2017, Kraków 2016 r. 

2
 Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku pracy, Poznań, 

2016r.  
3
 W artykule używa się zamiennie terminu „doradztwo zawodowe”, „doradztwo”, „usługi doradcze” w rozumieniu – 

doradztwo edukacyjno-zawodowe. Odbiorca usługi jest najczęściej osobą niepełnoletnią, uczącą się zatem sama 
usługa jest realizowana w placówkach oświatowych (szkołach oraz w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych)). 
4
 M. Jelonek, Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z jakością sytuacji 

zawodowej osób młodych, [w:] Bilans Kapitału Ludzkiego, Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań, na 
postawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa – Kraków 2015 r., 
s. 47. 
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w branżach innowacyjnych). W części zawodów powodowana niekorzystnymi 

zmianami demograficznymi struktura wieku pracujących, w połączeniu z brakiem 

napływu młodych kandydatów do wykonywania zawodu, skutkuje brakiem 

zastępowalności pokoleniowej. Luka kwalifikacyjna dotyczy szerokiej grupy zawodów 

robotniczych, rzemieślniczych, ale również zawodów związanych z opieką medyczną 

(lekarze różnych specjalności, pielęgniarki itp.)5. Coraz silniej sygnalizowane są też 

deficyty wykwalifikowanej kadry z wykształceniem zawodowym.  

Dziś wielu absolwentów po wejściu na rynek pracy nie chce wykonywać 

wyuczonego zawodu, gdyż nie odpowiada on ich oczekiwaniom, wyobrażeniom lub 

nie potrafią oni wykorzystać potencjału uzyskanego wykształcenia w poszukiwaniu 

pracy zarobkowej. Skutki źle podejmowanych wyborów lub braku mądrych decyzji 

edukacyjno – zawodowych wśród młodych osób są alarmujące. Dane Eurostatu 

wskazują na znaczący odsetek osób młodych w wieku (15-29) tzw. NEET, które nie 

uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, a co za tym idzie 

narażone są na wyższe ryzyko długotrwałego bezrobocia, nieregularnej ścieżki 

kariery zawodowej, ubóstwa i wykluczenia społecznego. W 2015 r. odsetek osób  

z ww. kategorii wyniósł w Polsce 14,6%. Warto również wspomnieć o zjawisku 

pracujących biednych6 lub zatrudnieniu prekaryjnym7, które jest najsilniej 

reprezentowane w najmłodszych grupach wiekowych pracujących (m.in. przez osoby 

młode wchodzące na rynek pracy). Mimo zdobytego wykształcenia, podjętej 

aktywności zawodowej, często zmagają się one z trudnymi warunkami panującymi 

na rynku pracy, tj. m.in. z niekorzystną formą zatrudnienia (przedłużające się staże, 

niestandardowe formy zatrudnienia, tzw. „umowy śmieciowe”). Młodzi pracujący 

często wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji, bez możliwości rozwoju, a także 

awansu zawodowego, co wpływa na poczucie braku perspektyw życiowych 

i możliwości formułowania planów finansowych na przyszłość8. Usługi doradztwa 

zawodowego w szkołach, już na etapie pierwszych wyborów edukacyjno-

zawodowych i kształtowania postaw, mogą być narzędziem do ograniczania tego 

                                            
5
 Popyt na tych pracowników przewyższa ich podaż, przekracza też możliwości systemu kształcenia 

formalnego za M. Jelonek, Młodzi na rynku pracy, s. 43. 
6
 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_182_08.PDF [dostęp na 25 października 2016 r.]. 

7
 Prekariat – termin, który powstał z połączenia dwóch słów: precarious (niepewny) i proletariat (biedna klasa 

pracująca). Jednym z popularyzatorów tego coraz częściej pojawiającego się w dyskursie publicznym pojęcia jest 
profesor University of London, Guy Standing – brytyjski ekonomista, specjalista w zakresie bezpieczeństwa 
socjalnego i ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
8
 http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf [dostęp na 25 

października 2016r.]. 
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typu negatywnych zjawisk i wsparciem w walce o realizację własnej ścieżki kariery 

zawodowej. Odpowiednie kwalifikacje i umiejętności uczniów oraz ich wybory 

edukacyjne to nie tylko istotna wartość w odniesieniu bieżącej sytuacji na rynku, ale 

inwestycja w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat ich aktywności zawodowej. 

 

Sytuacja młodych na rynku pracy w Wielkopolsce 

 

W 2015 r. w województwie wielkopolskim liczba osób do 30 roku życia 

wynosiła 1 228 537, z czego ponad połowę (51,3%) stanowili mężczyźni. Największy 

udział osób młodych w województwie wielkopolskim odnotowano w powiecie 

grodziskim (39,7%) oraz leszczyńskim (39%). Najmniejsze wartości tego wskaźnika 

zaobserwowano natomiast w Poznaniu (30,5%), Koninie (30,6%) i Kaliszu (30,7%).  

Mimo, że w 2015 r. województwo wielkopolskie należało do regionów 

posiadających jeden z najwyższych udziałów osób do 30. roku życia w ogóle 

ludności, na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest jego systematyczny spadek  

(z 41,0% w 2007 r. do 35,4% w 2015 r.). Stanowi to odzwierciedlenie niekorzystnych 

tendencji demograficznych występujących na terenie całego kraju. 

Wykres 1 Udział osób do 30. roku życia w ogóle ludności według województw w 2015 roku [w%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W przypadku analizy aktywności ekonomicznej osób młodych w Wielkopolsce 

należy zauważyć, że wśród najmłodszej grupy wiekowej bierni zawodowo w 2015 r. 

stanowili około 43% (234 tys. osób), co wynikało z faktu, że znaczna cześć osób  
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w tym przedziale wiekowym kontynuowała naukę i nie weszła jeszcze na rynek 

pracy. Udział pracujących w wieku 15-29 lat (51%) w tej kategorii wiekowej był 

znacząco niższy w porównaniu z sytuacją grup 30-39 oraz 40-49 lat (odpowiednio 

84% i 81%). Bezrobotnych aktywnych zawodowo w tej kategorii wiekowej było 34 tys. 

osób (6%). Niepokojący jest jednak fakt, że w porównaniu ze starszymi grupami 

wiekowymi, udział liczby bezrobotnych wśród młodych aktywnych zawodowo był 

najwyższy.  

Wykres 2 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-29 lat w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BAEL 

 W 2015 r. w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia wg BAEL dla osób 

w wieku 15-29 lat wyniosła 10,8%, co stanowiło najniższą wartość tego wskaźnika  

w kraju. 

Wykres 3 Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2015 roku [w%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat,  BAEL. 

 

Wartością przedstawiającą sytuację osób młodych na rynku pracy jest także 

wskaźnik zatrudnienia. Również w tym przypadku województwo wielkopolskie  

w 2015 r. zanotowało wynik wskazujący na stosunkowo korzystną sytuację osób 
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w wieku 15-29 w kraju (51,1%), będący o 6,2 p. proc. wyższy od wartości krajowej 

oraz o 16,2 p. proc. wyższy od województwa podkarpackiego, posiadającego 

najniższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 w Polsce. 

Wykres 4 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2015 roku [w%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Mimo korzystnej sytuacji osób młodych na rynku pracy w porównaniu z innymi 

regionami, Wielkopolskę cechuje silne zróżnicowanie poziomu bezrobocia osób 

młodych (rysunek 1). We wrześniu 2016 r. różnica pomiędzy najniższym (17,9% -  

m. Poznań) a najwyższym (40% - powiat słupecki) poziomem udziału osób  

do 30 roku życia w ogóle bezrobotnych wyniosła 22,1 p. proc. 

 Należy również zauważyć, że o ile spadek liczby osób do 30 roku życia 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP dotyczył wszystkich powiatów  

w ostatnim roku (tj. od września 2015 r.), to polepszenie sytuacji młodych na rynku 

pracy nie następowało równomiernie: największy spadek zaobserwowano  

w powiatach: wolsztyńskim (37,3%) i grodziskim (33,7%), a najmniejszy w powiecie 

obornickim (3,9%.). 

Powyższe dane wskazują na duże zróżnicowanie województwa 

wielkopolskiego w zakresie udziału osób młodych w ogóle bezrobotnych oraz o ich 

trudnej sytuacji na poszczególnych lokalnych rynkach pracy. Chociaż sytuacja tej 

grupy wiekowej na wielkopolskim rynku pracy jest korzystniejsza niż ich rówieśników 

zamieszkujących inne regiony, w dalszym ciągu wymaga ona wsparcia w zakresie 

rozpoczęcia aktywności zawodowej. Jak wynika z przeprowadzonego badania pt.: 

Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy9, w opinii 

zarówno osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy (niezarejestrowanych w PUP) 

                                            
9
 Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy, Poznań 2015. Badanie zrealizowane 

w ramach projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II na zlecenie WUP w Poznaniu. 
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w wieku od 18 do 30 r. ż. czynnikami uniemożliwiającymi im podjęcie zatrudnienia są: 

brak satysfakcjonujących ofert pracy (odpowiednio 47,4% i 41,9%), brak lub 

niewystarczające doświadczenie zawodowe (odpowiednio 20,1% i 26,2%) oraz brak 

kontaktów biznesowych (odpowiednio 19,4% i 22,9%). Około 10% badanych 

bezrobotnych, jak i poszukujących pracy, wskazywało na nieodpowiedni kierunek 

oraz poziom wykształcenia. Ponadto poszukujący pracy deklarowali, że pozostają 

bez zatrudnienia ponieważ nie mogą znaleźć pracy, która spełni ich oczekiwania 

finansowe (22,2%), nie mogą znaleźć pracy w miejscu zamieszkania (21%), 

pracodawcy nie odpowiadają na składane przez nich dokumenty aplikacyjne lub 

składane im oferty nie prezentują satysfakcjonującej ich formy zatrudnienia (19,5%). 

Rysunek 1 Udział osób do 30 roku życia w ogóle bezrobotnych zarejestrowanych w województwie 
wielkopolskim według powiatów we wrześniu 2016 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, Poznań 2016 r. 
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Sytuacja absolwentów na rynku pracy w Wielkopolsce10 

 

W roku szkolnym 2014/2015 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 

w Wielkopolsce, tj. zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły artystyczne, licea 

ogólnokształcące, szkoły policealne i szkoły wyższe, ukończyło 85 782 absolwentów. 

Zgodnie z utrzymującą się od kilku lat tendencją, najwięcej osób ukończyło szkoły 

wyższe (47,9% wszystkich absolwentów) oraz licea ogólnokształcące (23,3% ogółu 

absolwentów). Należy jednak zauważyć, że w 2015 r., w stosunku do roku ubiegłego, 

odnotowano wzrost liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, szkół 

policealnych i techników, co potwierdza, iż stopniowo rośnie zainteresowanie 

kształceniem zawodowym, a jego popularność tworzy nowy trend w zakresie decyzji 

edukacyjnych. 

Wykres 5 Udział procentowy absolwentów wg typów szkół w całej populacji absolwentów w danym 
roczniku, tj. 2013/2014 i 2014/2015 [w %] 

Źródło: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku 
pracy, Poznań 2016 r. 
 

Według danych GUS w 2015 r. udział zarejestrowanych bezrobotnych 

absolwentów wśród bezrobotnych ogółem w Wielkopolsce wyniósł 5,4%. Wartość ta 

była jedną z wyższych w kraju, tuż za województwem małopolskim (6%), 

podkarpackim (5,9%), lubelskim (5,7%) oraz świętokrzyskim (5,6%). 

                                            
10

 Opracowano na podstawie: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 
2014/2015 na rynku pracy, Poznań 2016 r., Raport został przygotowany na podstawie danych statystycznych 
pozyskanych z powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(baza danych Systemu Informacji Oświatowej – SIO) oraz wielkopolskich szkół wyższych. 
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Wykres 6 Udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem według 
województw w 2015 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W ujęciu powiatowym najniższy udział bezrobotnych absolwentów w ogóle 

bezrobotnych (rysunek 2) odnotowano w powiecie średzkim (3%), wrzesińskim 

(3,6%) oraz poznańskim (3,8%). W większości powiatów (23 z 31) udział 

absolwentów wśród osób bezrobotnych  zarejestrowanych w PUP był niepokojąco 

wysoki, najwyższy odnotowano w powiatach: rawickim (8,6%), nowotomyskim 

(8,5%), grodziskim (8,3%) oraz kępińskim (7,9%). 

Według danych problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - aż 19,4% z nich pozostawało bez 

pracy. Pomimo obecnych pozytywnych działań na rzecz wspierania przywrócenia 

silnego szkolnictwa zawodowego (poprzez próby podniesienia jakości i efektywności 

systemu kształcenia praktycznego), warto również inwestować w coraz lepsze 

przygotowanie uczniów ZSZ do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, aby 

kompleksowo wspierać ich start zawodowy.  
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Rysunek 2 Liczba bezrobotnych absolwentów w powiatach Wielkopolski (stan na październik 2015 r.) 
oraz udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem w 2015 r. 
[w%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa 
wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku pracy, Poznań 2016 r. oraz GUS BDL. 

 

 

Doradztwo zawodowe w polskich szkołach w świetle diagnozy IBE11 

 

Przeprowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych diagnoza stanu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

wskazuje, iż usługi doradztwa zawodowego w polskich szkołach mają bardzo 

zróżnicowany charakter, zarówno jeśli chodzi o ich dostępność (liczbę godzin 

doradztwa na klasę), jak i formy świadczenia usług (przygotowanie merytoryczne 

doradców, sposób organizacji zajęć). Wyniki przedstawione w raporcie z badania 

wskazują, że ¼ szkół realizuje doradztwo szczątkowo lub wcale, mimo, iż ten 

                                            
11

 Opracowane na podstawie raportu z badania K. Podwójcic, Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących 
doradztwo, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015 r. 
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obowiązek nałożony jest na szkoły ustawą12, a wewnątrzszkolny system doradztwa – 

mimo iż teoretycznie powinien być realizowany w każdej szkole – funkcjonuje jedynie 

w 1/3 placówek. Brak podstawy programowej dla przedmiotu oraz jasno przyjętych 

standardów jego realizacji skutkuje faktem, iż 7,3% szkół przeznacza na zajęcia 

z doradztwa zawodowego do jednej godziny (na jedną klasę w ciągu roku), a 25% 

szkół realizuje poradnictwo w zakresie poniżej 4 godzin rocznie na klasę. Dane te 

nasuwają pytania, co do efektywności wsparcia oferowanego w tak wąskim zakresie. 

Nie trudno bowiem zauważyć, że taka forma realizacji poradnictwa zawodowego 

wyklucza prowadzenie długofalowej polityki pomocowej w tym zakresie oraz 

utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnych usług czy indywidualne podejście do 

ucznia- klienta. 

Tabela 1 Liczba godzin doradztwa na jeden oddział klasowy w ciągu roku w różnych typach szkół – wybrane 

charakterystyki 

Typ szkoły Gimnazjum ZSZ Technikum Liceum Wszystkie 

Odsetek szkół świadczących 

mniej niż 1 godzina 

doradztwa na klasę 

5,4% 8,8% 10% 10,2% 7,3% 

25% szkół danego typu 

świadczy doradztwo rocznie 

w wymiarze nie większym 

niż… godzin rocznie na klasę 

4,6 godz. 3,9 godz. 3,3 godz. 2,7 godz. 3,7 godz. 

Połowa szkół danego typu 

świadczy doradztwo w 

wymiarze nie większym niż 

… godz. na klasę 

9,2 godz. 10 godz. 6,8 godz. 6 godz. 8,1 godz. 

Średnio szkoły danego 

typu świadczą ... godzin 

doradztwa na jedną klasę 

rocznie. 

12,6 godz. 16,9 godz. 12,5 godz. 14 godz. 13,6 godz. 

Źródło: K. Podwójcic, Diagnoza stanu doradztwa. 

 Ponadto według raportu IBE 34,2% osób świadczących usługi doradztwa 

w szkołach nie posiada żadnych formalnych kwalifikacji. Przygotowaniem 

merytorycznym dla 23% prowadzących zajęcia stanowią kursy lub szkolenia  

z doradztwa zawodowego. Jedynie 43% osób zajmujących się doradztwem 

legitymuje się wykształceniem wyższym w przedmiotowym kierunku. Tylko 15,4% 

szkół zatrudnia doradcę na etacie, a w 78,6% placówek obowiązki doradcze 

wykonuje osoba, dla której nie jest to podstawowe zadanie. Najczęściej prowadzenie 

                                            
12

 M.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016 poz. 1943), Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku z późn. zm. (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 
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zajęć z doradztwa nauczyciele łączą z pracą pedagoga szkolnego, nauczyciela 

przedmiotu, wychowawcy i psychologa szkolnego. 

Wykres 7 Odsetek typów szkół zatrudniających etatowego doradcę, inną osobę oraz nierealizujący zadań 

z zakresu doradztwa. 

 
Źródło: K. Podwójcic, Diagnoza stanu doradztwa. 

Największymi barierami zgłaszanymi w kontekście realizacji doradztwa 

zawodowego w szkołach są niedostateczne kompetencje nauczycieli (brak 

merytorycznie przygotowanych doradców) oraz brak środków finansowych. Szkoły, 

które nie są w stanie samodzielnie realizować doradztwa, wspierają się pomocą 

zewnętrznych instytucji, jednak – jak wskazano powyżej – doradztwo zawodowe  

w szkołach ma często incydentalny charakter (realizowane jest na godzinie 

wychowawczej, w ramach zastępstw, na godzinach będących w dyspozycji 

dyrektora), a jego obecność w szkole służy często potwierdzeniu wypełnienia 

formalnego „obowiązku”, a nie konsekwentnej realizacji przyjętego planu wsparcia. 

Stan doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych  

w Wielkopolsce. 

 

W celu określenia sytuacji doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim, wpływających na jakość 

ofertowanych usług, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeprowadził badanie 

opinii, które miało służyć diagnozie stanu doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w regionie (czas realizacji badania I i II kwartał 2016 r.). 

Zestawienie opinii nt. doradztwa zawodowego dwóch kategorii respondentów: 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników, 

liceów ogólnokształcących) ze wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego 

(N=2 326) i doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach 
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pracy w województwie (N=11813) pozwoliło na określenie aktualnej sytuacji,  

jak i formułowanych oczekiwań wobec świadczenia tego rodzaju usług w szkołach 

(zarówno ze strony klientów, jak i osób pracujących z absolwentami szkół w zakresie 

poszukiwania pracy). 

Uczniowie o doradztwie edukacyjno - zawodowym w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 

Organizacja zajęć 

 Jednym z kluczowych obszarów badania było zagadnienie dotyczące sposobu 

organizacji usług doradztwa zawodowego w szkołach na terenie Wielkopolski.  

Na pytanie: Czy w szkole do której aktualnie uczęszczasz odbywają się zajęcia 

z doradztwa zawodowego (zajęcia dot. rynku pracy)? twierdząco odpowiedziało 53% 

uczniów biorących udział w badaniu. Aż 29% stwierdziło, że takie zajęcia w ich 

szkole nie są w ogóle organizowane, a 18% uczniów wskazało odpowiedź „trudno 

powiedzieć”. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że forma, w jakiej organizowane 

są zajęcia poruszające tę tematykę w ramach programu szkolnego jest na tyle 

nieuporządkowana, że nie stanowiła dla 47% młodych osób istotnego, zauważalnego 

elementu wsparcia w ramach oferty szkolnej. 

 Wśród uczniów, którzy deklarowali w swoich szkołach występowanie zajęć 

z doradztwa zawodowego (zajęć dot. rynku pracy) ponad połowa (54%) wskazała,  

że odbywają się one nieregularnie, co jakiś czas. Odbywają się wówczas w ramach 

innych zajęć lekcyjnych (16%), godziny wychowawczej (7%) oraz w ramach godzin 

dodatkowych (6%). Zajęcia mają regularny charakter jedynie według 29% uczniów. 

Warto podkreślić, że 53% uczniów, którzy zadeklarowali dostęp do zajęć z doradztwa 

zawodowego w swojej szkole, wskazało na ich obligatoryjny charakter. Można 

przypuszczać, że taki sposób organizacji zajęć, nie stanowi dla uczniów wyraźnego 

sygnału na temat wysokiej wagi prezentowanych na nich treści i sprzyja traktowaniu 

zajęć jako drugoplanowych w programie nauczania. 

 Największą dostępność zajęć z doradztwa zawodowego odnotowano wśród 

uczniów liceów ogólnokształcących (58%) oraz szkół średnich zawodowych (56%), 

najmniejszą deklarowali uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (45%). 

                                            
13 W badaniu założono realizację badania na próbie pełnej, jednak zwrotność ankiet uzyskano na poziomie 64% 
(stan etatów doradców zawodowych w PUP na koniec 2015 r. – 184). 
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Wykres 8 Dostępność zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych wg typów szkół 

(pytanie: Czy w szkole do której aktualnie uczęszczasz odbywają się zajęcia z doradztwa 
zawodowego?). 

 
Źródło: Badanie własne. 

 Warto zaznaczyć, że mimo iż uczniowie szkół zawodowych deklarowali 

najmniejszą dostępność zajęć doradztwa zawodowego w swoich szkołach, to właśnie 

oni zdecydowanie najczęściej wskazywali, iż oferowane im zajęcia mają regularny 

charakter (44%). 

Wykres 9 Dostępność zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych wg typów szkół 

(pytanie: Jak często odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego?). 

 

Źródło: Badanie własne. 
 

 Zdecydowana większość uczniów biorących udział w badaniu deklarowała,  

iż zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane w formie zajęć 

grupowych, w których uczestniczy cała klasa. Jedynie 17 % uczniów zadeklarowało, 

iż korzystało w szkole z indywidualnej porady doradcy zawodowego. Wyniki te 

odzwierciedlają tendencje panujące we wszystkich szkołach w kraju14. Z dużym 

                                            
14

 Wyniki raportu IBE wskazują, iż doradztwo indywidualne jest najczęściej kierowane do uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze lub uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Traktowane jest bardziej, jako 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a nie doradztwo edukacyjno – zawodowe. 
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prawdopodobieństwem należy przyjąć, że ograniczenia wykorzystywania doradztwa 

indywidualnego w prowadzeniu zajęć są często wymuszone niewystarczającą ilością 

czasu przeznaczoną na doradztwo, a także brakiem wykwalifikowanej kadry, 

koniecznej dla prowadzenia takiego wsparcia. 

Tematyka zajęć 

Kolejnym badanym zagadnieniem była tematyka zajęć z doradztwa 

zawodowego. Uczniowie najczęściej wskazywali, że zajęcia dotyczą tzw. rozwoju 

kompetencji miękkich/społecznych („zajęcia dotyczą stosunków międzyludzkich”, 

„tłumaczą jak rozmawiać z pracodawcą”, „jak zachować się w danych sytuacjach”, 

„jak radzić sobie ze stresem”). Należy zauważyć, że jest to obszar, który odpowiada 

na sygnalizowane przez pracodawców zapotrzebowanie, gdyż jak wskazują m.in. 

wnioski z badania Bilans Kapitału Ludzkiego młode osoby poszukujące pracy  

(we wszystkich zawodach) wykazują niedobór kompetencji interpersonalnych  

i samoorganizacyjnych15. Ponadto uczniowie deklarowali, że tematyka zajęć 

poświęcona jest: badaniu predyspozycji do pracy w konkretnych zawodach16, 

kwestiom związanym z planowaniem kariery zawodowej, przygotowaniem  

do założenia działalności gospodarczej („firma symulacyjna – prowadzenie 

działalności gospodarczej”) oraz informacjom o rynku pracy („dowiadujemy się jakie 

zawody są aktualnie pożądane”, „zawody przyszłościowe”, „zapoznanie się  

z deficytami na terenie Wielkopolski”). 

Rysunek 3 Zagadnienia poruszane na zajęciach z doradztwa zawodowego wskazywane przez uczniów 
(pytanie: Czego dotyczą zajęcia z doradztwa zawodowego w Twojej szkole?) (skala kolorów na 
strzałce oddaje intensywność wskazań – czerwony – najczęściej; niebieski – najrzadziej 
powtarzające się zagadnienia). 

Źródło: Badanie własne. 

                                            
15

M. Kocór, Niedopasowanie kompetencyjne, [w:] Bilans Kapitału Ludzkiego, s. 18-19. 
16

 Należy mieć jednak na uwadze, że prawidłowe odczytanie i interpretacja testów predyspozycji w warunkach 
szkolnych są trudne do osiągnięcia i często mało efektywne (zajęcia na forum klasy nie sprzyjają indywidualnemu 
omawianiu wyników, a do ich analizy potrzebna jest doświadczona i wykwalifikowana kadra). 
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Mimo iż wskazane tematy zajęć odpowiadają zgłaszanemu zapotrzebowaniu 

rynku pracy oraz zainteresowaniom uczniów, to jedynie 60% z nich zadeklarowało,  

iż uważa je za przydatne. Warto podkreślić, że aż 29% respondentów wyraziło opinię 

poprzez wskazanie odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Oznacza to, że niemal co trzeci 

uczeń biorący udział w badaniu nie był przekonany, co do efektywności zajęć,  

w których uczestniczył.  

Wykres 10 Czy uważasz, że zajęcia z doradcą zawodowym są dla Ciebie przydatne? 

 

Źródło: Badanie własne. 

 11% uczniów biorących udział w badaniu określiło, że zajęcia z doradcą 

zawodowym są dla nich „nieprzydatne” i „zupełnie nieprzydatne”. Wśród nich 36% 

zadeklarowało, że nie wierzy, iż proponowane im wsparcie w takiej formie może być 

pomocne w zetknięciu z realiami rynku pracy, 23% uważa, że zajęcia nie są ciekawe, 

20% wskazało, że zagadnienia poruszane w czasie zajęć nie są dla nich interesujące 

(„mało konkretów”, „informacje które przekazuje doradca są znane”), a 11% 

stwierdziło, że wie lepiej od doradcy zawodowego, co ma robić w przyszłości. 

Wykres 11 Czy uważasz, że zajęcia są przydatne? wg typów szkół 

 

Źródło: Badanie własne. 
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Warto podkreślić, że mimo iż niektórzy uczniowie szkół zawodowych biorący 

udział w badaniu sygnalizowali, że nie potrzebują zajęć dot. doradztwa zawodowego, 

gdyż mają już zatrudnienie, a informacje o rynku pracy zdobywają w trakcie praktyk 

zawodowych (informacje „z pierwszej ręki” są dla nich bardziej wiarygodne),  

to właśnie uczniowie ZSZ najwyżej ocenili przydatność zajęć z doradztwa 

zawodowego (69%). Wydaje się, że nie bez znaczenia jest wspominana wcześniej 

w tym kontekście wyższa niż w innych przypadkach regularność organizowanych 

zajęć w szkołach zawodowych oraz większe zainteresowanie uczniów problematyką 

zatrudnienia, powodowane szybszym względem reszty rówieśników wejściem na 

rynek pracy. 

Źródła wiedzy o rynku pracy  

Uczniowie pytani o to, skąd przede wszystkim pozyskują informacje na temat 

rynku pracy, wskazywali, że przede wszystkim czerpią wiedzę z Internetu (41%), 

rozmów z kolegami/koleżankami (17%), rozmów z rodzicami (16%), z telewizji (13%). 

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia doradcy zawodowego (7%) było możliwością 

braną pod uwagę najrzadziej. Padały również takie odpowiedzi jak „rozmawiam  

z doświadczonymi osobami”, „rozmawiam z pracownikami mojej branży zawodowej”, 

„od innych nauczycieli”, „od nauczycieli przedmiotów zawodowych”, „rozmawiam  

z szefem”, „z własnej firmy”, „od ludzi, którym wyszło w życiu”. 

Wykres 12 Skąd przede wszystkim pozyskujesz informacje dotyczące rynku pracy? 

 

Źródło: Badanie własne. 
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Przyczyn takiego stanu rzeczy, można szukać zapewne w często 

incydentalnym charakterze prowadzonych zajęć (w trakcie których kontakt z doradcą 

zawodowym jest sporadyczny), prowadzeniu zajęć przez wychowawców oraz 

nauczycieli innych przedmiotów (bez wykształcenia kierunkowego) oraz niskim 

poziomie świadomości edukacyjno – zawodowej wśród uczniów.  

Zebrane w ramach badania odpowiedzi uczniów, wskazują na istotny 

potencjał ukierunkowania działań doradztwa zawodowego na rodziców (ponad 

dwukrotnie więcej wskazań uczniów niż doradca zawodowy). Współpraca 

z rodzicami może stanowić ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności działań 

doradczych w szkołach, ponieważ stanowią oni ważne ogniwo w podejmowaniu 

przez osoby młode decyzji nt. wyboru zawodu oraz dalszej drogi kształcenia. 

Zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc 

W przeprowadzonym badaniu uczniowie sygnalizowali zapotrzebowanie na 

profesjonalną pomoc. Jedynie 5% stwierdziło, że problematyka rynku pracy w ogóle 

ich nie interesuje. Co trzeci z nich chciałby się dowiedzieć, jaki zawód wybrać, czy iść 

na studia/jakie studia wybrać, jakie ma szanse na dobrą prace w swoim 

powiecie/mieście, jak szukać pracy/napisać CV/odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Te 

wszystkie zagadnienia dotykają praktycznych obszarów realizowania własnej ścieżki 

zawodowej i przejścia z etapu edukacji do zatrudnienia. 

Więcej o oczekiwaniach wobec doradztwa zawodowego dowiedzieć się 

można, z opinii nt. preferencji dot. tematyki zajęć względem typu szkół. Odpowiedzi 

uczniów pokazują bowiem, że różne typy szkół, w których uczniowie odbywają 

kształcenie, wymagają odmiennego podejścia wobec udzielanych usług.  

Uczniowie liceów ogólnokształcących poszukują informacji nt. dalszego 

kształcenia (50%) oraz wskazówek, jaki zawód wybrać (42%). Ma to zapewne 

związek z odroczoną do czasu studiów decyzją dotyczącą jego wyboru. Uczniowie 

techników, mimo iż pobierają naukę w konkretnym zawodzie, nie są wolni od 

podobnych dylematów. Ponadto interesują się również możliwościami uzyskania 

dobrej pracy w swoim mieście/powiecie (34%). Natomiast uczniowie szkół 

zawodowych oczekują wsparcia, które może być pomocne przy otwieraniu własnej 

działalności gospodarczej (41%) oraz skutecznym aplikowaniu o pracę (35%). 

Stanowią oni grupę, która poszukuje praktycznych wskazówek do poruszania się na 



25 | S t r o n a  

 

rynku pracy, gdyż zbierają już swoje pierwsze doświadczenia we współpracy 

z pracodawcami. 

Wykres 13 Preferencje uczniów szkół biorących udział w badaniu dot. problematyki, która wydaje im się 

istotna/ważna, zgłaszana przez uczniów w różnych typach szkół : 

 
Źródło: Badanie własne. 

Umiarkowanym zainteresowaniem wszystkich uczniów cieszyły się 

zagadnienia dotyczące: oczekiwań pracodawców wobec młodych pracowników, 

informacje o kursach i szkoleniach oraz możliwościach zdobycia doświadczenia 

zawodowego (informacje o stażach, praktykach wolontariacie).  

Uczniowie poza wskazanymi preferencjami dotyczącymi tematyki zajęć  

z doradztwa zawodowego, chcieliby również, aby w ich szkole odbywały się 
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zorganizowano wizytę w wybranej firmie funkcjonującej na terenie powiatu (25%). 

Potwierdza to duże zapotrzebowanie uczniów na spotkania z osobami, które 

reprezentują rynek pracy ze strony ich przyszłych pracodawców. Można zaryzykować 

stwierdzenie, że zapotrzebowanie na takie spotkania wynika z potrzeby „poznania”, 

„oswojenia” oraz doświadczenia „prawdziwego rynku pracy”. Spotkania stanowią 

okazję do skrócenia dystansu między rzeczywistością, w której uczestniczą 

(edukacja) i możliwościami jej praktycznego wykorzystaniem na rynku pracy 

(podjęcie zatrudnienia). Uczniowie chcieliby również uczestniczyć w targach 
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edukacyjnych (32%), z którymi wiążą zapewne nadzieje rozwiązania dylematów 

związanych z wyborem dalszego kształcenia.  

Wykres 14 Które z poniższych zajęć chciałabyś/ałbyś aby odbyły się w Twojej szkole?: 

 

Źródło: Badanie własne. 

 

 

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowych Urzędach Pracy 

w Wielkopolsce o doradztwie edukacyjno - zawodowym w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 

Doradcy zawodowi pracujący w powiatowych urzędach pracy nie oceniają 

wysoko efektywności usług doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Niemal połowa opinii wyrażonych w badaniu wskazywała,  

iż doradztwo spełnia swoją funkcję w niewielkim zakresie (31%) lub że w ogóle nie 

spełnia swojej funkcji (14%). Co trzeci biorący udział w badaniu wskazał, iż trudno 

ocenić, na ile szkolne doradztwo zawodowe spełnia swoje zadania i funkcje. Jedynie 

około 1/4 doradców uznała skuteczność tych usług w częściowym (23%) oraz 

w pełnym (3%) zakresie. 
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Wykres 15 W jakim stopniu doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych spełnia Pana/Pani 
zdaniem swoją funkcję?: 

 

Źródło: Badanie własne. 

Głównymi zastrzeżeniami zgłoszonymi wobec doradztwa zawodowego 

prowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych były te, które dotyczyły samej 

organizacji usług doradczych (niezależnie od typu szkoły) m.in. 
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doradztwa zawodowego, brak obowiązku uczęszczania na zajęcia”, „Brak 

systemowej współpracy z powiatowymi urzędami pracy i szkołami 

ponadgimnazjalnymi”. 

Krytyczne opinie dotyczyły również efektywności doradztwa w kontekście oceny 

jakości przygotowania absolwentów i uczniów do poszukiwania pracy: 

„m.in. brak orientacji zawodowej wśród uczniów, rozeznania na lokalnym rynku 

pracy”, „młodzież nie wie jeszcze co chce zrobić w życiu”, „absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych często nie dysponują wystarczającą wiedzą pozwalającą  
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na aktywne poruszanie się na rynku pracy”, „uczniowie nie są przygotowani  

do podejmowania racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych”, „brak świadomości 

roli doradztwa zawodowego wśród uczniów”, „niewielkie zainteresowanie ze strony 

młodzieży”. 

 Swoje wątpliwości doradcy uzasadniali również specyficznym charakterem 

doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie część uczniów 

(zasadnicze szkoły zawodowe, średnie zawodowe) ma już wybrany zawód, a pomoc 

doradcy może im ewentualnie pomóc kształtować obraną ścieżkę zawodową. 

Według ich opinii występuje zagrożenie, że na tym etapie edukacji doradztwo 

prowadzone w szkołach ma często jedynie informacyjny charakter. Zdecydowana 

większość respondentów była zdania, że doradztwo zawodowe ma największe 

znaczenie na etapie szkoły gimnazjalnej (75%). Szkoły ponadgimnazjalne wskazało 

20%. Jedynie 5% wskazało szkołę podstawową jako istotnego odbiorcę tego typu 

usług. 

Ocena młodych na rynku pracy 

 Doradcy zawodowi biorący udział w badaniu byli wyraźnie podzieleni,  

co do oceny skali zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych tematyką 

rynku pracy. Oprócz grupy 15%, która wskazała odpowiedź „trudno powiedzieć”, 43% 

respondentów stwierdziło, że uczniowie są zainteresowani i bardzo zainteresowani 

ww. tematyką (odpowiednio 40% i 3%), z kolei 42% oceniło, że uczniowie są mało  

i nie są w ogóle zainteresowani (odpowiednio 39% i 3%) tymi zagadnieniami. 

Wykres 16 Jak ocenia Pan/Pani zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych tematyką rynku 
pracy?: 

 

Źródło: Badanie własne. 
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 Odpowiedzi uzyskane w badaniu odzwierciedlają zróżnicowanie doświadczeń 

i postaw prezentowanych przez uczniów. Można powiedzieć, że właśnie  

ta różnorodność zapotrzebowania na wsparcie stanowi największe wyzwanie dla 

ośrodków szkolnych. Rozpoznanie właściwych potrzeb zarówno uczniów, którzy 

samodzielnie potrafią kształtować własną ścieżkę rozwoju, jak i uczniów 

„zagrożonych wykluczeniem”, powinno stanowić wyjście do rozważań nad kierunkiem 

i celowością form wsparcia dedykowanych młodzieży. 

Nie ulega wątpliwości, że wsparcie jest konieczne, gdyż wśród barier  

i trudności, z jakimi najczęściej spotykają się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 

poszukujący pracy,  i które wpływają na możliwość podjęcia przez nich zatrudnienia, 

doradcy zawodowi obserwujący ich wysiłki, najczęściej wskazywali na: brak 

doświadczenia zawodowego (71%), zbyt wysokie oczekiwania względem 

pracodawcy (58%) oraz nieumiejętność poszukiwania pracy (54%). 

Warto zauważyć niskie wskazania dla czynnika – brak ofert na lokalnym rynku 

pracy. Dużo częstszym problemem jest według doradców nieznajomość lokalnego 

rynku pracy (40%) oraz nieadekwatne do jego potrzeb wykształcenie (45%), niż sam 

fakt niskiej chłonności rynku pracy. Inne wskazane problemy to: brak świadomości 

wśród uczniów/absolwentów nt. funkcjonowania rynku pracy i reguł nim rządzących, 

wygórowane wymagania płacowe, brak świadomości własnych predyspozycji 

zawodowych oraz brak samodzielności na rynku pracy, tj. zarządzania sobą  

i własnymi umiejętnościami. 

Tabela 2 Jakie Pana/Pani zdaniem są największe problemy z jakimi się spotykają absolwenci szkół 
ponadgimnazjalnych podczas poszukiwania pracy? 

 

Źródło: Badanie własne. 

Większość doradców słabo i bardzo słabo ocenia również przygotowanie 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia własnej działalności 
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gospodarczej (odpowiednio 35,6% i 23,9%). Tylko 0,8% respondentów uznało je za 

dobre. Oceny te zdają się potwierdzać, że przedsiębiorczość młodych jest nie do 

końca wykorzystanym potencjałem17, a efektywność wsparcia młodych w tym 

zakresie jest niewielka. 

Wykres 17 Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do 
prowadzenia własnej działalności? 

 

Źródło: Badanie własne. 

Propozycje działań naprawczych 

Za najważniejsze czynniki mogące zwiększyć jakość realizacji usług z zakresu 

doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, doradcy 

zawodowi biorący dział w badaniu, uznali przede wszystkim konieczność 

zatrudnienia w szkołach profesjonalnych doradców zawodowych (72%). Ponadto 

więcej niż 1/3 respondentów wskazała na potrzebę inwestowania w jakość kadry, 

poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania osób pełniących tę funkcję 

w szkołach. 59% badanych widzi również konieczność zwiększenia liczby zajęć 

z doradztwa zawodowego. Ponad połowa respondentów wskazywała na potrzebę 

wprowadzenia dla uczniów obowiązku uczestnictwa w regularnym cyklu zajęć 

z doradztwa zawodowego. 

Tabela 3 Poprzez jakie działania można Pana/pani zdaniem podnieść jakość doradztwa zawodowego 
w szkołach ponadgimnazjalnych? 

 

Źródło: Badanie własne. 

                                            
17

 Około 40% absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz ok. 30% studentów rozważa możliwość 
podjęcia własnej działalności gospodarczej, podczas gdy realnie jedynie ok. 4% młodych (do 30 r.ż) jest 
właścicielem firmy, za M. Jelonek Młodzi na rynku pracy, s. 44-45. 

0,8% 

20,3% 

35,6% 

22,9% 20,3% 

dobrze średnio słabo bardzo słabo trudno 
powiedzieć 
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 Dodatkowe formy prowadzenia zajęć, które mogłyby stanowić dla uczniów 

wsparcie podczas pierwszych doświadczeń w poszukiwaniu pracy to według 

pracowników PUP przede wszystkim: spotkania z osobami, które z racji 

wykonywanego zawodu dysponują wiedzą o uwarunkowaniach lokalnego rynku 

pracy oraz zgłaszanym zapotrzebowaniu na pracowników i formułowanych względem 

nich oczekiwaniach, np. osoby zajmujące się rekrutacją (81%), pracownicy z urzędu 

pracy (57%). Ponadto 3/4 respondentów wskazało na ważną rolę kontaktów, spotkań 

ze środowiskiem reprezentującym bezpośrednio rynek pracy, tj. organizację spotkań 

z pracodawcami. Ponad połowa jest zdania, że warto organizować bezpośrednie 

wizyty w firmach funkcjonujących w powiatach (51%). Odpowiedzi te wskazują, że 

pożądane są wszelkie inicjatywy, które już na etapie edukacji pozwolą uczniom 

zderzyć wyobrażenia i oczekiwania dotyczące własnej ścieżki kariery, wybranego 

zawodu, warunków zatrudnienia z konkretnymi realiami panującymi na rynku pracy. 

 

Tabela 4 Jakie zajęcia Pana/Pani zdaniem wpłynęłyby na podniesienie jakości przygotowania 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy? 

 

Źródło: Badanie własne. 

Innymi działaniami, które z perspektywy doradców zawodowych należałoby podjąć 

dla zwiększenia skuteczności i jakości realizowanego poradnictwa są: 

 wsparcie kadry m.in. poprzez poszerzenie kontaktów i współpracy szkół 

z akademickimi biurami karier, prowadzenie stałej sformalizowanej współpracy 

szkół z doradcami zawodowymi PUP; 

 zwrócenie szczególnej uwagi na przygotowanie uczniów do aktywnego 

poszukiwania pracy oraz wzbogacenie treści zajęć o warsztaty 

z przedsiębiorczości, w tym również kwestie ubezpieczeniowe i podatkowe 

związane zarówno z zatrudnieniem, jak i samozatrudnieniem; 
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 poszerzenie oddziaływania informacji o rynku pracy pochodzącej od 

doradców zawodowych (m.in. obowiązkowe spotkania doradców 

zawodowych z rodzicami uczniów); 

 zmianę formy organizacji spotkań z doradcami zawodowymi z PUP 

świadczącymi usługi informacji zawodowej dla szkół - zmiana kalendarza 

spotkań z doradcami zawodowymi w szkołach w taki sposób, aby mieli w nich 

szansę uczestniczyć uczniowie na każdym etapie edukacji, regularnie, a nie – 

jak to obecnie często sygnalizują doradcy – jedynie w ostatniej klasie, kiedy 

decyzje zostały już przez uczniów podjęte. 

 

Wnioski końcowe 

 
 Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają występowanie wielu 

trudności i barier w realizowaniu usług doradztwa zawodowego w szkołach, które jak 

wskazują dane badań ogólnopolskich, są również udziałem większości placówek 

w kraju, niezależnie od prowadzonego poziomu kształcenia. Duża część z nich 

wymaga podjęcia rozwiązań na szczeblu krajowym, są bowiem efektem braku lub 

niewystarczających rozwiązań systemowych dla realizacji poradnictwa zawodowego 

w szkołach (m.in. braku: stałego miejsca przedmiotowych usług w działalności szkół, 

standaryzacji prowadzonych zajęć, dostępności środków finansowych i tym samym 

etatów dla profesjonalnych doradców zawodowych w szkołach).  

Deficyty w dostępie do świadczeń poradnictwa zawodowego na poziomie 

gimnazjalnym skutkują tym, że do szkół ponadgimnazjalnych trafiają uczniowie, 

którzy nie uzyskali wcześniej wsparcia, które pomogłoby im świadomie podjąć 

decyzje edukacyjno- zawodowe, a tym samym nie wiedzą również, czego powinni od 

takiej formy wsparcia oczekiwać. Nie zawsze są w stanie precyzyjnie określić swoje 

potrzeby, nie mają dużego zaufania do tej formy wsparcia, co skutkuje również tym, 

że nie sygnalizują szczególnego zapotrzebowania na ww. usługi. W momencie, kiedy 

uczniowie kształceni są ogólnie a ich decyzje o wyborze zawodu zostają odroczone 

do czasu wyboru studiów, nie dostrzegają oni zasadności przygotowania do 

czekających ich wyzwań na rynku pracy, kształtowania właściwych postaw, 

zdobywania pierwszych aktywności na rynku pracy. Natomiast uczniowie szkół 

zawodowych często mają poczucie, że na niektóre decyzje, czy działania jest już za 



33 | S t r o n a  

 

późno, a najcenniejsze informacje o rynku pracy zdobędą sami poprzez swoje 

pierwsze doświadczenia zawodowe, praktyki.  

Szkoły w dużej mierze prowadzą doradztwo „szczątkowo” lub wcale, mimo że 

„przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia” jest jednym z ich 

ustawowych zadań. W efekcie ani doradcy zawodowi pracujący w PUP, ani 

uczniowie nie mają poczucia dobrze realizowanego doradztwa zawodowego 

w szkołach, zarówno w wymiarze godzinowym, przygotowania osób prowadzących 

zajęcia, jak i efektywności zajęć. W opinii pracowników Publicznych Służb 

Zatrudnienia biorących udział w badaniu, szkoły często nie są w stanie samodzielnie 

zapewnić należytego wsparcia w przedmiotowym zakresie, jednak również nie 

zawsze prowadzą aktywną współpracę z instytucjami zewnętrznymi by uzyskać 

konieczne wsparcie. 

 

 

Propozycje działań mogących podnieść jakość i efektywność  usług doradztwa 

zawodowego w szkołach ponadgimnaznalnych. 

Dotyczące jakości kadr i dostępności zajęć 

 Zwiększenie zatrudnienia doradców zawodowych z wykształceniem kierunkowym 
i wprowadzenie stałego etatu dla doradcy zawodowego w szkołach. 

 Wzmocnienie współpracy szkół z instytucjami zewnętrznymi lub udział w projektach, które 
umożliwiają nawiązanie takiej współpracy w zakresie doradztwa zawodowego (urzędy 
pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej, ochotnicze hufce pracy, szkoły 
wyższe, akademickie biura karier, agencje zatrudnienia i poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne, NGO, pracodawcy, stowarzyszenia pracodawców). 

 Inwestowanie w kadry – konieczność dokształcania osób pełniących funkcje doradców 
zawodowych w szkołach. 

 Zwiększenie liczby godzin zajęć doradztwa zawodowego w szkołach. 

 Podjęcie próby stworzenia długofalowej polityki doradztwa zawodowego w szkołach, 
odejście od incydentalnego działania (obejmowanie regularnym wsparciem uczniów od 
pierwszej do ostatniej klasy). Realizowanie programów doradztwa zawodowego 
uwzględniających każdy etap edukacji ucznia. 

  Upowszechnianie „dobrych praktyk” prowadzenia usług doradczych w szkołach, które 
może być bodźcem do propagowania pożądanych standardów usług doradczych 
w szkołach 

 Wzmocnienie wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego na etapie szkoły gimnazjalnej. 

 Podjęcie działań umożliwiających uczniom uzyskanie wsparcia w formie indywidualnego 
doradztwa zawodowego. Jeśli niemożliwe jest zaoferowanie tego typu pomocy na terenie 
szkoły, należy zadbać o zapewnienie uczniom informacji, gdzie takiego wsparcia można 
szukać (upowszechnienie tego typu wsparcia). 

 Włączenie w system poradnictwa pracodawców. 

Dotyczące zaangażowania uczniów 

 Budowanie w uczniach świadomości edukacyjno – zawodowej oraz promowanie 
standardów doradztwa zawodowego w taki sposób, aby wiedzieli czego mogą i powinni 
oczekiwać od tej formy wsparcia. 

 Wprowadzenie obligatoryjnego charakteru zajęć. 

 Objęcie rodziców usługą doradztwa, gdyż często to właśnie oni mają duży wpływ na 
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ostatecznie podejmowane decyzje zawodowo-edukacyjne uczniów. (Można to uczynić 
poprzez organizację spotkań z doradcą zawodowym, przekazywanie rodzicom informacji 
nt. rynku pracy). 

 Wykorzystanie profesjonalnych stron internetowych w procesie kształcenia, wskazywanie 
uczniom stron internetowych, z których mogą czerpać rzetelną wiedzę nt. rynku pracy.  

Dotyczące poruszanych treści w ramach zajęć 

 Nacisk na rozwijanie kompetencji: samoorganizacyjnych (zarządzanie czasem, 
samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć 
do pracy), zawodowych (ściśle związane z zadaniami na danym stanowisku) oraz 
interpersonalnych (komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie) w toku edukacji 
(nie tylko na zajęciach z doradztwa). 

 Zwiększenie dostępności wiedzy na temat lokalnego rynku pracy. 

 Wzmacnianie w uczniach postaw, które będą wspierały ich w aktywnym poszukiwaniu 
pracy. 

 Wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów (mądre wspieranie/rozwijanie 
przedsiębiorczych postaw). 

 Zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące prawa pracy (umowy, urlopy, prawa 
pracownicze itd.). 
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 W 2015 r. w województwie wielkopolskim kobiety stanowiły 51,3 % ogólnej 

populacji wszystkich mieszkańców regionu. Przewaga liczebna kobiet  

w Wielkopolsce jest widoczna w starszych kategoriach wiekowych, w młodszych 

grupach zauważalna jest natomiast wyraźna przewaga mężczyzn. Liczba kobiet  

i mężczyzn zrównuje się w przedziale 45-54, po 55 roku życia liczba mężczyzn 

stopniowo maleje w stosunku do liczby kobiet. 

Wykres 18 Ludność województwa wielkopolskiego w 2015 r. z uwzględnieniem płci i grup wieku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 Tendencja ta na przestrzeni ostatnich 15 lat ulega nieznacznym, jednak 

systematycznym zmianom, polegającym na wzroście udziału mężczyzn w starszych 

kategoriach wiekowych oraz w ogóle populacji.  

 Dane statystyczne wskazują, że kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni.  

W 2015 r. w województwie wielkopolskim. Udział kobiet wśród absolwentów 

wszystkich szkół wyższych ogółem wyniósł 65,1% oraz około 60 % wśród wszystkich 

studiujących. Stanowiły one większość spośród wszystkich osób podejmujących 

naukę na przeważającej liczbie kierunków, z wyjątkiem kierunków technicznych, 

gdzie zaobserwowano wyraźnie wyższy udział mężczyzn wśród absolwentów 

(elektrotechnika – 95,6%, mechatronika – 94,9%, mechanika i budowa maszyn – 

93,5%, automatyka i robotyka – 92,3%, elektronika i telekomunikacja – 91,0%, 

informatyka – 89,9%).  

51,5% 51,2% 50,7% 50,6% 
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 W 2015 r. aktywnych zawodowo było 58% spośród wszystkich aktywnych 

ekonomicznie mieszkańców Wielkopolski18, z czego przeważającą większość (94%) 

stanowiły osoby pracujące. Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest stały wzrost 

udziału tej grupy względem dwóch pozostałych, tj. bezrobotnych i biernych 

zawodowo. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zatrudnienia, 

który w 2015 r. wyniósł dla województwa wielkopolskiego 54,2%, co stanowiło drugą 

najwyższą wartość w kraju. 

Wykres 19 Wskaźnik zatrudnienia z uwzględnieniem płci 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 W grupie osób pracujących Wielkopolan zdecydowaną większość stanowią 

mężczyźni, dla których wskaźnik zatrudnienia w 2015 r. wyniósł 63,6%, tj. o ponad  

18 pkt. proc. więcej niż w przypadku kobiet. Różnica w wartości tego wskaźnika 

według płci jest najwyższa w skali kraju, co wskazuje na wyraźną różnicę w sytuacji 

kobiet i mężczyzn na regionalnym rynku pracy. Jednocześnie należy odnotować,  

że wskaźnik zatrudnienia Wielkopolanek (45,5%) jest jednym z najwyższych w kraju. 

 Różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn na regionalnym rynku pracy znajdują 

także swoje odzwierciedlenie w strukturze dwóch pozostałych grup, tj. bezrobotnych  

i biernych zawodowo.  

                                            
18 Na podstawie oceny aktywności zawodowej określa się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na 

rynku pracy. Ludność w wieku 15 lat i więcej dzieli się - z punktu widzenia aktywności ekonomicznej - 
na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Pracujący i bezrobotni tworzą razem zbiorowość 
aktywnych zawodowo. W przypadku Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), NSP 2002 i 
NSP 2011, aktywność ekonomiczną ocenia się na podstawie sytuacji w określonym tygodniu. 

57,8 59,8 62,6 63,6 

42,8 44,7 43,6 45,5 

50,0 
51,9 52,8 54,2 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

2010 2015 2010 2015 

Polska Wielkopolska 

Mężczyźni 

Kobiety 

Ogółem 



38 | S t r o n a  

 

Wykres 20 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim wg płci w 2015 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 Kobiety częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo. W 2015 r. liczba 

nieaktywnych zawodowo Wielkopolanek wyniosła 640 tys., co stanowiło 63% 

wszystkich osób biernych w województwie oraz ponad połowę wszystkich aktywnych 

ekonomicznie kobiet w regionie.  

 Ponadto kobiety stanowią prawie 58,8 % wszystkich zarejestrowanych  

w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa wielkopolskiego i od 2012 r. 

ich udział notuje systematyczny wzrost w ogóle bezrobotnych. Z analizy danych 

dotyczących bezrobocia rejestrowanego wynika, że z problemem bezrobocia 

najczęściej spotykają się kobiety młode. Najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych 

kobiet zgłaszających się do PUP są kobiety w wieku od 25 do 34 roku życia. Kobiety 

stanowią aż 66% wszystkich zarejestrowanych do 30 roku życia. Warto podkreślić, 

że wśród osób zarejestrowanych kobiety dominują wśród osób bezrobotnych nie 

posiadających doświadczenia zawodowego (69%) oraz osób bez kwalifikacji 

zawodowych (62%).  

 W związku z problemami kobiet na rynku pracy, jakie występują od lat  

w regionie w ramach projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy w 2013 r. 

zrealizowano na terenie województwa wielkopolskiego badanie „Sytuacja kobiet  

na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030”, mające 

dostarczyć szczegółowych informacji nt. sytuacji społecznej i zawodowej kobiet. 
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 Na podstawie zrealizowanych analiz ustalono, że dwoma najważniejszymi 

obszarami życia kobiet objętych badaniem była rodzina oraz aktywność zawodowa. 

Niezależnie od wieku, dla respondentek priorytetem było funkcjonowanie w roli matki, 

córki oraz żony/partnerki, z czego największe znaczenie miały zadania związane  

z macierzyństwem.  

Tabela 5 Istotność pełnionych ról społecznych – ogółem oraz w podziale ze względu na wiek
19

 

 

Źródło: Badanie pn. Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych 

do 2030 roku, WUP w Poznaniu, 2013 r. 

 Drugim najważniejszym obszarem życia dla kobiet objętych badaniem była 

aktywność zawodowa. Wyniki wyraźnie pokazują, że niezależnie od wieku czy 

miejsca zamieszkania kobiety chcą pracować, gdyż praca daje im możliwość 

zaspokojenia własnych potrzeb materialnych oraz pozytywnie wpływa na poczucie 

własnej wartości. W trakcie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz 

grupowych wyraźnie zauważono, że w opinii kobiet realizacja i spełnienie w jednym 

obszarze często odbywa się kosztem innego, co w efekcie powoduje trudności, 

związane z koniecznością pogodzenia ról rodzinnych i zawodowych. Dla rozwiązania 

istniejących trudności, około 1/3 kobiet byłoby gotowych zrezygnować z którejś  

z pełnionych przez siebie ról /obowiązków. Na takie rozwiązanie zgodziłyby się 

najczęściej kobiety w wieku 30-44 lat (33%), najrzadziej natomiast kobiety starsze 

(23,9%). Niezależnie jednak od wieku, pierwszym obszarem wymienianym jako  

ten, z którego byłyby gotowe zrezygnować, była praca zawodowa. Wartym 

podkreślenia jest także fakt, że w przekonaniach respondentek to kobieta,  

w większym stopniu niż mężczyzna, predestynowana jest do rezygnacji z roli 

zawodowej na rzecz zajęcia się rodziną. 

                                            
19

 Opracowanie na podstawie badania CATI Odpowiedź na pytanie „Jak ważne są dla Pani 
poszczególne funkcje społeczne?” udzielana była w skali 5-cio punktowej (1-całkowicie nieważna,  
5-bardzo ważna).Tabela prezentuje średnie ocen.  Kolor czerwony – niska istotność, kolor niebieski – 
wysoka istotność 
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 Wyniki badań pokazują, że jedną z najbardziej angażujących ról w życiu kobiet 

jest rola matki. Urodzenie dziecka oraz konieczność zapewnienia mu opieki  

w pierwszych latach życia znacząco wpływa na inne obszary życia kobiety, przede 

wszystkim aktywność zawodową. Zdecydowanemu ograniczeniu ulega 

dyspozycyjność kobiet, a silne zaangażowanie, niekiedy trwające kilka lat, w opiekę 

nad dzieckiem sprawia, że kwalifikacje zawodowe często ulegają przedawnieniu, 

przez co powrót na rynek pracy jest w znacznym stopniu utrudniony. W zależności  

od tego, jak długo trwa przerwa w aktywności zawodowej, tym trudniej może być 

kobiecie powrócić do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W jeszcze 

trudniejszej sytuacji są osoby, które po urodzeniu dziecka dopiero po raz pierwszy 

przystępują do poszukiwania zatrudnienia. Grupa ta w trakcie podejmowania 

aktywności zawodowej musi się zmierzyć z licznymi barierami zarówno zewnętrznymi 

(m. in. podejście pracodawców, konieczność aktualizacji kwalifikacji zawodowych, 

brak odpowiednich ofert pracy), jak i wewnętrznymi (lęk o dziecko, obawy związane  

z koniecznością poruszania się po rynku pracy, niska samoocena). Wszystkie  

te problemy znajdują swoje potwierdzenie w fakcie, że ponad 27% kobiet 

zarejestrowanych w PUP stanowią kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po 

urodzeniu dziecka. Świadczy to o znaczących trudnościach, jakie ta grupa kobiet 

napotyka, chcąc ponownie podjąć zatrudnienie. 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet 

zaangażowanych w funkcje rodzicielskie i ich problemów w 2016 r. przeprowadzono 

badanie, którym objęto kobiety posiadające dziecko do 3 roku życia, zarejestrowane 

jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy w województwie wielkopolskim. 

 Podstawowym celem badania było wskazanie trudności aktywizacyjnych 

dotyczących tej grupy bezrobotnych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów wynikających z konieczności zapewnienia dziecku opieki instytucjonalnej 

(żłobki/kluby malucha).  

 Zrealizowane badanie zostało przeprowadzone w dwóch turach: 

1. przeprowadzenie ankiety wśród przedstawicieli powiatowych urzędów pracy  

z województwa wielkopolskiego (31 ankiet) – realizacja lipiec/sierpień 2016. 

2. zrealizowanie 1 654 wywiadów kwestionariuszowych z kobietami posiadającymi 

dziecko do 3 roku życia, zarejestrowanymi w PUP – realizacja 

sierpień/październik 2016 r.   
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 W końcu II półrocza 2016 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowane 

były łącznie 8 502 kobiety posiadające dziecko do 3 roku życia. Najwięcej kobiet z tej 

grupy (wykres 21) było zarejestrowanych w powiatach konińskim oraz poznańskim, 

co jest związane ze znaczącą liczbą zarejestrowanych tam osób w ogóle, w tym 

także kobiet. Porównując powiaty Wielkopolski pod względem udziału kobiet 

posiadających dziecko do 3 roku życia w ogóle zarejestrowanych kobiet można 

zaobserwować, że powiatami, w których wartość ta jest największa są powiaty: 

śremski (30,9%), obornicki (27,6%), nowotomyski (24,4%) oraz czarnkowsko – 

trzcianecki (22,9%). Na obszarze tych powiatów wystąpił ponadprzeciętny udział tej 

grupy kobiet w ogóle zarejestrowanych kobiet względem pozostałych powiatów, 

 w których średnia wartość w tym zakresie wyniosła 16,5%. Najmniejszy udział kobiet 

posiadających dziecko do 3 roku życia w ogóle zarejestrowanych kobiet w PUP 

wystąpił w powiatach: słupeckim (11,0%), wolsztyńskim (12,5%), średzkim (12,6%) 

oraz tureckim (12,7%).  

 Jednym z kluczowych celów badania było wskazanie barier utrudniających  

podjęcie aktywności zawodowej kobietom po urodzeniu dziecka. Kwestia ta została 

poruszona w obu turach badania.  

W opinii ponad połowy przedstawicieli powiatowych urzędów pracy znaczącą 

barierą w aktywizacji kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia jest możliwość 

pozyskania przez tę grupę wsparcia finansowego ze środków publicznych w związku  

z posiadaniem dzieci, co w efekcie ułatwia tym osobom podjęcie decyzji o rezygnacji 

z zatrudnienia. Warto podkreślić, że jedną z przyczyn takiej sytuacji mogą być niskie 

wynagrodzenia proponowane na lokalnych rynkach pracy, które są mniej korzystne 

niż pomoc publiczna. Kolejnymi najczęściej wskazywanymi czynnikami 

ograniczającymi aktywność zawodową kobiet posiadających małe dzieci były: 

niechęć młodych matek do podjęcia zatrudnienia (51,6%), niechęć pracodawców do 

ich zatrudniania (48,4%) oraz przekonanie młodych kobiet o niemożności pogodzenia 

życia rodzinnego z zawodowym (45,2%). W przypadku 13 powiatów wyraźną barierą 

są trudności z zapewnieniem dziecku opieki instytucjonalnej (brak miejsc  

w żłobku/klubie malucha w okolicy, czas pracy żłobka/klubu malucha nie jest 

dopasowany do czasu pracy w miejscu zatrudnienia). Przedstawiciele jedynie  

10 powiatowych urzędów pracy jako barierę w aktywizacji uznali specyfikę lokalnego 

rynku pracy (brak ofert pracy w miejscu zamieszkania, oferty pracy nie odpowiadają 

oczekiwaniom bezrobotnych). Zdecydowanie rzadziej jako problem w aktywizacji 
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kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia wskazywano 

nieodpowiednie/nieaktualne kwalifikacje (3 powiaty), niewystarczające 

doświadczenie zawodowe (2 powiaty), brak wsparcia/presja rodziny wywierana na 

kobiety uniemożliwiająca podjęcie pracy (2 powiaty) oraz złe opinie na temat 

poziomu opieki w żłobkach/klubach malucha (1 powiat). 

Wykres 21 Udział kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia w ogóle zarejestrowanych kobiet  
w powiatowym urzędzie pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Informacyjnego WUP w Poznaniu oraz informacji z 
PUP 

 Z perspektywy objętych badaniem ankietowym bezrobotnych kobiet 

posiadających dziecko do 3 roku życia największą trudnością w podjęciu zatrudnienia 

są godziny pracy przedsiębiorstw poszukujących pracowników. Wyznaczony, stały 

czas pracy pociąga za sobą konieczność zapewnienia opieki dziecku w czasie 

przebywania kobiety w firmie, co dla prawie 40% ankietowanych jest znaczącym 

utrudnieniem. Placówkami mogącymi zapewniać opiekę dzieciom w czasie pracy 

rodziców są żłobki/kluby malucha, jednak co piąta respondentka zadeklarowała,  
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że w okolicy którą zamieszkuje nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki 

instytucjonalnej, ponieważ nie funkcjonują tam żłobki/kluby malucha. Spośród osób, 

które potwierdziły obecność ww. placówek w okolicy swojego miejsca zamieszkania, 

aż 40% nie korzysta z ich usług z uwagi na zbyt wysokie koszty związane  

z zapewnieniem dziecku opieki. Jest to najczęściej wskazywana przyczyna 

rezygnacji z możliwości zapewnienia dziecku opieki instytucjonalnej. W drugiej 

kolejności powodem jest niechęć do powierzenia opieki nad dzieckiem obcym 

osobom - takie wątpliwości ma ponad 23% respondentek.  

Wykres 22 Okoliczności utrudniające kobietom posiadającym dziecko do 3 roku życia podjęcie 
aktywności zawodowej (pyt. Co najbardziej utrudnia Pani powrót na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka?)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
zrealizowanego w powiatowych urzędach pracy 

 Dla około 19% badanych kobiet problemem jest niedopasowanie godzin pracy 

żłobka/klubu malucha do godzin pracy potencjalnego miejsca zatrudnienia, natomiast 

18,6% kobiet stwierdziło, że w miejscu ich zamieszkania nie ma możliwości 

zapewnienia dziecku opieki instytucjonalnej z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc 

w tych instytucjach. 

 W opinii aż 63% ankietowanych liczba żłobków w powiecie, który zamieszkuje, 

jest niewystarczająca, w przypadku klubów malucha było to - 57,6%. Największy brak 
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możliwości skorzystania z oferty ww. podmiotów był podkreślany przez kobiety 

zamieszkujące tereny wiejskie. W przypadku klubów malucha największy deficyt tych 

instytucji zgłaszały kobiety zamieszkujące tereny wiejskie oraz miasta do 20 tys. 

Należy pamiętać, że problem dostępności do opieki instytucjonalnej dla dzieci  

do 3 roku życia może dotyczyć nie samej ilości placówek czy miejsc w nich, ale ich 

rozmieszczenia w powiecie i łatwości dotarcia do nich przez osoby zamieszkujące 

np. obszary wiejskie. 

Wykres 23 Czy Pani zdaniem ilość żłobków w Pani powiecie jest wystarczająca? (N=1645) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
zrealizowanego w powiatowych urzędach pracy 

Spośród wszystkich ankietowanych na problem braku żłobków najczęściej zwracały 

uwagę kobiety z powiatów: jarocińskiego, wolsztyńskiego, pleszewskiego oraz 

słupeckiego.  

 Znaczenie dostępności opieki instytucjonalnej nad dzieckiem dla aktywizacji 

zawodowej kobiet znajduje potwierdzenie w opiniach przedstawicieli PUP. Aż 23 

respondentów uznało, że zwiększenie liczby żłobków poprawiłoby sytuację kobiet 

posiadających dziecko do 3 roku życia na rynku pracy. W odniesieniu do klubów 

malucha takiego zdania była 19 ankietowanych. 

W sytuacji niemożności/niechęci skorzystania z opieki instytucjonalnej nad 

dzieckiem zapewnianej przez żłobek/klub malucha rozwiązaniem bywa także 

skorzystanie z pomocy rodziny/bliskich. Ponad 23% nie może jednak liczyć na taką 

pomoc, co dodatkowo ogranicza ich dyspozycyjność. 
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Tabela 6 Czy Pani zdaniem ilość żłobków/klubów malucha w Pani powiecie jest wystarczająca? 
(N=1645) 

POWIAT 

Czy w Pani powiecie ilość żłobków 
jest wystarczająca? 

Czy w Pani powiecie ilość klubów 
malucha jest wystarczająca? 

TAK NIE TAK NIE 

chodzieski 8,3% 75,0% 5,6% 80,6% 

czarnkowsko-trzcianecki 9,8% 64,7% 11,8% 60,8% 

gnieźnieński 10,8% 67,7% 6,2% 63,1% 

gostyński 6,3% 71,9% 6,3% 59,4% 

grodziski 10,5% 57,9% 5,3% 47,4% 

jarociński 0,0% 83,9% 9,7% 58,1% 

kaliski 10,3% 64,1% 7,7% 55,1% 

kępiński 11,8% 58,8% 0,0% 52,9% 

kolski 8,8% 73,5% 0,0% 79,4% 

koniński 10,2% 70,1% 7,3% 65,7% 

kościański 24,0% 64,0% 16,0% 52,0% 

krotoszyński 12,9% 62,9% 9,7% 53,2% 

leszczyński 15,7% 52,9% 17,1% 48,6% 

międzychodzki 16,7% 55,6% 11,1% 50,0% 

nowotomyski 3,4% 72,4% 6,9% 65,5% 

obornicki 10,4% 54,2% 4,2% 52,1% 

ostrowski 0,0% 75,6% 4,9% 70,7% 

ostrzeszowski 6,5% 74,2% 9,7% 74,2% 

pilski 2,9% 69,1% 2,9% 55,9% 

pleszewski 8,7% 78,3% 13,0% 65,2% 

poznański 11,5% 53,0% 14,2% 43,2% 

rawicki 13,7% 52,9% 7,8% 49,0% 

słupecki 22,2% 77,8% 8,3% 91,7% 

szamotulski 17,9% 50,0% 10,7% 50,0% 

średzki 18,8% 46,9% 9,4% 56,3% 

śremski 25,8% 41,9% 19,4% 45,2% 

turecki 6,7% 64,4% 11,1% 60,0% 

wągrowiecki 15,2% 57,6% 9,1% 54,5% 

wolsztyński 4,8% 81,0% 4,8% 61,9% 

wrzesiński 21,1% 50,0% 13,2% 50,0% 

złotowski 12,3% 65,8% 13,7% 56,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
zrealizowanego w powiatowych urzędach pracy 

 Prawie co trzecia zapytana kobieta (32,8%) uważa, że znaczącą barierą  

w ponownym podjęciu pracy zawodowej jest niechęć pracodawców do zatrudniania 

kobiet posiadających małe dzieci. Co ciekawe, ponad 27% ankietowanych przyznaje, 
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że odkładanie powrotu na rynek pracy wynika z chęci poświęcenia się opiece nad 

dzieckiem, co, jak można sądzić, w ich odczuciu uniemożliwia im zaangażowanie się  

w aktywność zawodową. Powyższe wnioski pozwalają zakładać, że zarówno wśród 

grupy samych bezrobotnych kobiet, jak i wśród poszczególnych pracodawców 

istnieje przekonanie o mniejszej wydajności zawodowej kobiet posiadających małe 

dzieci, wynikające z silnego zaangażowania w obowiązki rodzinne. 

 W przypadku konieczności zapewnienia dziecku opieki w pierwszych latach 

życia kobiety chcąc powrócić na rynek pracy niejednokrotnie spotykają się  

z problemami związanymi z dezaktualizacją ich kwalifikacji zawodowych, 

nieumiejętnością poruszania się po rynku pracy, brakiem doświadczenia 

zawodowego. Jednym z rozwiązań mogących stanowić alternatywę dla kobiet 

posiadających dziecko do 3 roku życia oraz pragnących być aktywnymi na rynku 

pracy jest podjęcie zatrudnienia w ramach pracy elastycznej, tj. pracy dającej 

swobodę w zakresie miejsca i czasu pracy (praca zdalna/praca w domu/ praca przez 

telefon/Internet). Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają pracownikom dopasować 

delegowane zadania do możliwości w zakresie miejsca oraz czasu, jakim dysponują 

z uwagi np. na obowiązki rodzinne. Przykładami ww. form zatrudnienia są: 

a) ruchome godziny pracy (system dający możliwość rozpoczęcia i zakończenia 

pracy w godzinach dopasowanych do możliwości pracownika. Taka forma 

zakłada przepracowanie podstawowej, określonej liczby godzin w ciągu dnia 

ale bez ścisłego wskazywania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy), 

b) pracę z domu (system polegający na wykonywaniu części bądź całości zadań 

w miejscu zamieszkania, w dużym stopniu uzależniony od charakteru 

wykonywanej pracy oraz możliwości zapewnienia w miejscu zamieszkania 

warunków niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych), 

c) telepracę (forma zatrudnienia umożliwiająca wykonywanie obowiązków 

służbowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza 

zakładem pracy), 

d) wspólny etat (ang. job-sharing, forma zatrudnienia polegająca na podziale 

obowiązków przypisanych do jednego stanowiska pracy na dwóch lub więcej 

pracowników), 

e) równoważny czas pracy (system polegający na wydłużaniu czasu pracy  

w danym terminie, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym terminie. System 

ten zakłada realizację określonej ilości godzin w określonym czasie, 
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dopuszcza jednak możliwość większego zaangażowania w wybrane 

dni/tygodnie na rzecz mniejszego zaangażowania w inne dni/tygodnie). 

Wykres 24 Czy byłaby Pani skłonna odjąć pracę elastyczną? (N=1645) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
zrealizowanego w powiatowych urzędach pracy 

 Na podstawie uzyskanych wyników badania można stwierdzić, że większość 

(62%) zarejestrowanych w PUP kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia 

skorzystałoby z możliwości podjęcia pracy elastycznej. Ponadprzeciętnym 

zainteresowaniem taką formą zatrudnienia były zainteresowane osoby  

z wykształceniem wyższym (70,3%), najrzadziej na taka formę zatrudnienia 

zdecydowałyby się osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej,  

nie zaobserwowano jednak zależności proporcjonalnej pomiędzy wzrostem 

wykształcenia a zainteresowaniem podjęciem zatrudnienia w ramach pracy 

elastycznej. Częściej gotowość do podjęcia pracy elastycznej deklarowały kobiety 

zamieszkujące miasta powyżej 100 tys. (69,3%). Wśród pozostałych grup średnio 

taką formą zatrudnienia zainteresowane było około 61%. W odniesieniu do wieku 

grupą najmniej zainteresowaną podjęciem elastycznego zatrudnienia były kobiety 

powyżej 35 roku życia (55,2%). W przypadku wszystkich pozostałych grup 

wiekowych wskaźnik ten był powyżej 60%. Spośród wszystkich zapytanych 

przedstawicieli PUP 18 uznało, że możliwość pracy elastycznej  

na terenie powiatu wpłynęłaby korzystnie na sytuację kobiet posiadających dziecko 

do 3 roku życia. Prawie 1/3 nie potrafiła się wypowiedzieć w tym zakresie. Elastyczne 

zatrudnienie może stanowić propozycję dla kobiet poszukujących pracy, jednak warto 
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pamiętać, że nie jest ono możliwe w każdym zawodzie i firmie, a jego popularność 

wśród pracodawców wciąż nie jest wysoka. 

Wykres 25 Czy byłaby Pani skłonna podjąć pracę elastyczną? (N=1645) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
zrealizowanego w powiatowych urzędach pracy 

 Kolejnym rozwiązaniem mającym wyjść naprzeciw potrzebom kobiet 

posiadających dziecko do 3 roku życia jest tworzenie przez pracodawców 

zakładowych żłobków/klubów malucha. Inicjatywa ta wpisuje się w koncepcję 

społecznej odpowiedzialności biznesu i może stanowić istotny element pakietu 

socjalnego oferowanego przez pracodawcę. Możliwość zapewnienia dziecku opieki  

w żłobku/klubie malucha znajdującym się na terenie zakładu nie tylko umożliwia 

zapewnienie opieki dzieciom osób zatrudnionych w zakładzie, ale także może 

wpływać korzystnie na integrację współpracowników. Od początku 2016 r. 

pracodawcy tworzący zakładowy żłobek, klub dziecięcy albo przedszkole mają 

możliwość skorzystać z dodatkowych preferencji podatkowych.  

 Spośród kobiet objętych badaniem aż 90% byłoby gotowe podjąć zatrudnienie  

w firmie posiadającej przyzakładowy żłobek/klub malucha. O dużej skuteczności  

i trafności takiego rozwiązania przekonana jest także większość przedstawicieli 

powiatowych urzędów pracy objętych badaniem. Aż 25 na 31 wszystkich zapytanych 

było zdania, że zapewnienie opieki dziecku na terenie przedsiębiorstwa zachęciłoby 

kobiety do podejmowania aktywności zawodowej. Pozostali nie potrafili sprecyzować 
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swojej opinii w tym zakresie. Takim zatrudnieniem zainteresowane są kobiety 

niezależnie od wieku czy wykształcenia. Zaobserwowano niewielką tendencję  

w odniesieniu do miejsca zamieszkania, kobiety z miast powyżej 100 tys. 

deklarowały chęć podjęcia pracy u pracodawcy oferującego taką możliwość 

najczęściej z pozostałych (96,9%). Nie zmienia to jednak faktu, że wśród pozostałych 

grup kobiety osoby zainteresowane takim rozwiązaniem były także zdecydowaną 

większością.   

 

Wnioski końcowe: 

Sytuacja kobiet, mimo ogólnie dobrej kondycji wielkopolskiego rynku pracy,  

w dalszym ciągu odbiega od sytuacji mężczyzn. To kobiety stanowią większość 

wśród osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Spośród osób zarejestrowanych 

to one także dominują wśród osób bez doświadczenia czy kwalifikacji zawodowych. 

Na podstawie wszystkich dokonanych analiz można stwierdzić, że problemy kobiet 

na rynku pracy wynikają z ich zróżnicowanych potrzeb i sytuacji zawodowo-rodzinnej. 

Wobec tego zasadne jest wdrażanie programów związanych bezpośrednio  

z aktywizacją kobiet, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. 

Jedną z grup wymagających szczególnego wsparcia są kobiety posiadające 

dziecko do 3 roku życia chcące podjąć aktywność zawodową. Do kluczowych 

trudności, z jakimi spotyka się ta grupa, z pewnością trzeba zaliczyć problemy 

związane z koniecznością zapewnienia opieki dziecku w czasie świadczenia pracy. 

Problem ten dotyczy w szczególności kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Opinie 

zarówno objętych badaniem kobiet, jak i przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, 

wskazują, że na terenie wybranych powiatów (m. in. takich jak jarociński, wolsztyński, 

pleszewski czy słupecki) sieć podmiotów zapewniających opiekę instytucjonalną 

dzieciom jest niewystarczająca. Ponadto w dużym stopniu problemem jest koszt 

związany z korzystaniem z usług tego typu placówek. Sytuacja ta rodzi potrzebę 

zapewnienia wsparcia systemu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi m. in. poprzez 

promowanie powstawania żłobków lub klubów malucha. Inicjatywą stanowiącą 

niewątpliwe wsparcie dla aktywnych zawodowo kobiet posiadających dzieci jest 

tworzenie w miejscu pracy bądź w niedalekiej odległości od niego 

przedszkoli/żłobków przyzakładowych (ang. worksitecreches).  

Wyniki badań wskazują także, że jedną z przyczyn trudności w pogodzeniu ról 

rodzinnych i zawodowych jest utrzymujące się w społeczeństwie przekonanie  
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o konieczności zawodowego poświęcenia się kobiet na rzecz obowiązków 

związanych z rolą matki. Skutkuje to tym, że to kobiety biorą na siebie pełną 

odpowiedzialność w zakresie zapewnienia dziecku opieki, co przekłada się na 

opóźnianie decyzji o podjęciu zatrudnienia lub przerwie w aktywności zawodowej 

niejednokrotnie trwającej kilka lat. Wobec tego bardzo ważne jest podejmowanie 

działań przeciwdziałających wciąż istniejącym stereotypom oraz promujących 

partnerski model rodziny. 

Wobec dużego zainteresowania kobiet podjęciem pracy w systemie elastycznym 

warto promować takie formy świadczenia pracy wśród pracodawców, aby zwiększyć 

dostępność elastycznego zatrudnienia na rynku. 

Poprawa sytuacji kobiet na wielkopolskim rynku pracy jest związana także  

z koniecznością podjęcia działań w obszarze edukacji młodzieży, przede wszystkim 

w zakresie udoskonalenia jakości doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, co w efekcie wpłynęłoby pozytywnie na świadomość 

edukacyjno – zawodową osób młodych oraz trafne podejmowanie decyzji w tym 

zakresie. W związku z dynamicznymi zmianami, jakim podlega rynek pracy, 

niezwykle ważne jest promowanie wśród kobiet kształcenia ustawicznego, 

skutkującego gotowością do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji  

i świadomością konieczności elastycznego dopasowania do zmian zachodzących na 

rynku pracy. Odpowiednio wcześnie wykształcone postawy zawodowe i umiejętności 

związane z funkcjonowaniem na rynku pracy będą, pomimo przerw związanych  

z macierzyństwem, procentować w całym życiu zawodowym kobiet. 
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Zapotrzebowanie na kadry w Wielkopolsce w 2015 roku 

 

W 2015 w powiatowych urzędach pracy w Wielkopolsce średnioroczna liczba 

osób bezrobotnych wyniosła 104 722. Łącznie do 31 powiatowych urzędów pracy, 

782 agencji zatrudnienia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pracodawcy 

zgłosili 296 278 wolnych miejsc pracy, z czego 41% ofert trafiła do PUP.  

W tym samym okresie poprzez agencje zatrudnienia, których liczba wzrosła  

o 145 w porównaniu z rokiem 2014, pracodawcy zatrudnili łącznie 173 860 

pracowników, w tym 116 750 tymczasowo i 6 596 w krajach EOG20. 

Wykres 26 Porównanie średniorocznej liczby bezrobotnych, liczby ofert pracy z wielkopolskich służb 
zatrudnienia oraz stopy bezrobocia w latach 2013-2015 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu. 

Sytuacja na rynku pracy w regionie w ostatnich latach poprawia się, rośnie 

liczba ofert pracy, a spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia, 

która w grudniu 2013r. wynosiła 9,6%, spadła do poziomu 6,2% w grudniu 2015r.  

Rośnie też liczba ofert zgłaszanych przez pracodawców z krajów EOG 

(Europejska Organizacja Gospodarcza) za pomocą sieci EURES. W 2015 r. zgłosili 

oni 6 060 wakatów, jest to o 66% więcej niż w roku poprzedzającym. 

                                            
20

 EOG – Europejska Wspólnota Gospodarcza 
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Wykres 27 Liczba miejsc pracy zgłoszonych do PUP, agencji zatrudnienia i sieci EURES  
w Wielkopolsce w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w sieci EURES, WUP w Poznaniu oraz z 
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

 

Oferty w Powiatowych Urzędach Pracy 

 

Zwrot „wolne miejsce pracy” oraz „oferta pracy”, dotyczące powiatowych 

urzędów pracy traktowany jest zamiennie i oznacza ofertę pracy na jedno wolne 

stanowisko, ponieważ każde miejsce pracy jest notowane jako pojedyncza oferta.  

W 2015r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 121 866 ofert, tj. o 26% 

więcej niż w 2014r. 22% dotyczyło stanowisk subsydiowanych, w ramach których 

pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie przede wszystkim na stażystów. Najwięcej 

ofert pracy subsydiowanej skierowanych było do pracowników obsługi biurowej  

3 384, gospodarzy budynków 3 377 oraz sprzedawców sklepowych (ekspedientów)  

3 308.  

Najwięcej ofert pracy wpłynęło dla następujących wielkich grup zawodów wg 

Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) z 2014 roku  

 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,  

 pracownicy wykonujący prace proste, 

 pracownicy usług i sprzedawcy. 

Dla grupy robotników przemysłowych i rzemieślników do powiatowych urzędów 

wpłynęło najwięcej ofert (łącznie z subsydiowanymi), ich liczba na jednego 

zarejestrowanego bezrobotnego wyniosła 1,2. Średnio 2,8 oferty przypadło na 

jednego bezrobotnego zarejestrowanego w grupie pracowników wykonujących prace 

168 352 

6 060 

27 302 

94 564 

agencje - podjęcia pracy ogółem 

wolne miejsca pracy w ramach sieci EURES 

oferty pracy subsydiowanej w PUP 

krajowe oferty w ramach PUP  
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proste. Dla pracowników usług i sprzedawców liczba ofert na jednego bezrobotnego 

równała się 1,1. 

Wykres 28 . Oferty pracy z powiatowych urzędów pracy w Wielkopolsce oraz liczba bezrobotnych wg 
wielkich grup zawodów i specjalności (z wyłączeniem grupy 1, 10 i bez zawodu) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu. 

W ostatnich latach utrzymuje się stały rozwój internetowej sprzedaży 

wysyłkowej. Skutkuje to systematycznym wzrostem popytu na pracę  

w zawodach sklasyfikowanych w grupach: kierowcy samochodów ciężarowych, 

kierowcy samochodów osobowych i dostawczych, magazynierzy i pokrewni, 

pakowacze, specjaliści ds. sprzedaży, przedstawiciele handlowi oraz sprzedawcy 

(konsultanci) w telefonicznych i internetowych centrach sprzedaży i obsługi klienta.  

W wymienionych grupach obserwuje się deficyt bezrobotnych w stosunku do wolnych 

miejsc pracy deklarowanych przez pracodawców.  
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Tabela 7 Grupy zawodów wg najliczniej występujących ofert pracy dostępnych w PUP  
w 2015 r., analiza zachowań zjawiska w porównaniu z poprzednim rokiem 

nazwa grupy zawodowej 
symbol 

wg KZiS 

liczba 

bezrobotnych 

wg stanu  

w końcu roku 

oferty 

PUP 2015 

oferty 

PUP 2014 

wzrost/ 

spadek 

2015/2014  

w [%] 

Sprzedawcy sklepowi 

(ekspedienci) 
5223 11 088 8 155 6 691 21,9 

Magazynierzy i pokrewni 4321 784 6 988 4 014 74,1 

Kierowcy samochodów 

ciężarowych 
8332 341 5 794 3 160 83,4 

Gospodarze budynków 5153 1 560 4 704 4 280 9,9 

Pracownicy obsługi biurowej 4110 1 414 4 633 4 183 10,8 

Pracownicy wykonujący prace 

proste gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

9629 611 4 071 1 958 107,9 

Robotnicy wykonujący prace 

proste w przemyśle gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

9329 1 832 3 760 2 986 25,9 

Ręczni pakowacze i znakowacze 9321 797 2 993 2 598 15,2 

Robotnicy wykonujący prace 

proste w budownictwie ogólnym 
9313 1 200 2 735 2 095 30,5 

Robotnicy pracujący przy 

przeładunku towarów 
9333 433 2 423 2 787 -13,1 

Murarze i pokrewni 7112 1 790 2 266 1 284 76,5 

Masarze, robotnicy w 

przetwórstwie ryb i pokrewni 
7511 581 2 204 1 888 16,7 

Stolarze meblowi i pokrewni 7522 1 510 2 115 1 768 19,6 

Pracownicy ochrony osób i 

mienia 
5413 395 2 076 1 255 65,4 

Spawacze i pokrewni 7212 274 2 014 1 744 15,5 

Ślusarze i pokrewni 7222 2 164 1 915 1 357 41,1 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, 

hotelowe i pokrewne 
9112 1 436 1 895 1 852 2,3 

Monterzy gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
8219 189 1 842 744 147,6 

Pracownicy sprzedaży i pokrewni 

gdzie indziej niesklasyfikowani 
5249 226 1 468 1 192 23,2 

Ustawiacze i operatorzy 

obrabiarek do metali i pokrewni 
7223 926 1 452 1 105 31,4 

Kucharze 5120 2 919 1 378 1 092 26,2 

Elektrycy budowlani i pokrewni 7411 328 1 341 729 84,0 

Przedstawiciele handlowi 3322 282 1 335 1 579 -15,5 

Operatorzy maszyn do szycia 8153 131 1 328 191 595,3 
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Operatorzy maszyn i urządzeń do 

produkcji wyrobów spożywczych i 

pokrewni 

8160 351 1 311 554 136,6 

Kierowcy samochodów 

osobowych i dostawczych 
8322 409 1 226 955 28,4 

Tapicerzy i pokrewni 7534 415 1 192 916 30,1 

Mechanicy pojazdów 

samochodowych 
7231 2 035 1 161 992 17,0 

Pracownicy wsparcia rodziny, 

pomocy społecznej i pracy 

socjalnej 

3412 326 1 113 1 116 -0,3 

Kasjerzy i sprzedawcy biletów 5230 274 989 521 89,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu. 

Natomiast w grupie zawodowej sprzedawców sklepowych (ekspedientów), 

pomimo wzrostu ilości ofert w urzędach pracy w stosunku do roku ubiegłego, wciąż 

jest ona niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby zarejestrowanej grupy 

bezrobotnych.  

Duże zapotrzebowanie utrzymuje się dla gospodarzy budynków, pracowników 

obsługi biurowej, spawaczy, pracowników wykonujących proste prace w przemyśle 

oraz masarzy, robotników przy przetwórstwie ryb, elektryków budowlanych, 

tapicerów, stolarzy meblowych i operatorów maszyn. 

Na rynku pracy nadmiar jest (poza ekspedientami) bezrobotnych bez zawodu, 

ale także mechaników samochodowych, ślusarzy, piekarzy i cukierników, kucharzy, 

oraz fryzjerów. Przy czym są to zawody, dla których pracodawcy wymagają wysokich 

umiejętności i doświadczenia w pracy. 

Wykres 29 przedstawia graficzne odwzorowanie tych zawodów, dla których 

wpłynęło najwięcej ofert pracy skierowanych do wielkopolskich PUP-ów,  

z pominięciem ofert subsydiowanych. Zmianie ulega kolejność zawodów w stosunku 

do ofert ogółem.  

 Najwięcej propozycji pracy niesubsydiowanej wpłynęło dla magazynierów, 

kierowców ciężarówek oraz sprzedawców sklepowych. Liczba zgłoszonych wolnych 

stanowisk pracy dla zawodów sklasyfikowanych w tych wymienionych grupach to 

18% wszystkich ofert w regionie. 
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Wykres 29 Zawody, do których skierowanych było najwięcej ofert pracy w 2015 r. (z pominięciem 
subsydiowanych) oraz porównanie do 2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu. 

Ponad 20% ofert dotyczyła pracy w branży przemysłowej oraz działalności  

w zakresie usług administrowania, a 15% w handlu hurtowym i detalicznym oraz 

naprawie pojazdów mechanicznych. Co dziesiąta oferta, którą dysponował PUP 

wpłynęła z sektora związanego z budownictwem. Niespełna 5% pracowników, czyli 

prawie dwukrotnie mniej niż w roku 2014 poszukiwano w administracji publicznej. 

Marginalną ilość wolnych miejsc pracy zanotowano w gospodarstwach domowych 

zatrudniających pracowników, w górnictwie i energetyce, a także wytwarzaniu  

i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych. 
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Tabela 8 Oferty pracy skierowane do powiatowych urzędów pracy w 2015 r. wg sekcji PKD 

  sekcja PKD 
oferty 

ogółem 
w tym 

subsydia 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 884 563 

B Górnictwo i wydobywanie 124 31 

C Przetwórstwo przemysłowe 26 823 3 734 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

166 38 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

1 065 426 

F Budownictwo 12 257 2 182 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

18 692 5 933 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

3 533 1 210 

H Transport i gospodarka magazynowa 6 591 684 

J Informacja i komunikacja 1 521 272 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 373 437 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 542 267 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5 104 1 379 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

25 683 777 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

5 743 4 752 

P Edukacja 2 416 1 277 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 690 1 814 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 636 362 

S Pozostała działalność usługowa 2 650 1 082 

T 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

27 7 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 0 

  OGÓŁEM 121 521 27 227 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu. 

Oferty pracy realizowane przez wielkopolskie agencje zatrudnienia na 

podstawie danych z KRAZ21 

 

Agencje uzupełniają publiczne pośrednictwo pracy realizowane przez urzędy 

pracy m.in. w zakresie pośrednictwa pracy na terenie kraju, kierowania osób do 

pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz kierowania osób do 

wykonywania pracy tymczasowej. Na przestrzeni lat obserwuje się wzrost znaczenia 

                                            
21

 KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia 
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działalności podmiotów o statusie agencji pracy, ich ilość nie tylko w naszym 

regionie, ale również w kraju sukcesywnie rośnie. Liczba agencji jest zróżnicowana  

w regionach, a jej natężenie uwarunkowane jest m.in. koncentracją podmiotów 

gospodarczych oraz stopniem rozwoju tychże regionów, co ma wpływ na 

zapotrzebowanie na usługi. Liczba wszystkich agencji zatrudnienia wpisanych do 

rejestru na koniec 2015 roku wyniosła 6 081, Wielkopolska zaś jest drugim 

województwem po mazowieckim co do ich liczebności. W 2015 roku w naszym 

regionie zarejestrowane były 782 agencje, tj. o 145 więcej niż w roku 

poprzedzającym.  

Pośrednictwem pracy na terenie Polski zajmowały się 302 agencje, do 

kierowania do pracy za granicą uprawnionych było 121. Usługi pracy tymczasowej 

świadczyło 296 podmiotów, a poradnictwa zawodowego 260. (źródło danych: 

„Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2015 r.” Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy). 

W analizowanym okresie pracę w wyniku pośrednictwa poprzez agencje 

zatrudnienia uzyskały 168 352 osoby, tj. o 7,2% więcej niż w 2014 roku, w tym: 

 17 144 osoby na terenie Polski, 

 7 429 osób zostało zatrudnionych u pracodawców zagranicznych (w 2014 r.– 

5 918 osób),  

 143 779 osób skierowano do wykonywania pracy tymczasowej, w tym 3 060 

za granicą  

Najwięcej pracowników w kraju agencje zatrudniły w grupach zawodowych: 

 pracownicy biurowi, w tym najwięcej magazynierów i pracowników obsługi 

biurowej,  

 pracownicy wykonujący proste prace, w tym najwięcej ręcznych pakowaczy  

i znakowaczy,  

 specjaliści, w tym zdecydowanie najwięcej programistów aplikacji, ale także 

inżynierów mechaników i inżynierów do spraw przemysłu i produkcji.  

Pracownicy tymczasowi najchętniej zatrudniani byli w grupach:  

 pracownicy biurowi, z czego najliczniejszą grupę stanowili magazynierzy – 

ponad 47 tys. wakatów,  

 pracownicy wykonujący proste prace, najliczniejszą grupę stanowili robotnicy 

wykonujący prace proste w przemyśle, tj. 14,5 tys. podpisanych umów, 
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 operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, najczęściej podpisywano umowy  

z monterami.  

Aż 83,6% podpisanych umów dotyczyło pracy tymczasowej. 

Wykres 30 Zatrudnieni przez agencje pracy bezrobotni wg wielkich grup KZiS (z wyłączeniem grupy 
1, 6 i bez zawodu) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

Za granicę do krajów Unii Europejskiej agencje skierowały dwa razy więcej 

pracowników niż w 2014 roku. Najliczniej pracę podjęli pracownicy sklasyfikowani  

w grupach zawodowych: 

 pracownicy wykonujący prace proste, z czego aż ponad 4,5 tys. ofert 

dotyczyła niewykwalifikowanych robotników wykonujących proste prace  

w ogrodnictwie i sadownictwie,  

 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, zawody na jakie składano największe 

zapotrzebowanie z zagranicy to: spawacze i pokrewni - 662 miejsca pracy 

oraz masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni - 558 miejsc pracy. 
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W 2015 za granicę wyjechało znacznie mniej rolników, ogrodników, leśników  

i rybaków, łącznie 217, podczas gdy w roku 2014 było to 2 215.  

 Z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. Informacja  

o działalności agencji zatrudnienia w 2015 r. wynika, że najpopularniejszymi 

umowami zatrudnieniowymi zawieranymi z osobami kierowanymi do pracy za granicą 

w 2015 r. – podobnie jak w roku poprzedzającym – były umowy podpisywane na 

krótki okres czasu, tj. do 3 miesięcy. W przypadku Wielkopolski umowy te stanowiły 

68%, jedynie 3% umów zawierano na okres powyżej roku. 

Najwięcej umów krajowych o pracę podpisano wśród następujących grup 

zawodowych, przedstawionych w tabeli 9: 

Tabela 9 Krajowe umowy o pracę podpisane z bezrobotnymi przez wielkopolskie agencje 
pracy 

elementarna grupa zawodowa liczba umów 

Magazynierzy i pokrewni 1 711 

Ręczni pakowacze i znakowacze 1 040 

Pracownicy obsługi biurowej 940 

Programiści aplikacji 865 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 676 

Bez zawodu 664 

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 616 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 578 

Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 534 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 446 

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 360 

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 360 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 323 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

Największe zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych zostało 

przedstawione w tabeli 10. Jedną trzecią wszystkich umów tymczasowych podpisano  

z bezrobotnymi w zawodzie magazynierzy i pokrewni, niecałe 12% z monterami oraz 

pracownikami wykonującymi prace proste, 10% z robotnikami wykonującymi prace 

proste w przemyśle. 
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Tabela 10 Grupy zawodów, w których najliczniej podjęto zatrudnienie tymczasowe za 
pośrednictwem agencji zatrudnienia w 2015 r. (dane dla Wielkopolski) 

nazwa zawodu 
symbol 

KZiS 
oferty 

agencje 

praca tymczasowa 

za 
granicą 

w Polsce 

Magazynierzy i pokrewni 4321 1 711 114 47 367 

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 8219 254 106 16 430 

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

9629 235 0 16 049 

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 
gdzie indziej niesklasyfikowani 

9329 118 19 14 504 

Ręczni pakowacze i znakowacze 9321 1 040 247 7 660 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw 
sztucznych 

8142 73 0 4 107 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 9112 676 2 2 074 

Pomoce domowe i sprzątaczki 9111 94 0 1 969 

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 8344 616 4 1 863 

Pracownicy obsługi biurowej 4110 940 0 1 657 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
spożywczych i pokrewni 

8160 52 0 1 383 

Kasjerzy i sprzedawcy biletów 5230 2 0 1 307 

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i 
urządzeń do napełniania butelek 

8183 0 0 1 307 

Stolarze meblowi i pokrewni 7522 59 6 1 196 

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 9333 360 0 1 132 

Operatorzy maszyn do prania 8157 3 0 1 117 

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży 
telefonicznej / internetowej 

5244 360 0 1 108 

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej 
(pracownicy call center) 

4222 71 0 1 092 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 5223 578 0 1 009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

Są branże, których specyfika działalności wymaga zmiennej liczby 

pracowników w zależności od otrzymanych zleceń/zamówień (np. w produkcji) lub od 

sezonowości (np. w rolnictwie/sadownictwie). Zasady zatrudniania pracowników 

tymczasowych określa jednakże ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych. Zjawisko pracy tymczasowej może być przez 

pracodawców nadużywane i przeradzać się w patologię, jeśli charakter pracy nie jest 

sezonowy czy doraźny, a jest stałą polityką firmy.  
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Oferty pracy w sieci EURES 

 

W 2015 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach 

programu EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) wpłynęły 892 oferty22 z 6 060 

propozycjami wolnych miejsc pracy z 21 krajów. Wykres 31 przedstawia ilość 

wakatów w porządku malejącym dla wszystkich państw zainteresowanych polskimi 

pracownikami. Najwięcej zarówno ofert, jak i miejsc pracy pochodziło z Niemiec – 

33% ogółu miejsc pracy i były one najbardziej zróżnicowane. Dalej klasyfikowała się 

Wielka Brytania – 23% udziału miejsc pracy oraz Czechy – 19%. 

Wykres 31 Liczba ofert i miejsc pracy z poszczególnych państw EOG, które wpłynęły do WUP w 
Poznaniu za pośrednictwem sieci EURES w 2015 r. 

 
Źródło: Opracowane na podstawie danych dotyczących ofert pracy dostępnych w sieci EURES, WUP w 
Poznaniu 

Najwięcej miejsc pracy oferowano magazynierom, a także robotnikom bez 

kwalifikacji w przemyśle, kierowcom wózków jezdniowych, samochodów 

ciężarowych, autobusów czy mechanikom samochodowym. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się zawody i specjalności związane z opieką medyczną 

i osobistą nie wymagające kwalifikacji. Popularne były zawody spawacz, cieśla czy 

elektryk budowlany, a także sprzątaczki biurowe, hotelowe, robotnicy do prac 

prostych w ogrodnictwie i sadownictwie.  

                                            
22

 Oferta pracy – oznacza zgłoszenie przez pracodawcę zagranicznego do sieci EURES co 
najmniej jednego miejsca zatrudnienia w określonym zawodzie lub specjalności. 
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Najwięcej ofert z Niemiec skierowanych było do: mechaników 

samochodowych (130), pomocników w fabryce obuwia (100), kierowców 

samochodów ciężarowych (80).  

Z Wielkiej Brytanii poszukiwano przede wszystkim: opiekunów osób starszych 

(301), pracowników magazynowych (200), rzeźników (150), pielęgniarek (120). 

Pracodawcy czescy najwięcej wolnych miejsc pracy zgłaszali dla: 

pracowników produkcji (260), personelu sprzątającego (100), operatorów wózków 

widłowych/magazynierów (80).  

Tabela 11 Zawody, dla których było najwięcej miejsc pracy dla polskich pracowników 
w sieci EURES 

nazwa zawodu 
symbol 

KZiS 
liczba 
ofert 

miejsca 
pracy 

magazynierzy i pokrewni 4321 35 538 

robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 9329 28 411 

pomocniczy personel medyczny 5321 7 398 

kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 8344 19 277 

kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 8331 3 241 

pielęgniarki bez kwalifikacji lub w trakcie specjalizacji 2221 29 214 

instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3423 5 177 

mechanicy pojazdów samochodowych 7231 13 172 

masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7511 7 169 

kierowcy samochodów ciężarowych 8332 22 169 

pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 9112 10 160 

pracownicy domowe opieki osobistej 5322 16 155 

spawacze i pokrewni 7212 44 145 

robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i 
sadownictwie 

9214 5 135 

elektrycy budowlani i pokrewni 7411 40 130 

cieśle i stolarze budowlani 7115 15 108 

pracownicy usług osobistych gdzie indziej nie sklasyfikowani 5169 3 102 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

Liczba wolnych miejsc pracy zagranicą oferowanych osobom poszukującym 

pracy z Polski wzrastała do 2013 roku, tendencja ta została zatrzymana w 2014 r., 

a w 2015 znów uległa wzrostowi, co prezentuje tabela 12.  
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Tabela 12 Liczba miejsc pracy w ofertach dostępnych w WUP w Poznaniu za 
pośrednictwem sieci EURES przez pracodawców z poszczególnych krajów EOG  
w latach 2012-2015 

Państwo 

2012 2013 2014 2015 

liczba 
wolnych 
miejsc 
pracy 

% 
udział liczba 

wolnych 
miejsc 
pracy 

% 
udział liczba 

wolnych 
miejsc 
pracy 

% 
udział liczba 

wolnych 
miejsc 
pracy 

% 
udział 

w ogóle 
wolnych 
miejsc 
pracy 

w ogóle 
wolnych 
miejsc 
pracy 

w ogóle 
wolnych 
miejsc 
pracy 

w ogóle 
wolnych 
miejsc 
pracy 

ogółem 3 961 100% 4 321 100% 3 660 100% 6 060 100% 

Austria 125 3,2% 173 4,0% 148 4,0% 32 0,5% 

Belgia 25 0,6% 117 2,7% 52 1,4% 44 0,7% 

Chorwacja 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 

Cypr 2 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Czechy 188 4,7% 101 2,3% 297 8,1% 1 143 18,9% 

Dania 14 0,4% 138 3,2% 18 0,5% 105 1,7% 

Estonia 43 1,1% 2 0,0% 8 0,2% 6 0,1% 

Finlandia 16 0,4% 26 0,6% 108 3,0% 49 0,8% 

Francja 459 11,6% 316 7,3% 712 19,5% 28 0,5% 

Hiszpania 186 4,7% 111 2,6% 138 3,8% 173 2,9% 

Holandia 125 3,2% 537 12,4% 202 5,5% 154 2,5% 

Irlandia 0 0,0% 65 1,5% 87 2,4% 90 1,5% 

Litwa 1 0,0% 41 0,9% 21 0,6% 158 2,6% 

Luksemburg 10 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Łotwa 41 22,0% 0 0,0% 22 0,6% 31 0,5% 

Malta 7 3,8% 277 6,4% 0 0,0% 200 3,3% 

Niemcy 809 20,4% 938 21,7% 1 102 30,1% 2 008 33,1% 

Norwegia 326 8,2% 136 3,1% 116 3,2% 218 3,6% 

Słowacja 30 0,8% 10 0,2% 20 0,5% 11 0,2% 

Słowenia 23 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,1% 

Szwecja 34 0,9% 67 1,6% 46 1,3% 99 1,6% 

Węgry 0 0,0% 0 0,0% 21 0,6% 0 0,0% 

Wielka 
Brytania 

1 274 32,2% 965 22,3% 538 14,7% 1 401 23,1% 

Włochy 223 5,6% 301 7,0% 3 0,1% 101 1,7% 

Źródło: Opracowane na podstawie danych dotyczących ofert pracy dostępnych w sieci EURES, WUP 
w Poznaniu 

W porównaniu z rokiem poprzednim bardzo wzrosła liczba wakatów  

z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech, zaś spadła z Francji, Austrii i Finlandii. 
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Oferty pracy w Internecie 

 

W 2015 r. przeprowadzono po raz pierwszy badanie ofert pracy w Internecie,  

w ramach monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na potrzeby 

lokalnego rynku pracy. Zakres badania obejmował oferty pracy zamieszczane  

w Internecie za pośrednictwem internetowych portali pośrednictwa pracy, które 

udostępnione zostały na stronie „Zielona Linia” (www.zielonalinia.gov.pl).  

Gromadzenie ofert w roku 2015 obejmowało 2 miesiące: kwiecień  

i październik. Ze względu na ograniczony czas i koszty badania w tych miesiącach 

analizowano ogłoszenia z wybranych dni w tygodniu. Do każdej oferty dodano kod 

elementarnej grupy zawodowej wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na Potrzeby 

Rynku Pracy z 2014 r., a także wymagania i oczekiwania pracodawcy (umiejętności  

i uprawnienia).  

Na potrzeby tego opracowania przeprowadzono analizę internetowych ofert 

pod kątem wielkich grup wg KZiS. Najwięcej (37%) wszystkich zakodowanych ofert  

z województwa dotyczyła stanowisk pracy dla specjalistów, przede wszystkim:  

specjalistów ds. sprzedaży, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, szeroko 

pojętej branży IT, a także specjalistów do spraw księgowości i rachunkowości  

i inżynierów ds. przemysłu i produkcji. W tej grupie bardzo częstym wymaganiem 

była znajomość języków obcych, w tym przede wszystkim angielskiego.  

 Ponad 20% ogłoszeń skierowana była do techników i osób ze średnim 

wykształceniem. Najliczniej pracę oferowano: przedstawicielom handlowym, 

księgowym, technikom wsparcia informatycznego i technicznego, ale także 

pracownikom administracji i sekretarzom zarządu, spedytorom, zaopatrzeniowcom 

czy technikom mechanikom. 

 Trzecią co do liczebności najbardziej poszukiwaną grupą zawodową byli 

dyrektorzy i kierownicy. W tej grupie najwięcej propozycji pracy zanotowano dla 

kierowników do spraw marketingu i sprzedaży, także licznie poszukiwano 

kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania, dyrektorów generalnych  

i zarządzających, kierowników do spraw produkcji przemysłowej oraz kierowników  

w handlu detalicznym i hurtowym. 

W analizowanym okresie w Wielkopolsce nie wpłynęła ani jedna oferta dla 

wykwalifikowanych rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Marginalna ilość ofert 
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skierowana była do operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 3%, a także 

pracowników wykonujących prace proste – 4%. 

Wykres 32 Internetowe oferty pracy wg wielkich grup KZiS 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu. 

Partnerami serwisu są portale, na których upowszechnianie ofert jest odpłatne, 

dlatego brak jest ogłoszeń od małych czy mikro przedsiębiorstw. 

Najbardziej poszukiwane kwalifikacje i języki obce na wielkopolskim rynku 

pracy w 2015 r. 

 

Według danych pozyskanych w wyniku współpracy z powiatowymi urzędami 

pracy na podstawie cyklicznie przeprowadzanych ankiet wynika, że pracodawcy 

najczęściej poszukują do pracy osób ze znajomością obsługi komputera i/lub 

posiadających czynne prawo jazdy kategorii B. Z uwagi na dynamiczny rozwój  

w Wielkopolsce sektora TSL wśród poszukiwanych kwalifikacji dominują uprawnienia 

transportowe. Na wykresie znalazły się również zapotrzebowania na uprawnienia 

związane z równie silnie rozwijającym się w Wielkopolsce sektorem handlowym. 

Szczegółowy wykaz kwalifikacji i uprawnień znajdujących się w ofertach pracy został 

przedstawiony na wykresie 33. 
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Wykres 33 Liczba ofert pracy, w których wymagane były kwalifikacje i uprawnienia w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu, na podstawie ankiet kwartalnych 
przeprowadzanych w PUP. 

W przypadku wymagań znajomości języków obcych najczęściej w ofertach 

pracy pracodawcy wymieniają język angielski, w dalszej kolejności niemiecki  

i rosyjski.  

Wykres 34 Poszukiwana na rynku pracy znajomość języków obcych w 2015 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Poznaniu, na podstawie ankiet 
kwartalnych wypełnianych przez pracowników powiatowych urzędów pracy. 
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Podsumowanie 

 

1. W 2015 r. w dyspozycji publicznych i prywatnych służb zatrudnienia było 

niemal 270 tys. ofert pracy. 57% ofert wpłynęło do agencji zatrudnienia 

z czego 84% dotyczyło pracy tymczasowej. 

2. W Wielkopolsce obserwuje się ciągły rozwój sieci prywatnych agencji 

zatrudnienia. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba agencji wzrosła  

o 23%. 

3. Niemal 122 tys., tj. 41% wszystkich ofert trafiło do powiatowych urzędów 

pracy, z czego 22% dotyczyło stanowisk subsydiowanych. Do urzędów trafiło 

o 26% więcej ofert niż rok wcześniej. 

4. 5,6% wszystkich wolnych miejsc pracy dotyczyła pracy za granicą. Poprzez 

sieć EURES najczęściej kierowano robotników przemysłowych i rzemieślników 

oraz operatorów, monterów maszyn i urządzeń. Za pośrednictwem agencji 

pracy za granicę wysłano najwięcej pracowników wykonujących prace proste 

oraz robotników przemysłowych i rzemieślników oraz operatorów. 

5. Grupy odbiorców każdej z opisanych w raporcie instytucji zajmujących się 

pośrednictwem pracy są zróżnicowane. Charakterystyczne cechy: 

 Powiatowe urzędy pracy dysponowały największą liczbą ofert 

skierowanych do robotników przemysłowych i rzemieślników, 

pracownicy wykonujący prace proste, i pracowników usług  

i sprzedawców. 

 Agencje zatrudnienia największą liczbę umów podpisali z pracownikami 

biurowymi, pracownikami wykonującymi prace proste oraz operatorami 

i monterami maszyn i urządzeń. 

 Oferty zamieszczane na portalach internetowych skierowane są przede 

wszystkim do specjalistów oraz techników i średniego personelu. 
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Raport „Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2015r.” prezentuje 

wielkość i efektywność zastosowanych w urzędach pracy aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu oraz wydatkowanych na ten cel środków pochodzących 

z Funduszu Pracy. Opracowanie ma na celu wskazanie zastosowanych trendów  

w tym obszarze i sprawdzenie, czy na lokalnych rynkach pracy były one efektywnym 

sposobem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Prezentowane zestawienia 

danych oraz sporządzona analiza dotyczy bezrobocia rejestrowanego  

w 31 wielkopolskich powiatowych urzędach pracy.  

Dane wykorzystane do tej publikacji pochodzą z badań statystyki publicznej 

(sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 wraz z załącznikami, sprawozdanie  

o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02 wraz załącznikiem 1) oraz 

badań własnych realizowanych przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy WUP  

w Poznaniu.  

 

Podstawowe pojęcia zastosowane w raporcie: 

 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy subsydiowane formy zatrudnienia bezrobotnych, w tym między 

innymi: prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, refundacje stanowisk pracy oraz szkolenia, staże, 

przygotowanie zawodowe dorosłych i prace społecznie użyteczne. 

 Wydatki Funduszu Pracy na realizację programów – wydatkowane środki na 

pokrycie kosztów aktywizacji opracowane na podstawie Sprawozdania 

MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za rok 2015, 

sporządzonego przez powiatowy urząd pracy. 

 Efektywność zatrudnieniowa (wskaźnik ponownego zatrudnienia) – udział 

osób (bezrobotnych i poszukujących pracy), które uzyskały zatrudnienie do 

3 m-cy po zakończeniu aktywizacji w liczbie osób, które ukończyły daną 

formę aktywizacji. 

 Koszt aktywizacji jednej osoby – kwota wydatków poniesionych w roku 2015 

na daną formę aktywizacji, (na podstawie sprawozdania MPiPS-02), 

podzielona przez liczbę osób bezrobotnych, które uczestniczyły w tym 

okresie w tej formie aktywizacji. 
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Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

W 2015 roku średnioroczna populacja bezrobotnych w wielkopolskich urzędach 

pracy wyniosła 104 722 osoby. W tym okresie z subsydiów na aktywizację 

skorzystały 38 002 osoby, tj. 36% ogółu bezrobotnych.  

Wykres 35 Liczba Wielkopolan objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2015r. wydatki Funduszu Pracy na aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce wyniosły 270 676,4 tys. zł23,  

tj. o 6,8% więcej niż w 2014 roku. Dzięki zwiększonej ilości środków finansowych 

przyznanych wielkopolskim urzędom pracy przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej, z aktywnych form skorzystało o 4 578 osób bezrobotnych (14%) 

więcej niż w 2014r. 

W ramach przydzielonej kwoty z inicjatywy Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej wielkopolskie samorządy powiatowe realizowały 9 programów aktywizacji 

zawodowej finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Najwięcej 

samorządów wnioskowało na cztery z nich, tj.: 

1. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 r. ż. 

(realizowany w 30 urzędach pracy, przydzielona kwota 3 133,9 tys. zł), 

2. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy 

(realizowany w 31 urzędach pracy, przydzielona kwota 23 074,3 tys. zł), 

3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat 

(realizowany w 30 urzędach pracy, przydzielona kwota 10 188,2 tys. zł), 

                                            
23

 W podanej kwocie nie ujęto wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 
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4. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia 

(realizowany w 29 urzędach pracy, przydzielona kwota 6 293,1 tys. zł). 

W największej liczbie programów mogli uczestniczyć bezrobotni z powiatu 

wągrowieckiego. Poza wymienionymi były to: Program realizacji robót publicznych  

w regionach wysokiego bezrobocia, Program wspierania tworzenia i przystępowania 

do spółdzielni socjalnych oraz Program specjalny. Z kolei w powiecie 

międzychodzkim oferta dla bezrobotnych była najuboższa, tam realizowany był 

jedynie jeden z programów. Łącznia kwota środków rezerwy Funduszu Pracy na 

programy aktywizacji zawodowej przydzielona wielkopolskim samorządom wyniosła 

45 435,8 tys. zł.  

Wykres 36 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce w latach 2008-2015 

 

Ponad połowę aktywizowanych osób (53%) stanowiły kobiety, które w regionie 

od lat są dominującą kategorią bezrobotnych. Kobiety częściej niż mężczyźni 

korzystały ze staży (68%), prac społecznie użytecznych (58%) oraz prac 

interwencyjnych (52%).  

Największy odsetek bezrobotnych objęto pomocą w powiecie kępińskim, gdzie 

aż ¾ średnio zarejestrowanych w roku skorzystało z aktywnych form, głównie ze 

staży oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Również w powiatach 

międzychodzkim, pleszewskim, wągrowieckim i rawickim odsetek osób objętych 

aktywizacją był wysoki - średnio ponad 50% średniorocznej liczby bezrobotnych. 

4
6
 9

8
7
 

4
2
 9

1
3
 

5
4
 0

5
9
 

2
1
 4

5
5
 

2
9
 9

0
4
 

3
0
 1

0
7
 

3
3
 4

2
4
 

3
8
 0

0
2
 

226 928,5 

265 982,2 

360 805,4 

132 827,1 

175 762,4 

214 460,2 

253 532,6 
270 676,4 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

400 000 

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

liczba osób objętych aktywizacją wydatkowane środki FP [tys.] 
ty

s
ią

c
e
 



75 | S t r o n a  

 

Najmniejszy odsetek zaktywizowanych zanotowano w powiecie poznańskim  

(około ¼) oraz kaliskim i konińskim (poniżej 30%). 

Wykres 37 Liczba osób bezrobotnych w Wielkopolsce w poszczególnych miesiącach 2015 r. oraz 
odpowiadająca im liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 

 

W badanym okresie, najczęściej stosowanymi formami wsparcia w Wielkopolsce, 

podobnie jak w latach poprzednich były: 

 staże (w tym bony) tj. 42,8% ogółu, w kraju 43,5%, 

 szkolenia (w tym bony) tj. 17,3% ogółu, w kraju 15,5%, 

 dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej tj. 12% ogółu,  

w kraju 10,1%, 

 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy tj. 9,6% 

ogółu, w kraju 8,2%. 

Przy wsparciu finansowanym z Funduszu Pracy w 2015 r. powstało ponad 4,5 

tys. nowych firm, jednak o 2,5% mniej niż w 2014 r. W tym okresie również 

utworzono lub doposażono ponad 3,6 tys. nowych stanowisk pracy w firmach już 

istniejących (24,4% więcej niż w 2014 r.). 
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Wykres 38 Liczba Wielkopolan objętych wybranymi aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 
w 2015 r. 

 

Zapotrzebowanie gmin na zatrudnianie osób bezrobotnych kierowanych do prac 

społecznie użytecznych utrzymuje się na poziomie poprzedniego roku i stanowiło 

ponad 4% aktywizacji. Nadal niewielkim zainteresowaniem w regionie cieszy się 

przygotowanie zawodowe dorosłych. Na zdobycie nowych umiejętności zawodowych 

poprzez praktyczne wykonywanie zadań bezpośrednio u pracodawcy zdecydowało 

się w całym roku jedynie 49 osób bezrobotnych (w 2014 r. było to 35, a w 2013 r.  

50 osób), w zaledwie 3 powiatach: konińskim, obornickim i tureckim.  

 W badanym okresie najwięcej form aktywizacji zawodowej zrealizowano  

w subregionie poznańskim 11 961 osób (31% wszystkich aktywnych form),  

na pokrycie tych działań z Funduszu Pracy wydatkowano 82 722,2 tys. zł. Najmniej 
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aktywizacji, bo jedynie 4 449, podjęto w subregionie leszczyńskim (12% wszystkich 

aktywnych form), wydatki na ten cel wyniosły 31 004,5 tys. zł.  

Wykres 39 Wybrane formy aktywizacji według subregionów 
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 We wszystkich powiatach dominowały staże i szkolenia, a także 

dofinansowanie działalności gospodarczej, z wyjątkiem subregionu kaliskiego, gdzie 

liczba osób, które zatrudnione zostały  

na stanowiskach refundowanych przekroczyła 

liczbę osób którym udzielono dotacji  

na działalność gospodarczą. Wszędzie małym 

zainteresowaniem cieszyło się przygotowanie 

zawodowe dorosłych. W subregionie 

leszczyńskim żaden bezrobotny nie skorzystał  

z tej możliwości zdobycia nowych kwalifikacji,  

a w kaliskim i pilskim były to tylko pojedyncze osoby.  

 Wśród nowych form aktywizacji skierowanych do osób młodych największym 

zainteresowaniem cieszyły się bony stażowe i szkoleniowe. Niewielkie 

zainteresowanie pracodawcy wykazywali takimi formami jak: refundacje składek na 

ubezpieczenia społeczne czy świadczenia aktywizacyjne, także nikt nie zdecydował 

się na grant na telepracę. 

 

Staże 

W 2015 roku w Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, była to najpopularniejsza 

forma aktywizacji. Nabycie praktycznych umiejętności w formie stażu urzędy pracy 

subsydiowały 16 252 osobom bezrobotnym (70% kobiet, 31% długotrwale 

bezrobotnych).  

Wykres 40 Struktura wieku uczestników staży (w latach) 
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W aktywnych formach 
uczestniczyło 11 961 osób  
z subregionu poznańskiego 
(31%), z FP wydatkowano 

82 722,2tys. zł. 
Najmniej aktywizacji 

podjęto w subregionie 
leszczyńskim (12%) wydatki 

na ten cel wyniosły 31 
004,5 tys. zł. 
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Największym zainteresowaniem cieszą się 

staże wśród osób młodych, 75% ogółu stanowili 

bezrobotni poniżej 30 roku życia (w tym 49% to 

osoby do 25 r. ż.). W Wielkopolsce ze środków 

Funduszu Pracy na staże wydatkowano 91 226,4 tys. 

zł. 

Ze staży najczęściej skorzystały osoby 

bezrobotne z wykształceniem średnim (47%) oraz wyższym (27%). 

Wykres 41 Wykształcenie uczestników staży 

 

Najwięcej staży realizowano w powiatach konińskim (1 357), poznańskim 

(1 210), gnieźnieńskim (1 133). Najmniejszą liczbę osób, które zdecydowały się na 

realizacje stażu zanotowano w powiatach: wolsztyńskim (162), a także kępińskim 

(235), ostrzeszowskim (247), międzychodzkim (252), śremskim (264) i kościańskim 

(291). 

Wskaźnik efektywności dla regionu ukształtował się na poziomie 87,1%,  

z czego najwyższa skuteczność realizacji wystąpiła w powiatach kaliskim, kępińskim, 

kościańskim i krotoszyńskim. Najniższa efektywność zaznaczyła się w powiecie 

kolskim, poznańskim rawickim średzkim i wągrowieckim. 

Mniej niż w roku 2014, bo 33% osób nabyło dzięki stażom doświadczenie 

zawodowe w obszarach: 

 prace sekretarskie i biurowe,  

 sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami, 

wyższe 
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policealne 
i średnie 
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średnie 
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kształcące 
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gimnazjalne 
i poniżej 

9% 

W Wielkopolsce 75% 
stażystów stanowili 

bezrobotni poniżej 30 
roku życia.  

Ze środków Funduszu 
Pracy na staże 

wydatkowano kwotę 
91 226,4 tys. zł. 
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Sporą popularnością cieszyły się również takie branże jak działalność 

gastronomiczna oraz rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 

analiza inwestycyjna, w których uczestniczyło łącznie 6,8% stażystów, sektor 

architektury i budownictwa przyjął 2,6% stażystów, natomiast dział usług fryzjersko-

kosmetycznych zabezpieczył staże dla 2,5% osób. 

 

Szkolenia 

 W 2015 r. łącznie zrealizowano 1 830 szkoleń (72% to były szkolenia 

indywidualne, 28% grupowe),  w których uczestniczyło 

5 920 osób, w tym 2 550 kobiet. Była do druga, po 

stażach, najczęściej realizowana forma aktywizacji 

zawodowej. Dodatkowo 669 osób bezrobotnych 

skorzystało z kursów w ramach bonów szkoleniowych, 

o czym będzie mowa w dalszej części analizy. 

Najwięcej szkoleń dotyczyło sektora transportowego - w 

583 kursach uczestniczyły łącznie 1 654 osoby, tj. ¼ 

osób objętych tą formą aktywizacji. 1 028 osób nabyło 

uprawnienia kierowcy, 421 uprawnienia w zakresie przewozu osób lub mienia, 

natomiast 205 ukończyło kursy instruktorskie w zakresie transportu. 

Urzędy pracy finansowały 317 kursów dla operatorów maszyn, uczestniczyło w 

 nich ponad 900 osób bezrobotnych, w tym najwięcej w powiatach poznańskim, 

ostrzeszowskim i obornickim (odpowiednio 44, 41, 40 szkoleń). Brakiem lub 

niewielkim powodzeniem cieszyły się tego typu szkolenia w powiatach średzkim (0), 

międzychodzkim (1), kościańskim (2) i śremskim (2). 

Z uwagi na możliwości korzystania ze wsparcia finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej urzędy pracy organizują również szkolenia dla 

beneficjentów tego typu świadczeń z zakresu przedsiębiorczości. W 2015 roku takich 

kursów odbyło się 112, uczestniczyło w nich ponad 740 osób, tj. 16% osób 

bezrobotnych korzystających z subsydiów na uruchomienie własnego biznesu. 

W 2015r. zrealizowano 
1 830 szkoleń  

dla 5 920 osób.  
Najwięcej szkoleń 
dotyczyło sektora 
transportowego  
- w 583 kursach 

uczestniczyły łącznie 
1 654 osoby,  

tj. ¼ osób objętych tą 
formą aktywizacji. 
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Wykres 42 Szkolenia zawodowe realizowane w powiatowych urzędach pracy województwa 
wielkopolskiego w 2015 r. 

 

 

Z zestawienia tematyki szkoleń przedstawionego na wykresie 42 wynika, że  

uczestnicy szkoleń realizowanych w 2015 r. w wielkopolskich urzędach pracy mogą 

zasilić obszary inteligentnych specjalizacji wyszczególnione w Regionalnej Strategii 
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Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Dotyczy to przede wszystkim takich 

obszarów jak wnętrza przyszłości, przemysł jutra czy wyspecjalizowane procesy 

logistyczne. Jednak istotne jest, aby nieustannie zabiegać o najwyższą jakość 

kursów finansowanych z Funduszu Pracy, co w efekcie może stanowić realny wkład 

urzędów pracy w drodze do budowania Wielkopolski innowacyjnej.  

Wydatki urzędów pracy na szkolenia w 2015 r. wyniosły 15 804,4 tys. zł (łącznie 

z wydatkami pokrywającymi bony szkoleniowe), tj. o 26% więcej niż w 2014 r. Średni 

koszt szkolenia na osobę kształtował się na poziomie 2,1 tys. zł. Szkolenia 

realizowane były we wszystkich powiatach z terenu Wielkopolski, w powiecie 

poznańskim stanowiły aż 39% ogólnej aktywizacji. O marginalnym znaczeniu szkoleń 

można mówić w przypadku powiatów średzkiego, międzychodzkiego i kolskiego 

(udział w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu nie przekroczył 5%).  

W szkoleniach uczestniczyły przede wszystkim osoby bezrobotne  

w kategoriach wiekowych 25-34 lata, tj. 36% i poniżej 25 roku życia, tj. 29%.  

Wykres 43 Wiek uczestników szkoleń 

 

Częściej w szkoleniach uczestniczyli mężczyźni (57%) niż kobiety. Niemal 

40% osób to mieszkańcy wsi, o celowości udzielonego wsparcia w tej grupie 

świadczy uzyskany wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, który wyniósł 

55%. Z uwagi na występujący w Wielkopolsce wysoki odsetek osób dotkniętych 

długotrwałym bezrobociem bardzo pozytywnym zjawiskiem jest zapewnienie tej 

grupie dostępu do zmiany/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. W regionie z osób 

korzystających ze szkoleń w 2015 r. 2 069, tj. 31% to osoby długotrwale bezrobotne. 

 Wśród uczestników szkoleń 42% to osoby z wykształceniem średnim, 24% 

zasadniczym zawodowym, a 15% gimnazjalnym i poniżej. Wykształcenie wyższe 

posiadało 19% osób, które brało udział w tej formie aktywizacyjnej. 
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Wykres 44 Wykształcenie uczestników szkoleń 

 

 

Efektywność zatrudnieniowa szkoleń 

ukształtowała się w Wielkopolsce na poziomie 51,4%, 

przy czym najwyższy wskaźnik wystąpił w powiatach 

średzkim, wolsztyńskim i tureckim, tj. powyżej 80%. 

Najniższą efektywność zatrudnieniową osiągnięto  

w powiatach chodzieskim, ostrzeszowskim i śremskim 

- poniżej 30%. 

 

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 

W Wielkopolsce w 2015 r. była to jedna z trzech najczęściej zastosowanych 

przez urzędy pracy form pomocy. Przeznaczone na ten cel środki z Funduszu Pracy 

w wysokości 79 691,3 tys. zł wsparły inicjatywę utworzenia 4 556 nowych firm (o 116 

mniej niż w roku 2014).  

W Wielkopolsce średnia wysokość dotacji wyniosła ponad 18 tys. zł, najwięcej 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczono na terenie powiatu 

chodzieskiego (średnio ponad 21 tys. zł.) oraz czarnkowsko – trzcianeckiego  

i średzkiego (20 tys. zł). Najniższe środki na ten cel przeznaczono na bezrobotnych  

z powiatów rawickiego i konińskiego (średnio około 13 tys. zł)., a także nieco więcej 

(ale poniżej 15 tys. zł) z powiatów gostyńskiego, kępińskiego i leszczyńskiego. 

Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzieliły wszystkie powiatowe 

urzędy pracy na terenie Wielkopolski, najwięcej w powiatach poznańskim (597,  

tj. o 69 więcej niż w roku poprzedzającym), gnieźnieńskim (246), leszczyńskim (219), 

gimnazjalne 
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wskaźnik ten był 
najwyższy i osiągnął 

powyżej 80%. 
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konińskim (210) i kolskim (204). W powiatach międzychodzkim, chodzieskim i 

obornickim była to zaś stosunkowo mało popularna 

forma aktywizacji. 

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

częściej decydowali się mieszkańcy miast (51%), 

mężczyźni (58%) oraz osoby pozostające  

w rejestrach PUP krócej niż rok (77,5%). Niespełna 

połowę, tj. 48% bezrobotnych zakładających  

w 2015 r. nowe firmy przy wsparciu środków FP, 

stanowiły osoby do 30 roku życia. Bezrobotni, 

którzy ukończyli 50 lat stanowili 5,7% korzystających z dotacji na działalność 

gospodarczą.  

 Decyzję o przyznaniu środków na działalność gospodarczą wydano  

w Wielkopolsce najczęściej osobom z wykształceniem wyższym oraz zawodowym  

na poziomie średnim i zasadniczym (odpowiednio 22%, 20% i 20%). Osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowiły w tej grupie 11%. 

 W Wielkopolsce, w porównaniu z rokiem ubiegłym, dziedziny, w których 

zakładano nowe firmy, nie zmieniły się, w nielicznych przypadkach zmieniła się tylko 

ich kolejność w rankingu. Niezmiennie od lat najbardziej 

popularne wśród Wielkopolan firmy zakładano  

w branżach fryzjerstwo oraz naprawy i konserwacji 

pojazdów. Powtarzalność branży sugeruje, że kwota 

dotacji ogranicza możliwości powstawania nowych firm 

do konkretnych działów i wielkości firm. 

W powiecie poznańskim dominuje detaliczna 

sprzedaż internetowa, fryzjerstwo, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych, działalność taksówek osobowych, produkcja pozostałej odzieży 

wierzchniej, działalność w zakresie architektury, działalność w zakresie 

projektowania specjalistycznego, wykonywanie instalacji elektrycznych, działalność 

fotograficzna i działalność usługowa związana z zagospodarowaniem. W powiecie 

leszczyńskim dominuje przede wszystkim usługi fryzjerskie, a także detaliczna 

sprzedaż internetowa, roboty budowlane wykończeniowe. W powiecie konińskim 

także dominują usługi fryzjerskie a następnie działalność prawnicza oraz roboty 

budowlane wykończeniowe. 

W 2015r. najwięcej 
firm powstało  

w branży fryzjersko-
kosmetycznej, 

motoryzacyjnej, 
budowlanej  
i handlowej. 

Najwięcej dotacji na 
działalność gospodarczą 
udzielono w powiatach: 

poznańskim 597, 
gnieźnieńskim 246, 

leszczyńskim 219, konińskim 
210 i kolskim 204. 
Przedsiębiorczością 

najczęściej charakteryzowały 
się osoby z wykształceniem 

wyższym. 
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Wykres 45 Branże, w których zakładano firmy przy współudziale środków z FP 

 

W roku 2014, w ramach „ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku 

pracy” z dnia 20 kwietnia 2004 roku przewidziano nową możliwość zaciągnięcia 

niskooprocentowanej, zwrotnej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, 
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której górną granicę wyznaczono na 20 – krotność 

średniej pensji brutto (rozdział 11b). Zarówno 

wysokość, jak i korzystne warunki zaciągnięcia 

pożyczki, dają możliwość rozwijania 

przedsiębiorczości również w innych branżach 

wymagających wysokich nakładów na inwestycje 

początkowe. 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji zawodowej, 

który określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. art. 53a.  

Formy przygotowania zawodowego:  

 praktyczna nauka zawodu dorosłych, trwa od 6 do 12 miesięcy i jest 

zakończona egzaminem kwalifikacyjnym bądź czeladniczym 

 przyuczenie do pracy dorosłych, trwa od 3 do 6 miesięcy, umożliwia zdobycie 

wybranych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. 

W 2015 roku taką formę kształcenia zorganizowało jedynie 5 powiatów,  

tj. obornicki (23 osoby), koniński (16 osób), ostrowski (4 osoby) oraz turecki  

i złotowski (po 3 osoby). Koszt finansowania przygotowania zawodowego dorosłych 

w 2015 r. w Wielkopolsce wyniósł łącznie 681,9 tys. zł.  

Najchętniej z tego programu korzystały osoby do 30 roku życia (86%), 

natomiast osoby długotrwale bezrobotne stanowiły jedynie 20% aktywizowanych 

osób. Na 49 osób objętych wsparciem 24 to kobiety. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej przygotowania zawodowego dorosłych 

wyniósł w regionie 87%. 

W Wielkopolsce przygotowanie zawodowe dorosłych nadal nie zyskuje 

zwolenników. W powiatach brakuje chętnych do współpracy w tym zakresie,  

a przyczyn należałoby doszukiwać się w złożoności procesu realizacji. Wyjątkiem są 

urzędy pracy w Koninie i Obornikach, w których systematycznie podpisywane są 

umowy na wdrożenie programów, mających na celu naukę zawodu u pracodawcy.  

 

Koszt finansowania 
przygotowania zawodowego 

dorosłych w 2015r.  
w Wielkopolsce wyniósł 

łącznie 681,9 tys. zł. Taką 
formę kształcenia 

zorganizowało jedynie  
5 powiatów, tj. koniński, 

obornicki, ostrowski, turecki  
i złotowski. 
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Prace interwencyjne 

Bezrobotni zdecydowanie częściej niż rok wcześniej korzystali z tej formy 

aktywizacji - w 2015 r. 5,7% ogółu aktywizacji wobec 2,7% w 2014 r., przy czym 

nadal największa popularność prac 

interwencyjnych wystąpiła w powiatach: konińskim 

(275), złotowskim (207), chodzieskim (160), 

czarnkowsko – trzcianeckim (155) oraz jarocińskim 

(148). Z kolei podobnie jak rok wcześniej,  

na terenie powiatów: obornickiego, pleszewskiego, 

szamotulskiego i średzkiego w 2015 r. nie 

realizowano tej formy aktywizacji. Urzędy pracy 

skierowały na prace interwencje 2 169 osób, 

łączne wydatki Funduszu Pracy związane  

z pokryciem kosztów zatrudnienia wyniosły 9 373,2 tys. zł,  

W 2015 r. prace interwencyjne osiągnęły w Wielkopolsce najwyższą  

ze wszystkich zastosowanych w regionie aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu efektywność zatrudnieniową (tj. 87,8%). Niepokojący jest jednak fakt,  

że połowa bezrobotnych w ogóle nie ukończyła tej formy aktywizacji, zjawisko to było 

jeszcze powszechniejsze w przypadku osób do 30 roku życia. Natomiast z 1 081 

osób, które zrealizowały program pomocy pracę podjęły 942 osoby.  

Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zarejestrowano w powiatach: 

grodziskim, jarocińskim, krotoszyńskim, poznańskim, wolsztyńskim, wrzesińskim, 

kępińskim, ostrzeszowskim, nowotomyskim, śremskim (wszystkie osoby 

aktywizowane zostały po pracach interwencyjnych zatrudnione).  

Najniższy wskaźnik efektywności wystąpił w powiatach kolskim 64% oraz 

słupeckim 63%. Nieco liczniej z prac interwencyjnych korzystały kobiety (1 140 osób, 

tj. 53%), wskaźnik efektywności dla tej kategorii osiągnął 91,3%.  

Zatrudnienie po pracach interwencyjnych uzyskało 290 osób długotrwale 

bezrobotnych, wskaźnik efektywności dla tej kategorii osiągnął poziom 86%.  

Z analizowanego wsparcia skorzystało 540 mieszkańców wsi, osiągnęli oni wskaźnik 

efektywności na poziomie 91,4%. 

 

Prace interwencyjne 
osiągnęły wysoką 

efektywność 
zatrudnieniową na 

poziomie 87,8%. Należy 
jednak mieć na uwadze 

fakt, że z 2169 osób, 
które rozpoczęły w 2015 

r. tą formę aktywizacji 
ukończyło zaledwie  

1 081. Z tej grupy pracę 
podjęły 942 osoby. 
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Roboty publiczne 

Forma ta inicjowana przez gminy, organizacje pozarządowe lub spółki wodne 

wspomogła zatrudnienie 1 495 bezrobotnych Wielkopolan na terenie 27 powiatów,  

z czego najwięcej osób, podobnie jak w poprzednim roku, zaktywizowano  

w konińskim (192) i złotowskim (152). Na sfinansowanie robót publicznych w regionie  

z Funduszu Pracy wydano łącznie 10 337,4 tys. zł (dla porównania w 2014r. było to 

8 273,0 tys. zł).  

Wykres 46 Realizacja robót publicznych w wielkopolskich powiatach w 2015 r. – liczba osób 

 

Stopień popularności robót publicznych utrzymał się na poziomie poprzedniego 

roku, uczestniczyło w nich 4% bezrobotnych objętych aktywizacją. Efektywność 

zatrudnieniowa ukształtowała się na poziomie 76,9%. Najwyższą efektywność 

zanotowano w powiatach gnieźnieńskim, kępińskim, pilskim, gdzie wszyscy 

uczestnicy programu znaleźli zatrudnienie. Najniższa skuteczność zaznaczyła się  

w powiatach poznańskim (28,6%), obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim,  

i nowotomyskim, tam efektywność nie przekroczył 35%. 

W 2015 r. urzędy najczęściej kierowały do pracy w ramach robót publicznych 

mieszkańców wsi (60%) oraz długotrwale osoby bezrobotnych (51%). Ponad połowa 

bezrobotnych objętych tą formą aktywizacji ukończyła 50 lat. 
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Refundowane miejsca pracy 

Dzięki możliwości pozyskania środków z Funduszu Pracy na wyposażenie lub 

doposażenie stanowiska pracy, wielkopolscy przedsiębiorcy zatrudnili w 2015 roku 

3 651 osób bezrobotnych, utworzonych zostało 2 834 

stanowiska pracy, tj. o 28% więcej niż w 2014r.  

Z tej formy pomocy skorzystali bezrobotni we 

wszystkich wielkopolskich powiatach, z czego 

najwięcej w powiatach ostrowskim (276), pilskim 

(235), konińskim (232) i krotoszyńskim (207).  

Wydatki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów 

zatrudnienia bezrobotnych wyniosły 49 396,2 tys. zł 

(18,2% ogółu wydatków na aktywizację). Koszt utworzenia jednego stanowiska pracy 

wyniósł średnio 17,4 tys. zł (średni przedział w powiatach 11,5 tys. zł – 21 tys. zł).  

Na stanowiskach refundowanych częściej zatrudniano mężczyzn (63% ogółu), 

osoby do 30 roku życia stanowiły 49%, natomiast powyżej 50 roku życia jedynie 11% 

ogółu. Co 5 osoba zatrudniona przez pracodawcę na stanowisku refundowanym 

dotknięta była zjawiskiem długotrwałego bezrobocia.  

Zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego maksymalnie do 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia. Przy czym zobowiązuje się pracodawcę do zatrudnienia  

na stanowisku refundowanym skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu 

pracy łącznie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Jest to więc z założenia 

efektywna forma, wspierająca z jednej strony rozwój przedsiębiorstw, a z drugiej 

strony zapewniająca stabilne stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.  

szkoleniowe. 
szkoleniowe. 

Prace społecznie użyteczne 

Zgodnie z art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego 

bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej  

do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny 

zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.  

W 2015r. ze środków 
FP dofinansowane 

zostały 2 834 
stanowiska pracy,  
tj. o 28% więcej niż  

w 2014r. Na te 
stanowiska urzędy 

pracy skierowały ponad 
3,5 tys. osób. 
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W 2015 r. 24 wielkopolskie powiaty realizowały program na swoim terenie,  

w sumie wzięło w nim udział 1 759 osób bezrobotnych, 

przy czym najwięcej w powiatach: pilskim (204), 

kaliskim (188), międzychodzkim (131), konińskim 

(122) i czarnkowsko-trzcianeckim (111). Powiaty 

chodzieski, grodziski, jarociński i obornicki co najmniej 

od 3 lat w ogóle nie realizowały tej formy aktywizacji. 

W powiecie międzychodzkim prace społecznie 

użyteczne, po stażach, były dominującą formą 

aktywizacji, stanowiły 24% ogółu osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania 

bezrobociu, przy wysokiej na tle Wielkopolski osiągniętej efektywności 

zatrudnieniowej (42%).  

Z uwagi na specyfikę prac społecznie użytecznych należy przyjąć, że mają one 

negatywny wpływ na szanse zatrudnienia co potwierdza ich stosunkowo niska 

efektywność zatrudnieniowa.  

Z Funduszu Pracy wydatkowano na ten cel 1 258,6 tys. zł i, co ważne, pomocą 

objęto głównie osoby długotrwale bezrobotne 78%. W pracach społecznie 

użytecznych uczestniczyło 62% kobiet oraz 52% mieszkańców terenów wiejskich.  

Nowe aktywne formy wprowadzone nowelą ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. 

Zapisy noweli ustawy promocji z 2014 r. w ramach łagodzenia skutków 

bezrobocia udostępniły osiem nowych form aktywizacji osób zarejestrowanych  

w urzędach pracy, w tym cztery z nich skierowane są do osób do/poniżej 30 r. ż.  

W Wielkopolsce w 2015 r. ponad 7% wsparcia to właśnie nowe formy aktywizacji,  

z czego najpopularniejsze okazały się bony stażowe i bony szkoleniowe.    

Niewielkim zainteresowaniem pracodawców cieszyła się jednorazowa 

refundacja składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie dla pracodawców mające 

na celu niwelowanie barier w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej  

z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną w postaci 

świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę również nie zostało 

wykorzystane. Grupa osób bezrobotnych posiadająca dziecko do 6 roku życia 

systematycznie spadała w ciągu roku 2015, średniomiesięcznie liczy 17 820 osób.  

W Wielkopolsce w formie telepracy nie utworzono żadnego stanowiska, natomiast 

1 759 osób bezrobotnych 
uczestniczyło  

w pracach społecznie 
użytecznych, najwięcej  

w powiatach: 
czarnkowsko-

trzcianeckim, kaliskim, 
konińskim 

międzychodzkim i pilskim. 
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świadczenia aktywizacyjne zostały przyznane pracodawcom z powiatów: 

ostrowskiego (3), poznańskiego (7) i wągrowieckiego (5).  

Wykres 47 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce  
w 2015 r.(wybrane formy pomocy)  

 

Z informacji pozyskanej przez WUP w Poznaniu wynika, że w rejestrach 

urzędów pracy widnieje ok. 18 tys. osób, które opiekują się dziećmi w wieku do 6 lat, 

a niemal 10 tys. z nich opiekę nad dzieckiem uznaje za barierę w aktywizacji 

zawodowej. Problem więc występuje, dlatego w celu wdrożenia dostępnych 

rozwiązań ustawowych należałoby rozważyć szerszą promocję tych form aktywizacji.  

Z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który 

skończył 50 rok życia skorzystali pracodawcy i bezrobotni z 19 wielkopolskich 

powiatów, w tym najwięcej w powiecie poznańskim i kaliskim (zawarto odpowiednio 

39 i 31 umów). 

Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 r.ż.  

 W 2015 roku  z dodatkowych instrumentów 

adresowanych do bezrobotnych do 30 r. ż., 

najczęściej korzystali bezrobotni z powiatów: 

konińskiego, kaliskiego, pilskiego, poznańskiego, 

czarnkowsko-trzcianeckiego, tureckiego  

i wągrowieckiego.   

Nowe formy wsparcia w postaci: 

1003 

669 

457 
405 

242 

15 11 0 

bon stażowy bon 
szkoleniowy 

bon 
zatrudnieniowy 

bon na 
zasiedlenie 

dofinansowanie 
wynagrodzenia 
skierowanych 
bezrobotnych 
powyżej 50 
roku życia 

świadczenie 
aktywizacyjne 

refundacja 
składek na 

ubezpieczenia 
społeczne 

grant na 
telepracę 

W 15 z 31 powiatów 
młodzi bezrobotni 

korzystali ze wszystkich 
dostępnych bonów, 
najmniej powiatów 
realizowało bony 

zatrudnieniowe, najwięcej 
bony stażowe. 
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 bonów szkoleniowych, 

 bonów stażowych, 

 bonów zatrudnieniowych, 

 bonów na zasiedlenie, 

zostały wprowadzone nowelizacją ustawy, która weszła w życie w maju 2014 roku.  

Łącznie pomocą objęto 2 534 bezrobotnych do 30 r. ż., najwięcej młodych osób 

skorzystało z bonów stażowych (1 003 osoby) i szkoleniowych (669 osób). 

Wykres 48 Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 

 

 W powiatach chodzieskim i jarocińskim w badanym okresie nie realizowano 

żadnych z w/w form pomocy, przy czym w powiecie jarocińskim udział osób poniżej 

30 r. ż. pozostaje wyższy niż średnio dla regionu (XII’15: powiat 33,4% wobec 31,4% 

Wielkopolska).  

 Jedynie w 15 z 31 powiatów młodzi bezrobotni korzystali ze wszystkich 

dostępnych bonów, najmniej samorządów realizowało bony zatrudnieniowe (18), 

najwięcej bony stażowe (27).  

 Wydatki Funduszu Pracy związane z pokryciem bonów w 2015 r. wyniosły: 

 bon na zatrudnienie – 3 254,7 tys. zł 

 bon na zasiedlenie – 2 863,0 tys. zł 

 bon szkoleniowy – 1 851,4 tys. zł 

 bon stażowy – 1 706,8 tys. zł 

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

w ramach bonu szkoleniowego starosta może sfinansować bezrobotnemu  

do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 

przyznania bonu szkoleniowego, koszty:  

bon na 
zasiedlenie;  

405 

bon na 
zatrudnienie; 

457 

bon stażowy;  
1 003 

bon 
szkoleniowy; 

669 
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• jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego 

uprawnienia zawodowe, 

• niezbędnych badań lekarskich lub 

psychologicznych, 

• przejazdu na szkolenia,  

• zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania. 

W 2015 r. w szkoleniach uczestniczyło 6 589 osób (1,3% mniej niż w 2014 r.).  

Z tej liczby 669 osób młodych, do 30 r. ż. (10%) otrzymało tzw. bon szkoleniowy 

(najwięcej w powiatach konińskim, krotoszyńskim, pleszewskim i poznańskim). 

Łącznie w ramach bonu szkoleniowego skorzystano z 717 szkoleń.  

W 2015r. w czterech wielkopolskich powiatach nie realizowano w ogóle bonów 

szkoleniowych (chodzieskim, jarocińskim, średzkim i złotowskim). Z kolei w 15 

powiatach finansowane były po dwa szkolenia w ramach jednego bonu. Najwięcej 

bonów pokrywających koszty dwóch szkoleń zrealizowały powiaty turecki  

i krotoszyński (odpowiednio 28 i 20). Najczęściej łączone kursy dotyczyły uprawnień 

transportowych. W ramach jednego bonu osoby bezrobotne miały zapewnione 

finansowanie kursu prawo jazdy jak i innych uprawnień koniecznych do zatrudnienia 

na zawodowego kierowcę (ponad 80% bonów).  

W niemal 70% bony nie uwzględniały kosztów badań lekarskich. Ryczałt  

na przejazd zawierały 203 bony, ryczałt na zakwaterowanie jedynie 22 (realizowane 

w 12 powiatach, w tym 4 bony z PUP Poznań). 

Bon stażowy otrzymały w 2015 r. 1003 osoby, z czego 65% stanowiły 

kobiety, 32% to osoby z wykształceniem wyższym, natomiast 46% z wykształceniem 

średnim. W ramach bonu stażowego możliwe jest finansowanie kosztów przejazdu  

i kosztów badań lekarskich. Ponad 90% bonów realizował sektor prywatny. 

W 2015 r. wyrejestrowano z urzędów pracy 405 osób, które podjęły pracę 

poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, z czego najwięcej  

w powiatach: konińskim (113) oraz kaliskim i tureckim (po 39). Z powiatów 

subregionu poznańskiego jedynie 19 osób skorzystało z tego bonu, przy czym 

bezrobotni z powiatów: gnieźnieńskiego, poznańskiego, śremskiego, średzkiego, 

wrzesińskiego średnio decydowali się podjąć pracę w odległości powyżej 200 km  

od miejsca zamieszkania (średnia dla województwa to 144 km). Najbliżej miejsca 

W Wielkopolsce  
w 2015 r. ponad 7% 

wsparcia to nowe formy 
aktywizacji, z czego 
najpopularniejsze 
okazały się bony 
stażowe i bony 
szkoleniowe. 
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zamieszkania pracę znaleźli mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego  

(72 km), najdalej powiatu jarocińskiego (385 km).  

W ramach bonu pokrywane są koszty zamieszkania związane z podjęciem 

zatrudnienia, w wysokości do 200% przeciętnego wynagrodzenia. Średnia wartość 

bonu na zasiedlenie w Wielkopolsce wyniosła 6,8 tys. zł, i kształtowała się średnio od 

4,7 tys. zł w powiecie kolskim do 7,8 tys. zł w powiatach międzychodzkim i średzkim.  

Z bonu na zatrudnienie skorzystało 457 osób bezrobotnych  

z 18 wielkopolskich powiatów. Najczęściej byli to mieszkańcu powiatów: kaliskiego 

(88), konińskiego (74), gostyńskiego (44), czarnkowsko-trzcianeckiego (36)  

i gnieźnieńskiego (31). W powiecie kaliskim niemal 1/5 stanowisk subsydiowanych 

dotyczyła pracy administracyjno-biurowej, ponad 12% 

branży motoryzacyjnej natomiast w pojedynczych 

przypadkach zatrudniono również na stanowiskach 

asystentów: adwokata, lekarza weterynarii, nauczyciela 

czy projektanta. W powiecie konińskim niemal 23% 

zatrudnienia dot. sektora handlowego, kolejne 20% 

branży transportowo-logistycznej. W ramach bonu 

urząd refunduje pracodawcy przez okres 12 m-cy część 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku 

dla bezrobotnych. 

 

Konkluzje: 

 W roku 2015 wydatki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową  

w Wielkopolsce wzrosły o 13,5%, a liczba osób bezrobotnych, która  

z programów skorzystała, wzrosła o 13,7% w stosunku do roku 2014 i objęła 

36% ogółu osób zarejestrowanych. 

 Region charakteryzuje wysoki na tle kraju i innych województw wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej, co świadczy o racjonalnym wykorzystaniu 

środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową 

bezrobotnych. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej stosowane formy aktywizacji  

w regionie to staże, szkolenia oraz dotacje na działalność gospodarczą. 

Z bonów na zasiedlenie 
częściej korzystały 
kobiety i bezrobotni  
z wykształceniem co 

najmniej średnim. 
Odległość do miejsca 

pracy wyniosła dla 
województwa średnio 

144 km. 
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 Przy wsparciu środków Funduszu Pracy w Wielkopolsce powstało 4 556 

nowych firm założonych przez osoby bezrobotne. Koszty tej aktywizacji są 

wysokie, wyniosły średnio 18 tys. zł na osobę. Niemniej jednak nowe firmy na 

rynku wpływają na ożywienie gospodarki w regionie. 

 Najpopularniejszą w regionie formą aktywizacji zawodowej są staże, 

realizowane głównie w firmach prywatnych. Zarówno pracodawcy, jak i osoby 

bezrobotne, chętnie korzystają z tej formy zatrudnienia, a o prawidłowej 

współpracy partnerów świadczy fakt, że w Wielkopolsce staże charakteryzują 

się najwyższą efektywnością zatrudnieniową wśród województw, co oznacza, 

że niemal 88% uczestników staży po ich zakończeniu podjęło pracę. 

 Analizując tematykę szkoleń, można zorientować się, jakie umiejętności są 

poszukiwane na rynku pracy. W roku 2015 największym zainteresowaniem 

cieszyły się zawody związane z usługami transportowymi. Popularność 

tematyki związanej z przedsiębiorczością i własnym biznesem częściowo 

wynika z zainteresowania dotacjami na założenie własnej działalności 

gospodarczej. 

 Ponad 60% szkoleń realizowanych w 2015 r. w wielkopolskich urzędach pracy 

tematyką wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji wyszczególnione 

w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. 

 W Wielkopolsce odsetek osób do 25 r. ż. stanowił 17% ogółu bezrobotnych.  

W 2015 r. 37,5% bezrobotnych z tej grupy uczestniczyło w programach 

aktywizacyjnych, z czego najwięcej w stażach. Przekłada się to na 

systematyczne zmniejszanie udziału młodych osób w rejestrach 

wielkopolskich urzędów pracy. 

 32% osób długotrwale bezrobotnych wzięło udział w programach 

aktywizacyjnych, ta grupa w Wielkopolsce jest dość liczna, stanowi ok. połowy 

ogółu bezrobotnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się prace 

społecznie użyteczne i roboty publiczne. 



Załącznik 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce w 2015r. - dane ze sprawozdania MPiPS-01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

chodzieski  160 135 55 61 73 568 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 066 2 390 44,6 

czarnkowsko-
trzcianecki 

155 45 161 98 255 576 0 111 0 36 1 0 0 0 32 1 470 3 191 46,1 

gnieźnieński  1 53 246 193 239 1133 0 11 0 31 5 6 0 0 1 1 919 5 460 35,1 

gostyński  48 0 157 135 103 343 0 44 0 44 22 22 0 0 10 928 2 941 31,6 

grodziski   14 14 106 96 78 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 1 620 39,1 

jarociński  148 45 130 141 197 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 2 707 39,2 

kaliski  90 105 174 174 193 346 0 188 0 88 39 31 0 0 3 1 431 4 787 29,9 

kępiński  56 15 108 95 98 235 0 66 0 0 3 0 0 0 0 676 901 75,0 

kolski  136 54 204 157 68 823 0 0 0 0 33 0 0 0 0 1 475 4 675 31,6 

koniński  275 192 210 232 548 1357 16 122 0 74 113 19 0 0 2 3 160 11 190 28,2 

kościański  74 26 96 84 224 291 0 62 0 3 6 0 0 0 11 877 1 800 48,7 

krotoszyński  36 63 82 207 166 394 0 10 6 12 22 10 0 0 5 1 013 2 385 42,5 

leszczyński  27 21 219 75 224 455 0 13 2 24 21 20 0 0 15 1 116 3 211 34,8 

międzychodzki  38 10 49 33 11 252 0 131 0 16 3 10 0 0 0 553 947 58,4 

nowotomyski  49 3 97 50 84 304 0 22 0 0 0 0 0 0 4 613 1 353 45,3 

obornicki  0 31 60 84 117 362 23 0 0 4 0 0 0 0 0 681 1 810 37,6 

ostrowski   56 0 154 276 164 523 4 80 2 19 15 18 3 0 46 1 360 4 501 30,2 

ostrzeszowski  38 40 127 137 186 247 0 0 0 4 0 0 0 0 5 784 1 791 43,8 

pilski  62 86 174 235 308 835 0 204 0 12 13 7 0 0 40 1 976 4 855 40,7 

pleszewski  0 37 111 114 317 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 1 908 52,0 

poznański  116 23 597 26 1 428 1210 0 103 0 23 3 39 7 0 122 3 697 14 570 25,4 

rawicki  55 26 116 97 187 385 0 102 0 0 0 7 0 0 5 980 1 925 50,9 

słupecki  88 49 195 80 197 454 0 49 0 19 30 1 0 0 5 1 167 2 980 39,2 

szamotulski  0 0 101 2 80 587 0 77 0 0 0 9 0 0 12 868 2 506 34,6 

średzki  0 51 81 34 12 867 0 55 0 0 1 6 0 0 20 1 127 2 742 41,1 

śremski   38 11 86 46 109 264 0 51 0 0 2 2 0 0 7 616 1 408 43,7 

turecki  92 53 138 94 132 446 3 20 0 18 39 8 0 0 0 1 043 3 003 34,7 

wągrowiecki  68 85 180 171 249 685 0 69 1 14 14 8 5 0 5 1 554 3 040 51,1 

wolsztyński  22 0 91 172 89 162 0 6 0 0 6 0 0 0 0 548 1 216 45,1 

wrzesiński  20 70 144 104 179 665 0 65 0 0 5 0 0 0 2 1 254 3 272 38,3 

złotowski  207 152 107 148 274 343 3 98 0 16 9 5 0 0 0 1 362 3 638 37,4 

Wielkopolska  
5,7% 3,9% 12,0% 9,6% 17,3% 42,8% 0,1% 4,6% 0,0% 1,2% 1,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,9% 

38 002 104 722 36,3 
2 169 1 495 4 556 3 651 6 589 16 252 49 1 759 11 457 405 242 15 0 352 



Załącznik 2. Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce w 2015r. (w tys. zł) - dane ze sprawozdania MPiPS- 02 
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w tys. zł w tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

chodzieski  530,5 1 220,7 1 154,2 1 050,1 0,0 0,0 280,5 3 962,8 192,4 0,0 228,3 0,0 0,0 0,0 91,8 8 711,3 1 066 8,2 

czarnkowsko-
trzcianecki 

493,6 55,3 3 172,3 828,8 3,2 0,0 622,3 3 177,1 334,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 284,1 9 978,5 1 470 6,8 

gnieźnieński  3,1 220,5 4 875,6 2 839,8 0,0 0,0 822,5 5 893,8 211,0 36,8 24,5 0,0 13,9 0,0 173,1 15 114,6 1 919 7,9 

gostyński  227,5 0,0 2 306,1 1 641,8 0,0 0,0 211,6 2 341,8 225,7 168,0 154,5 0,0 32,6 0,0 5,5 7 315,1 928 7,9 

grodziski   46,5 83,3 1 732,5 960,0 2,5 0,0 174,1 1 876,9 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4 910,9 633 7,8 

jarociński  645,4 417,0 2 476,7 2 761,4 0,0 0,0 716,1 2 606,8 63,1 0,0 77,7 0,0 0,0 0,0 56,5 9 820,7 1 062 9,2 

kaliski  346,8 729,9 3 090,1 2 713,1 0,0 0,0 674,7 1 838,2 545,7 352,5 280,7 47,3 118,6 0,0 90,3 10 827,9 1 431 7,6 

kępiński  272,0 126,9 1 586,5 949,4 3,1 0,0 414,8 1 405,2 0,0 13,2 0,0 0,0 45,7 0,0 56,7 4 873,5 676 7,2 

kolski  489,2 303,3 3 834,4 2 474,7 0,0 0,0 227,1 4 114,9 0,0 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 11 608,2 1 475 7,9 

koniński  1 392,2 1 446,6 2 887,9 2 865,0 0,0 18,2 682,5 6 835,3 441,4 623,0 138,4 291,3 111,1 0,0 385,7 18 118,6 3 160 5,7 

kościański  264,8 206,8 1 671,8 953,8 30,5 7,6 376,9 1 744,7 44,2 45,0 7,8 0,0 42,8 0,0 97,2 5 493,9 877 6,3 

krotoszyński  123,1 542,5 1 207,7 2 488,3 13,8 0,0 528,7 2 185,3 86,4 167,2 64,0 0,0 3,9 0,0 79,3 7 490,2 1 013 7,4 

leszczyński  145,6 70,2 3 244,7 938,9 4,0 7,3 496,8 2 641,0 155,9 185,0 146,0 0,0 5,0 0,0 22,8 8 063,2 1 116 7,2 

międzychodzki  175,0 97,7 970,4 517,5 0,0 0,0 31,2 1 256,9 44,3 23,6 41,3 0,0 87,8 0,0 31,5 3 277,2 553 5,9 

nowotomyski  275,5 29,7 1 946,4 908,0 0,0 0,0 184,1 1 606,4 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 14,8 4 996,0 613 8,2 

obornicki  0,0 256,3 1 164,9 1 106,1 0,0 0,0 345,8 2 213,4 31,3 0,0 0,0 121,2 0,0 0,0 143,8 5 382,8 681 7,9 

ostrowski   224,7 0,0 2 726,9 3 151,7 2,3 35,1 306,8 2 927,7 179,1 89,1 147,9 25,4 29,7 0,0 118,1 9 964,5 1 360 7,3 

ostrzeszowski  145,4 242,6 1 961,3 1 375,7 0,0 0,0 568,6 1 432,7 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 5 797,7 784 7,4 

pilski  161,8 489,5 3 088,7 2 435,0 0,0 0,0 566,5 4 318,3 40,5 156,5 23,6 19,7 188,6 0,0 194,4 11 683,1 1 976 5,9 

pleszewski  0,0 383,9 2 219,8 2 280,0 0,0 0,0 1 425,8 3 050,2 0,0 0,0 131,3 0,0 0,0 0,0 460,5 9 951,5 993 10,0 

poznański  721,5 266,2 10 518,4 520,0 53,1 70,0 2 540,5 6 695,4 178,2 42,0 329,9 31,6 75,5 0,0 370,3 22 412,6 3 697 6,1 

rawicki  202,5 84,8 1 525,4 1 191,6 0,0 0,0 460,3 2 111,2 0,0 0,0 18,9 0,0 103,9 0,0 24,1 5 722,7 980 5,8 

słupecki  367,8 187,8 3 667,5 1 090,9 0,0 0,0 421,0 2 896,4 86,1 234,6 4,9 0,0 48,5 0,0 55,8 9 061,3 1 167 7,8 

szamotulski  0,0 0,0 1 931,6 839,3 0,0 0,0 185,7 3 266,4 0,0 0,0 103,8 0,0 59,1 0,0 14,9 6 400,8 868 7,4 

średzki  20,9 435,3 1 620,0 700,3 0,0 0,0 34,4 4 423,8 0,0 23,2 0,0 0,0 73,8 0,0 69,7 7 401,4 1 127 6,6 

śremski   171,8 81,2 1 441,7 512,3 0,0 0,0 184,2 1 691,5 0,0 15,0 5,4 0,0 31,6 0,0 16,5 4 151,2 616 6,7 

turecki  433,5 285,8 2 475,5 1 046,1 0,0 0,0 321,3 2 558,2 129,5 240,0 60,6 77,0 6,6 0,0 42,9 7 677,0 1 043 7,4 

wągrowiecki  354,5 552,6 3 176,8 3 109,3 3,1 58,3 603,9 3 962,0 99,6 112,5 82,8 40,5 35,1 0,0 322,2 12 513,2 1 554 8,1 

wolsztyński  90,4 0,0 1 381,9 1 907,5 0,0 0,0 184,2 795,4 0,0 42,0 0,0 0,0 3,2 0,0 5,0 4 409,6 548 8,0 

wrzesiński  107,2 448,3 2 748,7 1 292,7 0,0 0,0 422,5 3 512,4 0,0 38,2 0,0 0,0 51,9 0,0 52,8 8 674,7 1 254 6,9 

złotowski  940,4 1 072,7 1 884,9 1 947,1 0,0 0,0 789,0 1 884,3 101,3 84,0 34,8 27,9 58,6 0,0 47,5 8 872,5 1 362 6,5 

Wielkopolska  
3,5% 3,8% 29,4% 18,2% 0,0% 0,1% 5,8% 33,7% 1,2% 1,1% 0,8% 0,3% 0,5% 0,0% 1,6% 270 676,4 38 002 7,1 

9 373,2 10 337,4 79 691,3 49 396,2 115,6 196,5 15 804,4 91 226,4 3 254,7 2 863,0 2 107,1 681,9 1 258,6 0,0 4 370,1 
   



 

 

Załącznik 3. Liczba osób uczestniczących w stażach finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2015r.  

powiat 

liczba 
uczestników 

staży 

kategorie bezrobotnych wiek uczestników staży 

kobiety mężczyźni 
długotrwale 
bezrobotni 

w tym: zamieszkali na 
wsi 

w tym: do 30 
r.ż. 

w tym: pow. 50 
r.ż. 

tym: 

kobiety kobiety  kobiety  kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

chodzieski  568 371 197 174 123 247 158 360 236 31 19 

czarnkowsko-
trzcianecki 

576 375 201 170 117 309 187 381 255 53 19 

gnieźnieński  1133 687 446 322 201 434 259 635 384 134 63 

gostyński  343 268 75 86 69 189 149 265 204 11 6 

grodziski   325 200 125 41 21 196 119 254 168 19 3 

jarociński  401 293 108 137 108 237 175 287 196 26 19 

kaliski  346 266 80 60 49 202 159 291 219 4 2 

kępiński  235 188 47 19 17 171 132 198 154 4 4 

kolski  823 591 232 334 251 498 355 566 401 41 21 

koniński  1357 998 359 472 366 782 589 1041 748 42 24 

kościański  291 224 67 60 53 157 125 214 155 11 7 

krotoszyński 394 310 84 117 87 150 124 284 226 13 8 

leszczyński  455 288 167 91 58 159 97 322 201 14 8 

międzychodzki  252 168 84 54 47 149 104 198 127 14 8 

nowotomyski  304 221 83 50 33 161 123 225 165 20 11 

obornicki  362 258 104 101 76 176 124 245 168 40 21 

ostrowski   523 396 127 178 139 267 204 385 287 19 10 

ostrzeszowski  247 210 37 79 70 171 144 203 170 9 6 

pilski  835 557 278 305 223 350 221 541 357 82 42 

pleszewski  414 318 96 106 84 240 186 306 226 26 19 

poznański  1210 913 297 279 209 238 178 908 675 67 44 

rawicki  385 266 119 103 72 188 141 303 206 20 9 

słupecki  454 333 121 145 113 320 241 350 259 17 8 

szamotulski  587 395 192 129 93 263 174 388 267 64 38 

średzki  867 571 296 251 172 490 322 572 373 64 28 

śremski   264 184 80 57 41 112 75 201 138 17 13 

turecki  446 329 117 141 123 278 204 372 273 10 4 

wągrowiecki  685 461 224 259 182 376 258 440 296 51 23 

wolsztyński  162 121 41 31 26 114 87 127 90 3 2 

wrzesiński  665 463 202 240 179 322 219 429 286 69 41 

złotowski  343 216 127 96 81 159 105 258 160 7 6 

Wielkopolska 16 252 
70,4% 29,6% 28,8% 21,4% 49,9% 35,3% 71,1% 49,7% 6,2% 3,3% 

11 439 4 813 4 687 3 483 8 105 5 738 11 549 8 070 1 002 536 

  



 

Załącznik 4. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2015r.  

powiat 

liczba 
uczestników 

szkoleń 

kategorie bezrobotnych wiek uczestników szkoleń 

kobiety mężczyźni 
długotrwale 
bezrobotni 

w tym: zamieszkali na 
wsi 

w tym: do 30 
r.ż. 

w tym: pow. 50 
r.ż. 

tym: 

kobiety kobiety  kobiety  kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

chodzieski  73 23 50 174 123 247 158 360 236 31 19 

czarnkowsko-
trzcianecki 

255 96 159 170 117 309 187 381 255 53 19 

gnieźnieński  239 134 105 322 201 434 259 635 384 134 63 

gostyński  103 35 68 86 69 189 149 265 204 11 6 

grodziski   78 26 52 41 21 196 119 254 168 19 3 

jarociński  197 57 140 137 108 237 175 287 196 26 19 

kaliski  193 61 132 60 49 202 159 291 219 4 2 

kępiński  98 22 76 19 17 171 132 198 154 4 4 

kolski  68 7 61 334 251 498 355 566 401 41 21 

koniński  548 243 305 472 366 782 589 1041 748 42 24 

kościański  224 111 113 60 53 157 125 214 155 11 7 

krotoszyński 166 52 114 117 87 150 124 284 226 13 8 

leszczyński  224 85 139 91 58 159 97 322 201 14 8 

międzychodzki  11 1 10 54 47 149 104 198 127 14 8 

nowotomyski  84 26 58 50 33 161 123 225 165 20 11 

obornicki  117 43 74 101 76 176 124 245 168 40 21 

ostrowski   164 52 112 178 139 267 204 385 287 19 10 

ostrzeszowski  186 73 113 79 70 171 144 203 170 9 6 

pilski  308 159 149 305 223 350 221 541 357 82 42 

pleszewski  317 158 159 106 84 240 186 306 226 26 19 

poznański  1 428 614 814 279 209 238 178 908 675 67 44 

rawicki  187 60 127 103 72 188 141 303 206 20 9 

słupecki  197 85 112 145 113 320 241 350 259 17 8 

szamotulski  80 22 58 129 93 263 174 388 267 64 38 

średzki  12 3 9 251 172 490 322 572 373 64 28 

śremski   109 46 63 57 41 112 75 201 138 17 13 

turecki  132 29 103 141 123 278 204 372 273 10 4 

wągrowiecki  249 99 150 259 182 376 258 440 296 51 23 

wolsztyński  89 40 49 31 26 114 87 127 90 3 2 

wrzesiński  179 53 126 240 179 322 219 429 286 69 41 

złotowski  274 145 129 96 81 159 105 258 160 7 6 

Wielkopolska 6 589 
40% 60% 71% 53% 123% 87% 175% 122% 15% 8% 

2 660 3 929 4 687 3 483 8 105 5 738 11 549 8 070 1 002 536 

  



 

Załącznik 5. Liczba udzielonych dotacji finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2015r.  

powiat 

liczba 
udzielonych 

dotacji 

kategorie bezrobotnych wiek  

kobiety mężczyźni 
długotrwale 
bezrobotni 

w tym: 
zamieszkali na wsi 

w tym: do 30 
r.ż. 

w tym: 
pow. 50 r.ż. 

 tym: 

kobiety kobiety  kobiety  kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

chodzieski  55 29 26 27 13 15 9 15 11 7 4 

czarnkowsko-
trzcianecki 

161 63 98 40 18 84 31 70 26 16 5 

gnieźnieński  246 82 164 74 16 104 33 121 37 12 4 

gostyński  157 56 101 38 15 93 34 94 30 7 2 

grodziski   106 29 77 25 4 52 11 43 10 3 1 

jarociński  130 58 72 28 12 80 27 65 27 9 4 

kaliski  174 78 96 39 15 90 44 90 37 13 5 

kępiński  108 51 57 8 3 78 33 59 26 3 1 

kolski  204 92 112 43 20 122 54 109 46 12 7 

koniński  210 102 108 58 34 108 47 100 46 9 5 

kościański  96 34 62 15 8 48 11 49 17 6 2 

krotoszyński 82 34 48 9 4 19 7 39 14 4 1 

leszczyński  219 102 117 36 21 96 37 105 48 14 5 

międzychodzki  49 17 32 10 7 32 11 29 9 3 1 

nowotomyski  97 36 61 11 6 60 20 49 20 8 3 

obornicki  60 23 37 9 4 24 7 32 14 2 1 

ostrowski   154 49 105 49 16 80 21 64 25 10 1 

ostrzeszowski  127 43 84 19 10 86 25 79 27 5 0 

pilski  174 70 104 24 12 65 24 78 29 15 5 

pleszewski  111 52 59 19 12 58 22 55 22 3 3 

poznański  597 313 284 142 74 167 90 241 115 35 12 

rawicki  116 50 66 23 13 69 28 67 26 3 2 

słupecki  195 79 116 80 32 134 55 87 33 12 5 

szamotulski  101 39 62 25 11 47 15 25 11 12 2 

średzki  81 40 41 17 6 43 18 49 19 3 0 

śremski   86 35 51 9 4 44 16 49 19 3 1 

turecki  138 54 84 37 20 68 22 61 22 12 2 

wągrowiecki  180 68 112 54 20 85 32 87 32 9 3 

wolsztyński  91 23 68 5 2 72 16 58 9 5 1 

wrzesiński  144 62 82 41 15 67 23 68 24 5 2 

złotowski  107 44 63 13 8 39 14 40 16 1 1 

Wielkopolska 4 556 
41,9% 58,1% 22,5% 10,0% 48,9% 18,4% 47,8% 18,6% 5,7% 2,0% 

1 907 2 649 1 027 455 2 229 837 2 177 847 261 91 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


