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Wstęp 

Badanie lokalnego rynku pracy przeprowadzono na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Piotrkowie Trybunalskim, tj. w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrków Trybunalski. 

Projekt ten zrealizowano w okresie od września do października 2010r. Nad prawidłowością wy-

konania czuwał jego Zleceniodawca – Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Ba-

danie wykonane zostało przez firmę BIOSTAT z Rybnika. Przeprowadzenie badania lokalnego 

rynku pracy wynika z założeń projektu "Przede wszystkim, jakość usług", realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt miał na celu okre-

ślenie obecnej i przyszłościowej sytuacji osób w wieku powyżej 45 lat na rynku pracy w powiecie 

piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim, ze szczególnym uwzględnieniem zasady rów-

ności szans kobiet i mężczyzn, poprzez: 

• Rozpoznanie sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku 45+ zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, pod kątem aktywności 

zawodowej (czy aktywnie poszukują zatrudnienia, w jaki sposób i jaką formą aktywizacji 

zawodowej proponowaną przez Urząd byliby zainteresowani), mobilności na rynku pracy, 

doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, wykształcenia, umiejętności, uprawnień 

zawodowych, oczekiwań zatrudnieniowych, napotykanych na rynku pracy ograniczeń 

i barier w podjęciu zatrudnienia. 

• Rozpoznanie oczekiwań pracodawców z terenu powiatu piotrkowskiego i miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, pod kątem pożądanych kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych osób po 45 roku życia, problemów i barier w ich zatrudnianiu. 

• Rozpoznanie potrzeb pracodawców w zakresie różnych form wsparcia proponowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, związanych z zatrudnianiem 

osób w wieku 45+. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyników 

uzyskanych w toku badania i dokonanych na jego podstawie analiz. Wszystkie jego elementy 

określają system funkcjonowania podmiotów rynku pracy. Sprawność tego systemu to szansa dla 

przedsiębiorców, którzy mogą w efektywny sposób zaplanować rozwój inwestycyjny, 

a działalność firmy oprzeć na bazie wykwalifikowanych pracowników. Dobra współpraca 

z instytucjami rynku pracy owocuje również wymiernymi korzyściami dla lokalnej społeczności. 

Lepsza sytuacja przedsiębiorstwa przekłada się na wzrost liczby miejsc pracy, poprawę stopy 
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życiowej mieszkańców oraz podnosi atrakcyjność badanego terenu, co ma wymierny wpływ na 

sytuację osób bezrobotnych z badanego obszaru. 

Nota metodologiczna 

Niniejsze badanie opiera się na założeniu, że dobre zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców to 

szansa na rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie poprawy sytuacji gospodarczej miasta 

i zniesienia obecnie istniejących barier osób bezrobotnych.  

 

Na proces badawczy składały się następujące etapy realizacji projektu: 

• Opracowanie metodologii badawczej 

• Przygotowanie narzędzi badawczych 

• Analiza danych zastanych 

• Realizacja terenowej fazy badania 

• Opracowanie raportu końcowego 

 

Informacje na temat założonych celów badawczych uzyskano dzięki zastosowaniu narzędzia 

w postaci kwestionariusza, który został opracowany przez Wykonawcę badania. Zagadnienia 

stanowiące jego treść zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne określone przez 

Zamawiającego. Zatwierdzone na etapie konsultacji projektowych kwestionariusze badawcze są 

właściwe dla każdej z badanych grup i składają się z części metrycznej oraz pytań właściwych. 

Dodatkowo wyniki badań empirycznych zostały wzbogacone o analizę danych zastanych 

związanych z tematem badania, dostępnych w statystyce publicznej. 

Wielkość badanej próby to 500 pracodawców, funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskie-

go i miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 500 osób bezrobotnych w wieku 45+ zarejestrowa-

nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Jednostki wybrane do badania 

w ramach określonych kryteriów zostały wytypowane drogą losowania prostego. 

Realizacja badania wśród przedsiębiorców odbywała się w siedzibie przedsiębiorstwa, z kolei 

wszystkie osoby bezrobotne zostały zrekrutowane do udziału w badaniu na terenie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.  

Podczas realizacji wywiadów dążono do sytuacji, aby każdy z uczestników badania miał 

nieskrępowaną możliwość artykułowania własnych poglądów, bez poczucia, iż informacje te nie 

zostaną objęte klauzulą anonimowości.  
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I. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 

Ogólna charakterystyka powiatu 

Powiat piotrkowski o powierzchni 1428 km2 położony jest w centralnej części Polski, w połu-

dniowo-wschodniej części województwa łódzkiego, około 140 km od Warszawy. W skład powia-

tu wchodzi 11 gmin: miasto i gmina Sulejów oraz gminy wiejskie: Aleksandrów, Czarnocin, 

Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Wola Krzysztoporska 

i Wolbórz. Siedzibą władz powiatu piotrkowskiego jest miasto Piotrków Trybunalski, który to jest 

miastem na prawach powiatu. Miasto Piotrków Trybunalski  położone jest na Równinie Piotrkow-

skiej nad rzeką Strawą i jej dopływami a jego powierzchnia wynosi 67,24 km2. Pod względem 

wielkości miasto jest drugim na ziemi łódzkiej ośrodkiem przemysłowym, usługowym i kultural-

no-oświatowym. Rozwinięty przemysł maszynowo-precyzyjny, papierniczy, włókienniczy 

i drzewny oraz usługi logistyczne stawiają Piotrków Trybunalski na czele krajowych rankingów 

inwestycyjnych. 

 

Ludność 

Liczba mieszkańców powiatu piotrkowskiego wyniosła na koniec 2009 roku 90 720 osób, przy 

czym co drugi mieszkaniec to kobieta  (50,8% ogółu).  W tym samym czasie Piotrków Trybunal-

ski liczył sobie 78 244 mieszkańców, z czego kobiety stanowiły  ponad połowę 

(około 53%). Średnia gęstość zaludnienia w powiecie m. Piotrków Trybunalskim zdecydowanie 

przewyższa gęstość zaludnienia w województwie i na terenie powiatu piotrkowskiego, na koniec 

2009 roku na 1 km2 powierzchni przypadały 1164 osoby. W tym samym czasie gęstość zaludnie-

nia w województwie Łódzkim wyniosła 140 osób na 1 km2, zaś w powiecie piotrkowskim jedynie 

63 osoby/1 km2. W odniesieniu do gmin powiatu piotrkowskiego najwyższa gęstość zaludnienia 

(116 osób) występuje w Moszczenicy, którą zamieszkuje 14% ogółu mieszkańców powiatu. 

W pozostałych gminach gęstość zaludnienia nie przekracza 100 osób na km2. Najsłabiej zaludnio-

ną gminą jest gmina wiejska Aleksandrów, gdzie gęstość zaludnienia wynosi jedynie 31 miesz-

kańców na km2.  
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W nawiązaniu do da-

nych metrycznych ze 

szczególnym uwzględ-

nieniem grupy wieko-

wej 45-64 lat, co czwar-

ty mieszkaniec powiatu 

piotrkowskiego należał 

do omawianej grupy, 

podczas gdy zarówno w 

Piotrkowie Trybunal-

skim jak i w całym wo-

jewództwie osoby mię-

dzy 45 a 64 rokiem 

życia stanowiły około 

29% ogółu mieszkań-

ców. Udział kobiet 

w grupie osób 45-64 lat 

był podobny w woje-

wództwie Łódzkim,  

Piotrkowie Trybunal-

skim oraz w poszcze-

gólnych gminach powiatu piotrkowskiego i wahał się między 46% a 55% podczas gdy, w całym 

powiecie piotrkowskim kobiety stanowiły 38% ogółu osób miedzy 45 a 64 rokiem życia. Analizu-

jąc rozkład mieszkańców z tej grupy wiekowej na tle poszczególnych gmin powiatu piotrkow-

skiego zauważamy, że jest on równomierny. Najwięcej osób w wieku 45-64 lat zamieszkuje gmi-

ny Aleksandrów i Wolbórz, odpowiednio 26,9% oraz 27,1% ogółu mieszkańców najmniej, zaś 

gminę Łęki Szlacheckie (23,4% ogółu).  Rozkład ludności w poszczególnych gminach powiatu 

przedstawiono na rysunku nr 1. 

 

Ponad 61% mieszkańców powiatu piotrkowskiego stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 

w Piotrkowie Trybunalskim udział tej grupy jest nieco wyższy i wynosi ponad 64% ogółu. 

Jednak na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny przyrost udziału osób w wieku 

produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu piotrkowskiego, podczas gdy w  powiecie 

m. Piotrków Trybunalski ma miejsce sytuacja odwrotna. Udział osób między 45 a 64 rokiem 

życia w grupie osób w wieku produkcyjnym w Piotrkowie Trybunalskim wynosi ponad 

Rys. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz przyrost bezrobocia 
w poszczególnych gminach powiatu piotrkowskiego i powiatu m. Piotrków Tryb. 

 
Według stanu z 31.XII.2009 r..

Źródło danych: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks . 
Opracowanie własne.
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45%, w powiecie piotrkowskim jest nieco niższy i sięga  ponad 41%. W obu powiatach na 

przestrzeni ostatnich kilku lat wskaźnik udziału osób w wieku 45-64 lata w grupie osób w wieku 

produkcyjnym  rośnie. Równolegle w obu powiatach rośnie również odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym, maleje natomiast odsetek  ludności w wieku przedprodukcyjnym. Obser-

wowane zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi odzwierciedlenie trendu ogólnokrajowego. 

Strukturę wieku mieszkańców powiatu tureckiego ilustruje tabela nr 1. 

Tabela 1. Struktura mieszkańców pod względem wieku. 

Struktura wieku 

mieszkańców 

Powiat piotrkowski m. Piotrków Trybunalski 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

Wiek 

przedprodukcyjny 
22,7% 22,3% 22,0% 21,6% 21,3% 19,0% 18,5% 18,1% 17,9% 17,7% 

Wiek 
produkcyjny 

59,7% 60,2% 60,6% 60,9% 61,3% 67,2% 66,5% 65,9% 65,1% 64,5% 

Udział osób 
w wieku 45-64 lata 
w grupie osób 
wieku 
produkcyjnym 

40,6% 40,7% 41,2% 41,3% 41,5% 43,6% 44,1% 44,6% 45,1% 45,4% 

Wiek 
poprodukcyjny 

17,0% 17,0% 17,1% 17,1% 17,2% 15,6% 15,9% 16,3% 16,9% 17,2% 

 
*Według stanu z 31.XII.2009 r.

Źródło danych: http://www.stat.gov.pl 
Opracowanie własne

 

Przedsiębiorczość 

Pod koniec 2009 roku 

w rejestrze REGON po-

wiatu piotrkowskiego zare-

jestrowanych było 4690 

podmiotów gospodarczych, 

z czego 96,2% podmiotów 

należy do sektora prywatne-

go. Powiat miasta Piotrków 

Trybunalski liczy sobie 

o 2 419 więcej podmiotów 

gospodarczych,  z czego do 

sektora prywatnego należało 

Rys. 2. Liczba podmiotów gospodarczych . 

4 992 4 779 4 724 4 685 4 690

8 686

7 441 7 393 7 206 7 109

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

2005 2006 2007 2008 2009

powiat piotrkowski ogółem

powiat m. Piotrków Trybunalski

*Według stanu z ostatniego dnia roku, kończącego wskazany okres.
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl 
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97,1%. Na przestrzeni lat 2005-2008 liczba jednostek  

gospodarczych w obu powiatach powoli spadała, największy spadek nastąpił w 2006 roku w 

Piotrkowie Trybunalskim o 17% tj. 1245 podmiotów gospodarczych. Ponadto liczba figurujących 

w rejestrze REGON podmiotów w Piotrkowie Trybunalskim stale przewyższała liczbę podmiotów 

z terenu powiatu piotrkowskiego. Dane ilustruje rysunek nr 2.         

                                                                                                                                                                                                          

Rozkład liczby podmiotów 

zarejestrowanych w powiecie 

piotrkowskim jest nierówno-

mierny w obrębie poszczegól-

nych gmin. Największa liczba 

podmiotów gospodarczych 

przypada na gminę Sulejów i 

Moszczenica, gdzie zdecydo-

wanie przewyższa liczbę 

podmiotów w pozostałych 

gminach powiatu. Koncentra-

cja podmiotów w tych gminach 

sięga  6 podmiotów gospodar-

czych na 1 km2 powierzchni, 

podczas gdy w pozostałych 

gminach wskaźnik ten nie 

przekracza 5 podmiotów na 1 

km2 powierzchni. Najmniejszą 

koncentracją podmiotów gospodarczych charakteryzuje się natomiast gmina Łęki Szlacheckie 

oraz Aleksandrów (około1 podmiot na km2).  W całym powiecie piotrkowskim koncentracja 

podmiotów gospodarczych wynosi ok. 3 na 1 km2  powierzchni, wskaźnik ten dla powiatu 

miasta Piotrków Trybunalski jest zdecydowanie wyższy i wynosi 102 podmioty na 1 km2 

powierzchni. Dane ilustruje rysunek nr 3. 

W powiecie piotrkowskim i Piotrkowie Trybunalskim przeważają mikro (do 9 pracowni-

ków) i małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników). Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 

50 pracowników stanowią jedynie około 1% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Duże przedsię-

biorstwa zatrudniające powyżej 1000 pracowników znajdują się jedynie na terenie Piotrkowa 

Rys. 3. Rozkład podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach powia-
tu piotrkowskiego i powiatu m. Piotrków Trybunalski. 

Według stanu z 31.XII.2009 r..
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl 

Opracowanie własne.
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Trybunalskiego. Dane dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów w podziale według klas 

wielkości ilustruje tabela nr 2. 

 

 

Tabela 2. Podział podmiotów gospodarczych według klas wielkości. 

Klasa wielkości przedsiębiorstwa 

 

Powiat piotrkowski Piotrków Trybunalski 

Liczba  

podmiotów* 

Przyrost  

w skali 

roku** 

Liczba  

podmiotów* 

Przyrost  

w skali 

roku** 

N % N % N % N % 

Mikroprzedsiebiorstwa 
0-9 

pracowników 
4 384 93,5% -7 -0,2% 6685 94,0% -92 -1,4% 

Małe przedsiębiorstwa 10-49 
pracowników 

275 5,9% 13 5,0% 324 4,6% 0 0,0% 

Średnie przedsiębiorstwa 50-249 
pracowników 

29 0,6% -1 -3,3% 81 1,1% -2 -2,4% 

Duże przedsiębiorstwa 

250-999 
pracowników 

2 0,0% 0 0,0% 16 0,2% -1 -5,9% 

1000 i więcej 

pracowników 
0 0,0% 0 0,0% 3 0,0% -2 -40,0% 

Ogółem 4 690 100,0% 5 0,1% 7 109 100,0% -97 -1,3% 

 
*Według stanu z 31.XII.2009 r.

**W porównaniu do stanu z dnia 31.XII.2008 r..

Źródło danych: http://www.stat.gov.pl 
Opracowanie własne

 

Głównym obszarem działalności przedsiębiorstw w powiecie piotrkowskim oraz w Piotrko-

wie Trybunalskim jest handel. Ten rodzaj działalności prowadzi około 32% przedsiębiorstw 

w regionie. Po około 13% wynosi udział podmiotów gospodarczych w powiecie piotrkowskim 

przedsiębiorstw działających w obszarze przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. W Piotr-

kowie Trybunalskim nieco większy, około 15% udział, mają przedsiębiorstwa z obszaru obsługi 

nieruchomości.  Liczba głównych obszarów działalności przedsiębiorstw w obu powiatach, w 

których liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła jest porównywalna do liczby obszarów, w 

których ta liczba spadła, w porównaniu do stanu z końca 2008 roku. Największy wzrost w skali 

roku odnotowały sekcje: budownictwo (44 podmioty tj. 7,7% w powiecie piotrkowskim, o 31 

podmiotów w Piotrkowie Trybunalskim tj. 5,1%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna  (9,4%), 

pośrednictwo finansowe (4,7%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna w powiecie piotrkowskim 

(11%),  hotele i restauracje w Piotrkowie Trybunalskim (9,6%). Natomiast największy spadek 
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odnotowano w obszarze handlu hurtowego i detalicznego o 22 przedsiębiorstwa tj. 1,5% (powiat 

piotrkowski)  oraz 95 podmiotów  tj. 3,9% (Piotrków Trybunalskim). Zestawienie zarejestrowa-

nych podmiotów w podziale ze względu na obszar działalności, wraz informacją o przyroście tej 

liczby w skali roku, ujęto w tabeli nr 3. 

 

Tabela 3. Podział podmiotów gospodarczych według sekcji PKD. 

Klasa wielkości przedsiębiorstwa 

 

Powiat piotrkowski Piotrków Trybunalski 

Liczba  

podmiotów* 

Przyrost  

w skali roku** 

Liczba  

podmiotów* 

Przyrost  

w skali 

roku** 

N % N % N % N % 

A 
Rolnictwo, łowiectwo, 

leśnictwo 
293 6,2% -11 -3,6% 153 2,2% -19 -11,0% 

B Rybactwo 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 

C Górnictwo 12 0,3% -3 -20,0% 2 0,0% 0 0,0% 

D Przetwórstwo przemysłowe 593 12,6% -13 -2,1% 754 10,6% -8 -1,0% 

E Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię, gaz, wodę 

16 0,3% 2 14,3% 10 0,1% 4 66,7% 

F Budownictwo 612 13,0% 44 7,7% 639 9,0% 31 5,1% 

G Handel hurtowy i detaliczny 
i naprawa pojazdów 

1 475 31,4% -22 -1,5% 2 332 32,8% -95 -3,9% 

H Hotele i restauracje 108 2,3% 3 2,9% 195 2,7% 17 9,6% 

I Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

361 7,7% 5 1,4% 481 6,8% 8 1,7% 

J Pośrednictwo finansowe 141 3,0% -19 -11,9% 250 3,5% -39 -13,5% 

K Obsługa nieruchomości 307 6,5% -14 -4,4% 1 062 14,9% 12 1,1% 

L Administracja publiczna 
i obrona narodowa 

150 3,2% 2 1,4% 28 0,4% -3 -9,7% 

M Edukacja 162 3,5% 10 6,6% 215 3,0% 9 4,4% 

N 
Ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna 
121 2,6% 12 11,0% 419 5,9% 2 0,5% 

O 

Działalność usługowa 

komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała 

339 7,2% 9 2,7% 568 8,0% -16 -2,7% 

Ogółem 4 690 100,0% 5 0,1% 7 109 100,0% -97 -1,3% 

*Według klasyfikacji PKD 2004 
**W porównaniu do stanu z dnia 31.XII.2008 r..

                                                              Stan z dnia 31.XII.2009 r. Źródło danych: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks 
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Bezrobocie 

Pod koniec II kwarta-

łu 2010 roku w Piotr-

kowie Trybunalskim 

zarejestrowanych było 

3971 osób bezrobot-

nych, a w powiecie 

piotrkowskim o 273 

osoby mniej. W po-

równaniu do stanu z 

końca roku ubiegłego, 

liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w obu 

powiatach wzrosła.  

W powiecie piotrkowskim wzrost wyniósł 5,3% (186 osób) natomiast w Piotrkowie Trybunalskim 

9,2% (335 osób). Podobny trend – wzrost liczby bezrobotnych – miał miejsce w grupie osób 

w wieku 45-64 lata. Jednak wzrost bezrobotnych między 45 a 64 rokiem życia zarówno w Piotr-

kowie Trybunalskim jak i w powiecie piotrkowskim był niewielki, odpowiednio o 93 osoby oraz 

o 51 osób. Powyższe kwestie obrazuje rysunek czwarty.    

 

Stopa bezrobocia reje-

strowanego w powiecie 

piotrkowskim wyniosła 

pod koniec czerwca 

2010 roku 10,5%, 

w Piotrkowie Trybu-

nalskim była jedynie 

o 0,4% wyższa, pod-

czas gdy  poziom bez-

robocia w tym samym 

czasie w województwie 

oraz kraju 11,6%. Na 

przestrzeni lat 2005-

Rys. 4. Bezrobocie. 
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Według stanu z ostatniego dnia miesiąca, kończącego wskazany okres.
Źródło danych:  http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks. 

Rys. 5. Stopa bezrobocia. 
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Według stanu z ostatniego dnia miesiąca, kończącego wskazany okres.
Źródło danych:  http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks. 
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2008 miał miejsce znaczny spadek stopy bezrobocia na terenach obu powiatów.  Na terenie po-

wiatu piotrkowskiego stopa bezrobocia spadła o 9,2 pkt. procentowych,  zaś w powiecie m. Piotr-

ków Trybunalski to zjawisko było mniej gwałtowne, spadek wyniósł  7 pkt. procentowych. Od 

roku 2008 poziom bezrobocia w obu powiatach stopniowo rośnie. Trend spadku i następnie wzro-

stu stopy bezrobocia na przestrzeni ostatnich 5 lat stanowi odzwierciedlenie tendencji ogólno wo-

jewódzkiej oraz krajowej. Poziom stopy bezrobocia rejestrowanego ilustruje rysunek nr  5. 

 

Przyrost liczby bezrobotnych  

w porównaniu do stanu z końca 

2008 roku był zdecydowanie 

wyższy w powiecie piotrkow-

skim niż w Piotrkowie Trybu-

nalskim, w obu powiatach wy-

niósł odpowiednio 37,6% oraz 

26,9%. W odniesieniu do po-

szczególnych gmin powiatu 

piotrkowskiego przyrost liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych 

w okresie ostatniego roku 

kształtował się niejedno-

rodnie. W ciągu całego roku 

2009 najwyższy, ponad 57% 

procentowy przyrost liczby 

bezrobotnych odnotowano  

w Ręcznie oraz 50% 

w Rozprzy. W gminach 

Sulejów  oraz Gorzkowice przyrost liczby bezrobotnych wyniósł około 42%, zaś w gminie Grabi-

ca liczba bezrobotnych zwiększyła się o  prawie 37% (43 osoby). Niski przyrost procentowy licz-

by bezrobotnych odnotowano natomiast w gminie Łęki Szlacheckie (13,8%). Dane zostały przed-

stawione na rysunku nr 6. 

 

 

 

 

 

Rys. 6.  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz przyrost bezrobocia w 
poszczególnych gminach powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego. 

Według stanu z 31.XII.2009 r..
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl 

Opracowanie własne.
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Charakterystyka osób bezrobotnych 

Na tle województwa, powiat piotrkowski charakteryzuje się wysokim udziałem wśród bezrobot-

nych osób młodych. Blisko 56,0% bezrobotnych zamieszkujących powiat nie ukończyło 35 

roku życia, w tym 25,1% stanowią osoby poniżej 25 roku życia.  

 

Udział osób bezrobotnych między 45 a 64 rokiem życia w powiecie piotrkowskim wynosi 

niewiele ponad 27% i jest niższy w stosunku do stanu notowanego w powiecie m. Piotrków 

Trybunalski  oraz w województwie Łódzkim, gdzie bezrobotni w grupie wiekowej 45-64 lat 

stanowią około 35% zarejestrowanych. Rozkład wieku bezrobotnych w powiecie oraz woje-

wództwie przedstawiono na rysunku 7. 

 

W ogólnej liczbie zarejestrowanych w powiecie piotrkowskim i Piotrkowie Trybunalskim bezro-

botnych, najliczniejszy udział (blisko 34%) mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podsta-

wowym i niepełnym podstawowym. Trochę mniej liczna grupa (około 23%) posiada wykształce-

nie zasadnicze zawodowe. Na tle województwa i powiatu piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski 

charakteryzuje się nieco wyższym udziałem wśród bezrobotnych osób posiadających wyższe wy-

kształcenie. Dane obrazujące strukturę bezrobotnych w powiecie w podziale ze względu na wiek 

ilustruje rysunek nr 8. 

 

 

Rys. 7. Rozkład wieku bezrobotnych . 
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Stan z 30.VI.2010 r
Źródło danych: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. 
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Na tle województwa oraz miasta Piotrków Trybunalski, populacja bezrobotnych w powiecie 

piotrkowskim charakteryzuje się wyższym udziałem osób  nieposiadających stażu pracy. Około 

15,0% zarejestrowanych bezrobotnych, zarówno w powiecie piotrkowskim jak i Piotrkowie Try-

bunalskim, posiada staż pracy krótszy niż 1 rok a w przypadku około 24,0% staż pracy wynosi od 

1 do 5 lat. Staż pracy przekraczający 10 lat posiada około 31% w powiecie piotrkowskim oraz 

35% w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowanych  bezrobotnych, przy czym powiat piotrkowski 

charakteryzuje się niższym udziałem osób posiadających ponad 20 letni staż pracy. Dane te ilu-

struje rysunek nr 9. 

Rys. 8. Wykształcenie bezrobotnych . 
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Stan z 30.VI.2010 r .
Źródło danych: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. 



 
 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

16/70

Istotnym czynnikiem charakteryzującym kondycję lokalnego rynku pracy jest również czas pozo-

stawania przez osoby bezrobotne bez zatrudnienia. Prawie połowa (około 49,0%) bezrobotnych 

w powiecie piotrkowskim i jednocześnie w powiecie m. Piotrków Trybunalski pozostaje bez 

zatrudnienia przez okres przekraczający sześć miesięcy. Blisko co czwarta osoba jest zreje-

strowana w Powiatowym Urzędzie Pracy dłużej niż rok (24,9% ogółu zarejestrowanych z terenu 

zarówno powiatu piotrkowskiego jak i Piotrkowa Trybunalskiego), w tym około 8% ogółu bezro-

botnych pozostaje bez pracy od ponad dwóch lat. Procentowy rozkład udziału osób bezrobotnych, 

pod względem czasu pozostawania bez pracy, w obu powiatach jest podobny do tego zauważane-

go w województwie. Rozkład danych dotyczących czasu pozostawania bez pracy przez bezrobot-

nych z terenu powiatu piotrkowskiego i powiatu m. Piotrków Trybunalski ilustruje rysunek 10. 

Rys. 9. Staż pracy bezrobotnych. 
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Stan z 30.VI.2010 r .
Źródło danych: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. 

Rys. 10. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych. 
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Źródło danych: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. 
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II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw biorących udział w badaniu 

Prężne funkcjonowanie rynku pracy ma bezpośredni związek z działalnością sektora przedsiębior-

czości w danej lokalizacji. Dostosowanie tego obszaru do potrzeb pracodawców stanowi najistot-

niejszy czynnik sukcesu w postaci zwiększenia zatrudnienia i wzrostu tendencji rozwojowych. 

Zrealizowane badanie miało na celu charakterystykę przedsiębiorczości w powiecie piotrkowskim 

i mieście Piotrków Trybunalski, jej kondycji oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju 

i wzrostu zatrudnienia, szczególnie w grupie osób 45+.  

Przez większość przedsiębiorców kwestia oceny rynku pracy, jak też polepszenia warunków za-

trudnienia i rozwoju została postawiona wysoko, co obserwowano w podejściu do osób przepro-

wadzających badanie. W ich ocenie żaden z respondentów nie bagatelizował pytań związanych 

z tematem badania, a odpowiedzi udzielane były kompetentne, tak w sprawach ogólnych, charak-

teryzujących przedsiębiorstwo, jak też w temacie strategii zatrudnienia.  

Największa liczba przedsiębiorstw biorących udział w badaniu funkcjonuje w sektorze pry-

watnym – blisko 82%. Na publiczny sektor zatrudnienia wskazało 11% badanych, a organizacje 

pozarządowe reprezentowano nieco ponad 7% z nich. Rozkład ten przedstawiono na rysunku je-

denastym. 

  Rys. 11. Sektor działalności przedsiębiorstwa. 
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Ponad połowa przedsiębiorstw biorą-

cych udział w badaniu zatrudnia do 

9 pracowników. Przedział od 10 do 49 

pracowników reprezentowało 23,8% 

badanych, a od 50 do 249 pracowni-

ków zatrudnia 16,8% z nich. 250 

i więcej pracowników jest zatrudnio-

nych u 2,8% przedsiębiorców. Sytu-

ację tę przedstawiono w tabeli nr 4. 

 

Badane przedsiębiorstwa scharakteryzowano także pod względem formy prowadzonej przez nich 

działalności (tabela nr 5). Największa część badanych przedsiębiorców to osoby fizyczne prowa-

dzące działalność gospodarczą – 35,4%. W drugiej kolejności badane przedsiębiorstwa mają po-

stać spółki jawnej (26,8%), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8%) oraz spółki cywilnej 

(10%), a także spółki akcyjnej (9,8%). Pozostałe odpowiedzi otrzymały mniejszą liczbę wskazań. 

Powyższe dane prezentuje tabela piąta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Liczba pracowników przedsiębiorstwa. 

Stanowisko % 

0-9 pracowników 56,6% 

10-49 pracowników 23,8% 

50-249 pracowników 16,8% 

250 i więcej pracowników 2,8% 

Ogółem 100,0% 
 

Tabela 5. Forma prowadzonej działalności. 
Odpowiedź % 

Spółka akcyjna 9,8% 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11,8% 

Spółka komandytowa 3,8% 

Spółka jawna 26,8% 

Spółka cywilna 10,0% 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 35,4% 

Inna 2,4% 

Ogółem 100,0% 
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III. Obecna sytuacja osób w wieku 45+ w badanych przedsiębiorstwach 

Pierwsza poruszona kwestia związana z sytuacją osób pracujących w wieku 45+ miała na celu 

ustalenie odsetka przedsiębiorstw, który takie zatrudnienie podejmuje. Obecność osób w wieku 

45+ w swoim przedsiębiorstwie deklaruje 46% badanych. Rozkład odpowiedzi dla tego pyta-

nia zaprezentowano na rysunku nr 12. 

 Rys. 12. Obecność pracowników w wieku 45+ w badanych przedsiębiorstwach. 
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Najczęściej liczba pracowników w wieku 45+ w badanych przedsiębiorstwach, które zade-

klarowały ich zatrudnienie mieści się w przedziale od 1 do 5 pracowników (ponad połowa 

badanych). Na kolejnych miejscach znalazły się wartości z przedziału od 6 do 10 oraz powyżej 

20 pracowników, wskazywane częściej niż w co dziesiątym przypadku. Najrzadziej wskazywano 

przedział od 11 do 20 pracowników. Osoby te w ponad 16% przypadków zostały zatrudnione 

przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. 

Funkcje pełnione przez te osoby to najczęściej stanowiska w zróżnicowanym stopniu kie-

rownicze (około jedna czwarta odpowiedzi), a także pracownicy księgowości (niespełna jed-

na piąta wskazań). Ponad 15% przypadków dotyczyło pracowników szeregowych, a co dziesiąty 

badany wskazał, że osoba w tym wieku pełni funkcję majstra. 

Jeśli chodzi o zakres czynności wykonywanych na tych stanowiskach, to praktycznie w rów-

nym stopniu (około 20% odpowiedzi dla każdego czynnika) badani wskazali następujące od-

powiedzi: zarządzanie zespołem, prace biurowe oraz prace pomocnicze. Co dziesiąty badany 
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wskazał też na kierowanie produkcją, a z pozostałych odpowiedzi wskazanych przez osoby bada-

ne najczęściej padały odpowiedzi związane z zawodem lekarza (także weterynarii) oraz pracow-

nikiem sprzedaży i obsługi klienta. 
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IV. Opinie badanych przedsiębiorców na temat osób w wieku 45+ w kontekście zatrudnienia 

W kolejnej części badania respondentów poproszono o wskazanie cech, które ich zdaniem są 

właściwe pracownikom w wieku 45+. Dodatkowo cechy te zostały przyporządkowane do 

poszczególnych płci. Cechy te miały różny charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. 

I tak, ogółem najczęściej w stosunku do osób w wieku 45+ wskazywano na rzetelność, odpo-

wiedzialność, zaangażowanie i docenianie posiadanej pracy, a w mniejszym stopniu na dyspo-

zycyjność, zdyscyplinowanie, dużą motywację w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy, większą kon-

centrację na wykonywanej pracy z racji mniejszej ilości obowiązków rodzinnych, wiedzę pracow-

nika w tym wieku, stanowiącą kapitał intelektualny przedsiębiorstwa i elastyczność. Z negatyw-

nych cech najwyżej uplasowały się: trudniejsza adaptacja do nowych warunków, gorsze wykształ-

cenie oraz gorsze zdrowie, a co za tym idzie także częstsza obecność na zwolnieniach lekarskich. 

Ze względu na płeć najczęściej wśród kobiet w ujęciu pozytywnym wskazywano na rzetelność, 

zaangażowanie, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, docenianie pracy, większą koncentrację na 

pracy przy mniejszej ilości obowiązków, elastyczność, dużą motywację do zdobycia i utrzymania 

pracy, doświadczenie jako kapitał intelektualne oraz otwartość na szkolenia zawodowe. Wśród 

cech negatywnych najwyżej znalazła się nieefektywność, częste przebywanie na zwolnieniach 

lekarskich oraz trudności z podporządkowaniem się zleceniom. 

W przypadku mężczyzn wśród cech pozytywnych najczęściej wskazywano te same, co 

w stosunku kobiet. Świadczy to pewnym postrzeganiem grupy osób w wieku 45+ przez ogół pra-

codawców. Jednak to kobiety w tym wieku postrzegane są jako pracownicy lepiej się sprawdzają-

cy, gdyż w przypadku mężczyzn większa była liczba wskazań dotyczących cech negatywnych. 

M.in. wysoko uplasowały się: mała wydajność, gorsze zdrowie, trudniejsza adaptacja do nowych 

warunków, brak umiejętności pracy w zespole czy też większe koszty ponoszone z tytułu posia-

danego doświadczenia. Szczegółowo wszystkie kwestie poruszone powyżej prezentuje tabela 

szósta. 

Tabela 6. Cechy pracowników w wieku 45+. 
 

Cecha Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Nieefektywność 56,3% 43,8% 1,0% 

Rzetelność 57,3% 42,7% 10,4% 

Zaangażowanie 51,1% 48,9% 9,9% 

Odpowiedzialność 50,2% 49,8% 11,4% 

Mała wydajność 42,4% 57,6% 2,5% 

Gorsze zdrowie 49,4% 50,6% 2,9% 
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Cecha Kobieta Mężczyzna Ogółem 

Trudniejsza adaptacja do nowych warunków 49,0% 51,0% 3,8% 

Brak umiej ętności pracy w zespole 40,0% 60,0% 0,7% 

Zdyscyplinowanie 52,6% 47,4% 7,3% 

Docenianie pracy 56,3% 43,7% 8,6% 

Skoncentrowanie na pracy z racji mniejszej ilości obo-

wiązków rodzinnych 
57,2% 42,8% 5,2% 

Elastyczność 55,0% 45,0% 4,8% 

Dyspozycyjność 48,1% 51,9% 6,9% 

Gorsze wykształcenie 42,6% 57,4% 3,5% 

Duża motywacja w poszukiwaniu i utrzymaniu 

pracy 
50,0% 50,0% 5,7% 

Większe koszty ze względu na posiadane doświadczenie 41,3% 58,7% 2,7% 

Częste przebywanie na zwolnieniach lekarskich 52,2% 47,8% 2,6% 

Posiadane doświadczenie stanowi 

kapitał intelektualny 
51,8% 48,2% 4,8% 

Otwartość na szkolenia zawodowe 53,9% 46,1% 3,4% 

Trudności z podporządkowaniem się zleceniom 51,8% 48,2% 1,6% 

Inne 50,0% 50,0% 0,1% 

Nie potrafię wskazać X 0,2% 

Ogółem X 100,0% 

 

Kolejne z pytań miało nieco inny charakter. Mianowicie spośród wskazanych grup pracowni-

czych przedstawiciele przedsiębiorstw wskazywali te, które są najbardziej dla nich warto-

ściowe. I tak, osoby w wieku 45+ zostały wskazane łącznie przez 18% osób biorących udział 

w badaniu, przy czym 13,8% z nich wskazało na osoby z doświadczeniem zawodowym. Naj-

częściej badani wskazywali na grupę pracowników 25-34 lata oraz 35-44 lata. Sytuację tę obrazu-

je tabela siódma. 

Tabela 7. Preferowane grupy pracowników pod względem wieku i doświadczenia. 
 

Rodzaj potencjalnego pracownika % 

Osoba w wieku 18-24 lata bez szczególnego doświadczenia 7,8% 

Osoba w wieku 18-24 lata z doświadczeniem 12,8% 

Osoba w wieku 25-34 lata bez szczególnego doświadczenia 12,6% 

Osoba w wieku 25-34 lata z doświadczeniem 38,2% 

Osoba w wieku 35-44 lata bez szczególnego doświadczenia 6,2% 
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Rodzaj potencjalnego pracownika % 

Osoba w wieku 35-44 lata z doświadczeniem 23,0% 

Osoba w wieku 45+ lat bez szczególnego doświadczenia 4,2% 

Osoba w wieku 45+ lat z doświadczeniem 13,8% 

Osoba bez doświadczenia bez względu na wiek 2,8% 

Osoba z doświadczeniem bez względu na wiek 17,6% 

Nie potrafię wskazać 1,4% 

 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika także, że posiadane doświadczenie pracowników ma 

wpływ na ich pozycję w sytuacji poszukiwania pracy. Jest to wyraźnie dostrzegalne w przed-

stawionym w powyżej zestawieniu, a także znalazło swoje odbicie w uzasadnieniu odpowiedzi, 

których badani dokonywali. Doświadczenie miało podstawowe znaczenie, niezależnie od grupy 

wiekowej. Badani nie wykazują negatywnego nastawienia do osób w wieku 45+ jednak w ich 

preferencjach znalazł się relatywnie młody wiek potencjalnego pracownika. 
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V. Skala potencjalnego zatrudnienia osób w wieku 45+ 

Po określeniu ogólnych preferencji badanych przedsiębiorców dotyczących pracowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 45+, badanych zapytano wprost czy zamierzają 

zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie osoby z tej grupy wiekowej. Na tak postawione pytanie 

pozytywnie odpowiedziało 17,4% ankietowanych. Zdanie przeciwne wyraziło 44,4% 

przedsiębiorców, a zdania w tej kwestii nie ma 38,2% z nich. Powyższe zależności ilustruje 

wykres zamieszczony na rysunku nr 13. 

  Rys. 13. Zatrudnienie osób w wieku 45+. 

Tak
17,4%

Nie
44,4%

Trudno 
powiedzieć

38,2%

 

 

Wszystkie osoby, które na powyższe pytanie odpowiedziały pozytywnie dopytano także 

o liczbę pracowników w tym wieku, jaką zamierzają zatrudnić w swoich 

przedsiębiorstwach. Najczęściej liczba ta zawiera się w przedziale od 1 do 5 pracowników 

(niespełna trzy czwarte odpowiedzi). Od 6 do 10 pracowników wskazało 9,3% badanych, liczbę 

z przedziału od 11 do 20 pracowników 3,4% z nich, a najniżej uplasowała się najwyższa ilość 

osób w tym wieku, która może znaleźć pracę w badanych przedsiębiorstwach (powyżej 20 

pracowników) – 2,3% odpowiedzi. Nadmienić należy również, iż na obecną chwilę co dziesiąty 

badany nie miał zdania w tej kwestii. 

Najczęściej osoby w wieku 45+ otrzymałyby zatrudnienie w sprzedaży i obsłudze klienta 

(także doradztwo), księgowości lub przy pracach administracyjno-biurowych, co związane 
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jest m.in. z faktem rozkładu przedsiębiorczości na badanym terenie. Spośród podanych stanowisk, 

które mieliby objąć potencjalny pracownicy w wieku 45+ najczęściej wskazywano na: 

• Sprzedawca (10 wskazań) 

• Pracownik księgowości, w tym pomoc księgowej (10 wskazań) 

• Pracownik biurowy (10 wskazań) 

• Kierownik lub kierownik produkcji (8 wskazań) 

• Pracownik fizyczny (6 wskazań) 

• Pracownik produkcji (3 wskazania) 

• Lektor (3 wskazania) 

• Przedstawiciel handlowy (2 wskazania) 

• Doradca klienta (2 wskazania) 

• Sprzątaczka (2 wskazania) 

• Nauczyciel podstawowy (2 wskazania) 

• Mechanik (2 wskazania) 

• Pracownik magazynowy, magazynier (2 wskazania) 

Jednostkowe odpowiedzi odnotowano również dla zawodów: specjalista ds. turystyki, pracownik 

administracyjny, pedagog, doradca finansowy, pracownik pomocniczy, konserwator, 

kosztorysant, kucharz, elektryk, lekarz, inżynier środowiska, asystent sprzedaży, kelner, listonosz, 

operator koparki, pokojówka, majster, szwaczka, dozorca, asystent ekonomiczny, fryzjer, monter, 

monter-ślusarz, instruktor, spawacz, doradca nieruchomości, kasjer, nauczyciel wychowania 

fizycznego, pracownik szeregowy do prac ogólnych, ochroniarz, menadżer. 

Wśród pożądanych umiejętności podstawowych, koniecznych do objęcia w/w stanowisk 

osoby badane najczęściej wskazywały na umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy 

(głównie kat. B), znajomość metod sprzedaży bezpośredniej, a także znajomość obsługi 

urządzeń biurowych. Na kolejnych miejscach znalazła się m.in. znajomość języków obcych 

(głównie angielskiego), umiejętność obsługi kas fiskalnych, a także posiadanie wiedzy z zakresu 

księgowości, ekonomii i finansów. Pozostałe odpowiedzi uzyskały mniej niż 10% głosów. 

Szczegółowo omawianą wyżej kwestię prezentuje rysunek czternasty. 
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  Rys. 14. Pożądane umiejętności preferowane u potencjalnych pracowników w wieku 45+. 
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Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu wskazali także dodatkowe umiejętności, jakie ich 

zdaniem winni posiadać kandydaci na podane przez nich stanowiska. Największą liczbę 

głosów odnotowano dla odpowiedzi komunikatywność, a na kolejnych miejscach znalazły się 

m.in. motywacja do pracy, dyspozycyjność, wysoki poziom kultury osobistej oraz 

odpowiedzialność i profesjonalizm. Około jedna trzecia badanych, którzy zadeklarowali zamiar 

zatrudnienia osób w wieku 45+ wskazała także na odporność na stres, umiejętność dobrej 

organizacji pracy, znajomość branży i zdolność szybkiego uczenia się. Najmniej głosów, choć 

i tak wskazał na te odpowiedzi praktycznie co czwarty badany z tej grupy, odnotowano dla 

zdolności manualnych, myślenia analitycznego i syntetycznego oraz zespołu cech kreatywności, 

innowacyjności i pomysłowości. Omawiane wskaźniki zaprezentowano na rysunku nr 15.  
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   Rys. 15. Dodatkowe umiejętności preferowane u potencjalnych pracowników w wieku 45+. 
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Zweryfikowano także preferowany poziom wykształcenia potencjalnych pracowników w wieku 

45+. Największa liczba badanych, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osób w wieku 45+ 

(blisko połowa) wskazała na wykształcenie średnie, jako najbardziej preferowane w swoich 

przedsiębiorstwach. Na drugim miejscu znalazło się wykształcenie zawodowe (32,3%), a na 

kolejnych odpowiednio wyższe zawodowe licencjackie (29,9%) oraz wyższe magisterskie 

(27,6%). Na wykształcenie wyższe zawodowe inżynierskie wskazało z kolei 18,4% badanych, 

a na podstawowe i gimnazjalne 6,9% z nich. Poziom wykształcenia potencjalnych pracowników 

nie ma znaczenia dla 5,9% przebadanych przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób 

w wieku 45+, a na obecnym etapie zdania w tej kwestii nie ma 6,9% badanych. Przedstawioną 

sytuację prezentuje rysunek nr 16. 
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  Rys. 16. Preferowane wykształcenie u potencjalnych pracowników w wieku 45+ 
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Kwestia płci w większości nie ma znaczenia dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić 

osoby w wieku 45+. Stanowisko takie deklaruje 43,7% badanych. Kobiety uzyskały w tym 

zestawieniu 32,2% głosów, z kolei na mężczyzn wskazało 24,1% badanych przedsiębiorców. 

Graficzny rozkład odpowiedzi zaprezentowano na rysunku siedemnastym.  

  Rys. 17. Płeć potencjalnych pracowników w wieku 45+ 
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W uzasadnieniu swojego wyboru, osoby które wskazały preferowanych pracowników pod 

względem płci podawały najczęściej, w przypadku mężczyzn, charakter i specyfikę wykonywanej 
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pracy (np. większa odporność fizyczna, posiadanie specjalnych uprawnień zawodowych), 

a w przypadku kobiet na większą dyspozycyjność, odpowiedzialność, i co ciekawe doświadczenie 

zawodowe. Analizując te wypowiedzi widać wyraźnie, że nie mają one w żadnym wypadku 

znamion dyskryminacji, a wynikają najczęściej z właściwych poszczególnym grupom płci cech 

psychofizycznych oraz panujących opinii.  

Ostatnie zagadnienie z tej grupy tematycznej dotyczyło dotychczasowych trudności 

w zatrudnianiu osób w wieku 45+. Na obecność takowych wskazało jedynie 5,8% badanych 

przedsiębiorców, a zdania przeciwnego było 77% z nich. Jednoznacznej odpowiedzi w tej 

kwestii nie było w stanie udzielić 17,2% przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem 

pracowników w wieku 45+. Odpowiedzi te przedstawia wykres zamieszczony na rysunku nr 18. 

Osoby, które wskazały na obecność trudności w tym zakresie, charakteryzując je, zwróciły przede 

wszystkim uwagę na brak chętnych na tworzone stanowiska pracy oraz niemożność znalezienia 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach.  

  Rys. 18. Płeć potencjalnych pracowników w wieku 45+ 
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VI. Korzy ści i bariery związane z zatrudnianiem osób w wieku 45+ 

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu wskazali także na kwestie czynników, 

ułatwień, które mogłyby wpłynąć na zatrudnienie osób w wieku 45+. Największą liczbę 

głosów (40%) spośród zaproponowanych czynników uzyskała odpowiedź „osoby powyżej 45 

roku życia byłyby objęte programem bezpłatnych szkoleń dostosowanych do potrzeb 

pracodawcy”. Niewiele mniej głosów, bo tylko kila dziesiątych punktów procentowych uzyskała 

możliwość przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych części świadczeń związanych 

z przebywaniem przez osoby z tej grupy wiekowej na zwolnieniach lekarskich. Kwestia 

posiadania przez tego typu osoby kwalifikacji odpowiednich do potrzeb firmy badanych 

otrzymała 38% odpowiedzi, z kolei zwolnienie pracodawców z płacenia składek uzyskało 37,8% 

głosów. Bardzo duże doświadczenie zawodowe osób w wieku 45+ jest istotne pod kątem 

potencjalnego zatrudnienia dla 32,3% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: skrócony 

okres ochronny przed emeryturą (23%), pojawienie się programu aktywizowania i doskonalenia 

kadr 45+ (20,8%), możliwość wdrożenia alternatywnych/elastycznych form zatrudnienia (17,4%) 

i możliwość podzielenia etatu z jednego stanowiska na dwie lub kilka osób, tzw. jobsharing 

(14%). Pogląd, iż żadne udogodnienia nie miałyby wpływu na decyzję o zatrudnieniu osób 

w wieku 45+ wyraziło nieco ponad 15% respondentów. Aspekt ten szczegółowo zaprezentowano 

w tabeli nr 8. 

Tabela 8. Czynniki wpływające na zatrudnienie osób w wieku 45+ 
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Czynnik % 

Osoby powyżej 45 roku życia byłyby objęte programem bezpłatnych szkoleń dostosowa-

nych do potrzeb pracodawcy 
40,0% 

Część świadczeń związanych z okresem przebywania na zwolnieniu wziął na siebie Za-

kład Ubezpieczeń Społecznych 
39,6% 

Osoby te posiadałaby odpowiednie do potrzeb mojej firmy kwalifikacje 38,0% 

Pracodawcy byliby zwolnieni z płacenia składek 37,8% 

Osoby te posiadałyby ogromne doświadczenie zawodowe 32,2% 

Skrócony zostałby okres ochronny przed emeryturą 23,0% 

Pojawiłby się program aktywizowania i doskonalenia kadr 45+ 20,8% 

Możliwość wdrożenia alternatywnych/elastycznych metod zatrudnienia 17,4% 

Możliwość podzielenia etatu tak aby osoba 45+ pracowała w parze z inną na tym samym 

stanowisku (jobsharing) 
14,0% 

Inne 2,0% 

Żadne udogodnienia nie miałyby wpływu na decyzję o zatrudnieniu osoby 45+ 15,4% 
 

 

Co do kwestii przyczyn, dla których badane przedsiębiorstwa nie mogłyby zatrudnić osób w 

wieku 45+ najczęściej pojawiał się pogląd, iż takowe nie występują, a badani gdyby mieli 

taką możliwość to zatrudniliby osobę w wieku 45+ gdyby posiadała odpowiednie 

kwalifikacje – 46,6% odpowiedzi. Wśród czynników, które decydują o niemożności 

zatrudnienia osób z tej grupy wiekowej wskazywano przede wszystkim na specyfikę działalności 

przedsiębiorstwa wymagającą zatrudniania osób młodych (24%), brak chęci inwestowania 

w osoby, które za kilka/kilkanaście lat odejdą na emeryturę, a także na fakt, iż osoby młodsze 

lepiej dostosowują się do specyfiki przedsiębiorstwa. Szczegółowo rozkład odpowiedzi dla tego 

zagadnienia prezentuje tabela dziewiąta. 

Tabela 9. Przyczyny trudności w zatrudnianiu osób w wieku 45+ 
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Przyczyna % 

Specyfika działalności wymaga zatrudnienia osób młodych 24,0% 

Brak chęci inwestowania w osoby, które za kilka lub kilkanaście lat odejdą na emeryturę 22,6% 

Osoby młodsze są lepiej dostosują się do potrzeb przedsiębiorstwa 21,2% 

Niemożność częstej absencji pracownika 15,4% 

Brak wypracowanych mechanizmów adaptacji i integracji pracowników 

w zespole 
9,2% 

Inne 7,2% 

Żadne z powyższych (zatrudniłbym osobę powyżej 45 roku życia gdyby miała odpowied-

nie kwalifikacje, nie mam uprzedzeń wiekowych). 
46,6% 

   

Ostatnim zagadnieniem poruszonym w temacie zatrudnienia osób w wieku 45+ przez 

przedsiębiorców z terenu powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski była 

pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w zatrudnieniu tychże osób. 

Najwyżej w tym zestawieniu uplasowały się refundacje kosztów zatrudnienia (49,6% 

głosów). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiedzi związane z doposażeniem lub 

wyposażeniem stanowiska pracy, kursami i szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe 

pracowników, dofinansowaniem kosztów szkoleń i studiów, finansowaniem stypendiów/składek 

na ubezpieczenia, stażami zawodowymi oraz przygotowaniem zawodowym. Odpowiedzi „Trudno 

powiedzieć” udzieliło 7% badanych, a na brak zainteresowania przedsiębiorstwa wsparciem ze 

strony Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w zatrudnieniu osób w wieku 45+ 

wskazało 16,6% badanych przedsiębiorców. Opisane powyżej odpowiedzi zaprezentowano na 

rysunku nr 19. 

 

  Rys. 19. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w zatrudnianiu osób  w wieku 45+. 
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VII. Charakterystyka osób bezrobotnych biorących udział w badaniu 

W pierwszej części badania grupa osób bezrobotnych została scharakteryzowana pod względem 

metrycznym. Wszyscy uczestnicy badania (500 osób) to osoby bezrobotne zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w wieku 45+. Spośród ogółu 

ankietowanych 53,8% stanowiły kobiety. Rozkład osób badanych ze względu na płeć 

przedstawiono na rysunku nr 20. 

  Rys. 20. Płeć osób bezrobotnych biorących udział w badaniu. 

Kobieta
53,8%

Mężczyzna
46,2%

 
 

Najwięcej, bo 45,2% badanych bezrobotnych 

to osoby w wieku 45-49 lat. Druga grupa wie-

kowa, 50-55 lat, stanowiła 31,2% badanej popu-

lacji. 16,8% osób badanych to bezrobotni w wie-

ku 56-60 lat, a powyżej granicy 60 lat uplasowało 

się łącznie 3,2% osób. Z ogółu ankietowanych 

3,8% odmówiło podania wieku. Opisane wartości 

zostały przedstawione w tabeli nr 10. 

 

Spośród badanych osób bezrobotnych największa liczba posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe (33,6%). Na drugim miejscu (29,6%) uplasowały się osoby z wykształceniem 

podstawowym, a na kolejnych miejscach odnotowano osoby, których poziom wykształcenia to 

średnie ogólne, średnie zawodowe oraz pomaturalne, które uzyskały odpowiednio 16,2%, 12,6% 

Tabela 10. Wiek osób bezrobotnych biorących udział w 
badaniu 

Wiek % 

 Od 45 do 49 lat  45,2% 

 Od 50 do 55 lat  31,0% 

 Od 56 do 60 lat  16,8% 

 Powyżej 60 roku życia  3,2% 

Brak danych 3,8% 
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oraz 4,6%. Osoby z wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister) stanowią znaczną 

mniejszość badanych, która uzyskała łącznie 3,4% odpowiedzi. Wskazania te zaprezentowano na 

rysunku 21. 

  Rys. 21. Wykształcenie osób bezrobotnych. 
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Analizując wykształcenie osób bezrobotnych względem płci można zauważyć, że wśród kobiet 

przeważają osoby z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym oraz średnim 

ogólnym. Co dziesiąta kobieta posiada wykształcenie średnie zawodowe, a 5,6% wykształcenie 

pomaturalne. W przypadku mężczyzn dominuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, które 

posiada 45% z nich. Niespełna co czwarty mężczyzna bezrobotny posiada wykształcenie 

podstawowe, a 14,7% średnie zawodowe. 10,4% mężczyzn to osoby z wykształceniem średnim 

ogólnym, a 3,5% posiada wykształcenie pomaturalne. Wykształcenia wyższe w obu grupach płci 

uplasowało się na podobnym, niskim poziomie. Zależności te przedstawiono w tabeli jedenastej. 
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Kolejna kwestia poddana analizie to zawód wyuczony badanych. Niespełna jedna trzecia 

z nich nie posiada zawodu wyuczonego. Z kolei spośród wskazań osób, które takowy 

posiadają dominują zawody z obszaru sprzedaży (bezpośredniej i pośredniej), handlu 

i obsługi klienta. Spora grupa osób posiada wykształcenie techniczne bądź zawodowe 

w zawodach z obszarów: gastronomii i żywienia, budownictwa, elektryki, elektromechaniki, 

mechaniki, usług (fryzjer, bukieciarka, kosmetyczka, etc.), transportu (kierowca), szkolnictwa czy 

też ekonomii.  

Wskazane powyżej grupy zawodowe pokrywają się także z zawodem najdłużej przez osoby 

badane wykonywanym. Niezależnie od płci najczęściej są to zawody proste związane ze 

sprzedażą lub usługami, przy czym częściej pojawiają się pracownicy administracyjno-biurowi 

i księgowości, a także pracownicy produkcyjni (różnego stopnia) i osoby, które wcześniej 

prowadziły własną działalność gospodarczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Wykształcenie osób bezrobotnych wg płci. 

Wykształcenie 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Podstawowe 34,9% 23,4% 

Zasadnicze zawodowe 23,8% 45,0% 

Średnie ogólne 21,2% 10,4% 

Średnie zawodowe 10,8% 14,7% 

Pomaturalne 5,6% 3,5% 

Wyższe zawodowe (licencjat) 1,1% 1,3% 

Wyższe zawodowe (inżynier) 1,9% 1,3% 

Wyższe magisterskie 0,7% 0,4% 

Ogółem 100,0% 100,0% 
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VIII. Obecna sytuacja osób bezrobotnych biorących udział w badaniu 

Badani bezrobotni pozostają bez pracy najczęściej powyżej 24 miesięcy (29,4%). Na drugim 

miejscu uplasowała się druga ze skrajnych wartości, mianowicie mniej niż 6 miesięcy, na którą 

wskazało 27,6% ankietowanych. Od 6 do 12 miesięcy bez pracy pozostaje co piąty badany, 

a powyżej 12 miesięcy do 2 lat 18,6% z nich. 4% bezrobotnych odmówiło podania dokładnego 

okresu czasu, w jakim pozostają bez pracy. Omawiane odpowiedzi prezentuje rysunek nr 22.   

  Rys. 22. Czas pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne. 
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W grupie kobiet większa liczba osób w porównaniu do grupy męskiej pozostaje bez pracy od 6 do 

12 miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Z kolei przewagę mężczyzn odnotowano w przedziale 

czasu pozostawania bez pracy poniżej 6 miesięcy oraz od roku do lat dwóch. Zależności te 

przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej. 

 

Kolejna kwestia, która charakteryzuje osoby bezrobotne biorące udział w badaniu to 

długość posiadanego stażu pracy. Rozkład odpowiedzi dla tego czynnika mówi wiele 

o profilu osób bezrobotnych z badanego obszaru, bowiem znaczna większość badanych do 

tej pory pracowała przez większą część swojego życia, co przekłada się na niski stopień 

zjawiska chronicznego bezrobocia w grupie wiekowej osób 45+. Ponad jedna trzecia 

badanych bezrobotnych z tej grupy wiekowej przepracowała do tej pory powyżej 20 lat. 

U 26,2% z nich staż pracy wynosi powyżej 10 do 20 lat, a 18,2% pracowało do tej pory od 5 do 

10 lat. Krótsze okresy czasowe osiągnęły wartość około 6% odpowiedzi, a brak stażu pracy 

występuje jedynie u 4,6% badanych. Dane te prezentuje rysunek nr 23. 

  Rys. 23. Staż pracy osób bezrobotnych. 

Tabela 12. Czas pozostawania bez pracy wg płci. 

Czas pozostawania bez pracy 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Mniej ni ż 6 miesięcy 23,8% 32,0% 

Od 6 do 12 miesięcy 22,3% 18,2% 

Powyżej 12 miesięcy 17,5% 19,9% 

Powyżej 24 miesięcy 31,2% 27,3% 

Brak danych 5,2% 2,6% 

Ogółem 100,0% 100,0% 
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Pod względem płci dłuższym stażem pracy poszczycić mogą się mężczyźni. Przewaga kobiet 

zauważalna jest w przedziałach czasowych do 10 lat. Sytuacja ta związana jest często 

z większą liczbą obowiązków rodzinnych po stronie kobiet, a tym samym późniejszego podjęcia 

i częstszego przerywania pracy z tychże względów. Pełny obraz długości stażu pracy w stosunku 

do płci badanych przedstawiono w tabeli nr 13.  

Uczestnicy badania to w większości (73,2%) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 

Z kolei prawo takie posiada niespełna co piąty badany. Jednocześnie odpowiedzi na to pytanie 

odmówiło 7% osób. Powyższe odpowiedzi w ujęciu ogólnym przedstawiono na rysunku 

dwudziestym czwartym.  

  Rys. 24. Odsetek osób z prawem do zasiłku. 

Tabela 13. Długość stażu pracy wg płci. 

Długość stażu pracy 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Brak stażu pracy 5,9% 3,0% 

Do 1 roku 8,2% 4,8% 

Powyżej 1 roku do 5 lat 7,8% 3,8% 

Powyżej 5 lat do 10 lat 20,4% 15,6% 

Powyżej 10 lat do 20 lat 25,3% 27,3% 

Powyżej 20 lat 30,2% 39,0% 

Brak danych 2,2% 6,5% 

Ogółem 100,0% 100,0% 
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Brak danych
7,0%

 

 

Analizując szczegółowo tę kwestię można wskazać, iż prawo do zasiłku częściej (przy czym 

różnica ta nie jest zbyt duża) posiadają mężczyźni. Także mężczyźni, z różnych przyczyn, 

częściej odmawiali odpowiedzi na to pytanie. Przedstawione odpowiedzi w ujęciu grup płci 

przedstawia tabela nr 14. 

 

Osoby biorące udział w badaniu poproszono także o wskazanie głównego źródła ich 

dochodów. Najczęściej w opinii badanych są to dochody małżonka – 37,8% odpowiedzi. 

W drugiej kolejności badani korzystają z zasiłku z pomocy społecznej (18,6%), a także zasiłku dla 

bezrobotnych, z którego korzysta co dziesiąty ankietowany. Na pomoc krewnych, rodziców 

wskazało 8% bezrobotnych biorących udział w badaniu, a 6,8% wybrało oszczędności własne. 

Odpowiedzi na tak postawione pytanie odmówiło 12% osób badanych. W grupie „inne” znalazły 

się z kolei wskazania badanych takie jak renta, alimenty, pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie oraz różne formy czasowego „dorabiania”. Wszystkie przedstawione odpowiedzi zostały 

zobrazowane na rysunku nr 25. 

  Rys. 25. Źródło utrzymania osób bezrobotnych. 

Tabela 14. Odsetek osób z prawem do zasiłku wg płci. 

Status osoby bezrobotnej 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku 18,6% 21,2% 

Osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku 75,8% 70,1% 

Brak danych 5,6% 8,7% 

Ogółem 100,0% 100,0% 
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Wskazane powyżej odpowiedzi swoje potwierdzenie znajdują w ich analizie pod kątem płci 

badanych (tabela nr 15). Dochody małżonka stanowią główne źródło utrzymania dla prawie 

połowy kobiet bezrobotnych biorących udział w badaniu. W przypadku mężczyzn odsetek 

ten jest o ponad 20% niższy, a dodatkowo źródło utrzymania o podstawowym znaczeniu dla 

blisko 23% z nich stanowi zasiłek z pomocy społecznej, z którego w grupie kobiet korzysta 

14,9% osób. W obu grupach na trzecim miejscu znalazł się zasiłek dla bezrobotnych. Na 

pozostałe źródła wskazała już nieco mniejsza liczba osób w każdej z grup płci.  

 

 

 

Tabela 15. Źródło utrzymania osób bezrobotnych wg płci. 

Źródło utrzymania 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Dochody małżonka 47,2% 26,8% 

Zasiłek z pomocy społecznej 14,9% 22,9% 

Zasiłek dla bezrobotnych 9,7% 11,3% 

Oszczędności własne 4,8% 9,1% 

Pomoc rodziców, krewnych 7,1% 9,1% 

Inne 4,8% 8,2% 

Brak danych 11,5% 12,6% 

Ogółem 100,0% 100,0% 
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Kontynuuj ąc kwestię źródeł utrzymania badanych zapytano także czy na ich utrzymaniu 

znajdują się inne osoby. Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 38,8% 

z nich, przy czym częściej osoby takie występują w deklaracjach kobiet (ponad 45%). 

Przeciwnego zdania było 54,8% osób badanych, a odmowę odpowiedzi zanotowano w przypadku 

6,4% respondentów. Zagadnienie te przedstawiono na rysunku nr 26.  

  Rys. 26. Utrzymanie dodatkowych osób przez osoby bezrobotne. 

Posiadam osoby na 
utrzymaniu

38,8%

Nie posiadam osób 
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Brak danych
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Najczęściej osoby utrzymywane przez badanych bezrobotnych to ich dzieci, często małe. Rzadziej 

na utrzymaniu osoby badane mają żonę (jednak częściej niż męża), czy też któregoś 

z rodziców – ojca lub matkę. W wypowiedziach badanych pojawia się także kwestia 

utrzymywania kilku osób. Często są to dzieci, jednak niejednokrotnie również żona wraz 

z dziećmi, co pozwala wysnuć wniosek, iż osoba bezrobotna, która dokonała takiego wskazania to 

jedyny żywiciel rodziny.   
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IX. Przyczyny pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne biorące udział w badaniu 

Przed określeniem przyczyn pozostawania bez pracy osoby badane zostały w pierwszej 

kolejności poproszone o wskazanie miejsca, w jakim pracowały po raz ostatni. Najczęściej 

były to przedsiębiorstwa prywatne – 58% odpowiedzi. Nieco ponad 22% badanych po raz 

ostatni pracowało w instytucjach publicznych, a 6,8% posiadało własną działalność gospodarczą. 

Inne miejsca wskazywane przez osoby badane dotyczyły raczej precyzowania odpowiedzi, które 

w uznaniu badanych nie do końca mogły się mieścić w przewidzianej kafeterii odpowiedzi, przy 

czym większą ich część dodatkowo można by zaliczyć do jednostek prywatnych, rzadziej 

publicznych lub z niejednorodną formą własności (np. huta). W grupie tej znalazły się także osoby 

do niedawna prowadzące działalność w obszarze rolnictwa. Do tej pory nigdy nie pracowało 

2,8% osób biorących udział w badaniu, co poprzez zestawienie tych odpowiedzi z brakiem 

stażu pracy u ponad 4% badanych bezrobotnych pozwala dokonać hipotetycznego 

założenia, że część osób nie posiadających ogólnego stażu pracy lub nie potrafiąca go 

udokumentować nie pracowała w pełni legalnie (obecność tzw. „szarej strefy”). Omówione 

powyżej wskazania obrazuje wykres zamieszczony na rysunku nr 27. Dodatkowo należy w tym 

miejscu nadmienić, iż pod względem płci rozkład odpowiedzi co do miejsc pracy był podobny 

z nieznaczną przewagą kobiet zatrudnionych w instytucjach publicznych i mężczyzn 

w przedsiębiorstwach prywatnych. 

  Rys. 27. Ostatnie miejsce pracy osób bezrobotnych. 
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Przyczyną utraty zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy było najczęściej zakończenie pracy 

na czas określony (23,8%). Blisko dwa procent mniej otrzymał czynnik likwidacji stanowiska 
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pracy lub też zwolnienia grupowe – na odpowiedź tę wskazało 22% badanych. Zwolnienia z 

innych przyczyn dokonano w przypadku 17,2% osób bezrobotnych uczestniczących w badaniu, a 

na złe warunki finansowe, jako powód zakończenia współpracy z pracodawcą wskazało 14% z 

nich. Pozostałe odpowiedzi (ogólne złe warunki pracy, względy rodzinne/osobiste, choroba) 

wskazało mniej niż 10% badanych dla każdego z czynników. W grupie „inne” znalazły się m.in. 

powody takie jak likwidacja zakładu pracy, sezonowość pracy czy też kryzys gospodarczy. 

Powyższe dane przedstawia rysunek nr 28. 

  Rys. 28. Przyczyna utraty zatrudnienia (ostatnie miejsce pracy). 
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Pod względem płci likwidacja stanowiska pracy lub zwolnienia grupowe przeważały wśród 

kobiet, podobnież jak zakończenie pracy na czas określony, a zwalniani z innych przyczyn 

zawodowych częściej byli mężczyźni. Złe warunki pracy oraz złe warunki finansowe także były 

częstszą przyczyną zwolnień wśród mężczyzn. Z kolei względy rodzinne/osobiste jako powód 

zwolnienia częściej występowały w grupie kobiet. Choroba oraz inne przyczyny wskazywane 

przez osoby badane uzyskały podobne wskaźniki u obu płci. Szczegółowo omawiane wartości 

zaprezentowano w tabeli nr 16  
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Bezrobotnych biorących udział w badaniu zapytano także jak oceniają z perspektywy czasu 

ukończony zawód/kierunek i czy gdyby mieli możliwość wyboru to raz jeszcze dokonali by 

takiego wyboru. Ponownie ten sam kierunek ukończyłoby 57,4% badanych. Przeciwnego 

zdania jest ponad jedna czwarta z nich, a zdania w tej kwestii nie ma 17,2% ankietowanych. 

Odpowiedzi te przedstawiono na rysunku nr 29. Wśród zawodów, które obecnie badani chcieli by 

ukończyć przeważa kierowca, pracownik księgowości, sprzedawca, zawody związane 

z budownictwem, mechanika pojazdowa, a także obszary prostych prac usługowych (szwaczka, 

sprzątaczka, krawcowa, kurier, ogrodnik, itd.)  

 

 

 

Tabela 16.  Przyczyna utraty zatrudnienia (ostatnie miejsce pracy) wg płci. 

Przyczyna zwolnienia 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Likwidacja stanowiska pracy 

lub zwolnienia grupowe 

Nie 76,2% 80,1% 

Tak 23,8% 19,9% 

Zwolnienie z innych przyczyn 
Nie 85,9% 79,2% 

Tak 14,1% 20,8% 

Zakończenie pracy na czas określony 
Nie 72,1% 81,0% 

Tak 27,9% 19,0% 

Złe warunki finansowe 
Nie 87,0% 84,8% 

Tak 13,0% 15,2% 

Złe warunki pracy (inne niż finansowe) 
Nie 92,9% 90,5% 

Tak 7,1% 9,5% 

Względy rodzinne, osobiste 
Nie 90,0% 95,2% 

Tak 10,0% 4,8% 

Choroba 
Nie 92,9% 92,2% 

Tak 7,1% 7,8% 

Inne 
Nie 94,4% 93,9% 

Tak 5,6% 6,1% 

Brak danych 
Nie 99,3% 94,8% 

Tak 0,7% 5,2% 
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  Rys. 29. Ocena wyboru wyuczonego zawodu/kierunku. 
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Rozkład odpowiedzi dotyczących weryfikacji obranego przed laty zawodu w każdej z grup płci 

został przedstawiony na rysunku poniżej. W obu grupach płci rozkład odpowiedzi prezentuje 

się podobnie. Nieco większa pewność co do dokonanego wyboru zauważalna jest wśród 

mężczyzn (blisko 60%), z kolei wśród kobiet wyższy jest odsetek osób, które wahają się przy 

podjęciu jednoznacznej decyzji (19,3%).  

  Rys. 30. Ocena wyboru wyuczonego zawodu/kierunku wg płci. 
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X. Proces aktywnego poszukiwania pracy wśród osób bezrobotnych biorących udział| 
w badaniu 

Przechodząc do kwestii aktywnego poszukiwania pracy przez badanych w pierwszej 

kolejności zapytano wprost czy obecnie aktywnie poszukują oni zatrudnienia. Na tak 

postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało niespełna 80% z nich. Zdania przeciwnego jest 

nieco ponad 8,2% badanych, a odpowiedzi odmówiło lub nie potrafiło jednoznacznie określić 

12% respondentów. Zależności te przedstawia rysunek nr 31.  

  Rys. 31. Aktywne poszukiwanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne. 
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Rozkład odpowiedzi dla tego czynnika pod względem płci przedstawia się podobnie, przy czym 

nieznacznie częściej aktywnie pracy poszukują kobiety. Mężczyźni za to częściej wahali się, 

w określeniu jednoznacznej opinii na ten temat. Odpowiedzi te zaprezentowano na rysunku 

trzydziestym drugim. 

  Rys. 32. Aktywne poszukiwanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wg płci. 
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Badanych bezrobotnych zapytano także w jaki sposób do tej pory poszukiwały lub poszukują 

zatrudnienia. Najczęściej pośrednikiem w poszukiwaniu pracy przez osoby bezrobotne jest 

Powiatowy Urząd Pracy (61,8% odpowiedzi). Na kolejnych miejscach uplasowały się poniekąd 

bardzo często związane z Urzędem Pracy tablice ogłoszeniowe oraz rodzina/znajomi, a także, 

jednak już z mniejszą liczbą wskazań ogłoszenia w prasie. Najrzadziej osoby badane korzystają 

z organizowanych targów i giełd pracy (6% odpowiedzi). Do tej pory żadnych starań w tej materii 

nie podjęło 3,4% ankietowanych. Szczegółowo kwestię form poszukiwania pracy przez osoby 

bezrobotne zaprezentowano na rysunku nr 33. 

  Rys. 33. Formy poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. 
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Jak wynika to z przedstawionej poniżej tabeli nr 17 kobiety dominują w każdej formie 

poszukiwania zatrudnienia, co zaobserwowano już wcześniej, przy kwestiach związanych 

z aktywnym poszukiwaniem pracy.  

Tabela 17.  Formy poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wg płci. 
 

Forma poszukiwania zatrudnienia 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Rodzina, znajomi 
Nie 44,6% 52,4% 

Tak 55,4% 47,6% 

Ogłoszenia w prasie 
Nie 56,1% 60,6% 

Tak 43,9% 39,4% 

Ogłoszenia w Internecie 
Nie 79,2% 85,7% 

Tak 20,8% 14,3% 

Ogłoszenia w telegazecie 
Nie 85,1% 87,9% 

Tak 14,9% 12,1% 

Tablice ogłoszeniowe 
Nie 47,6% 48,5% 

Tak 52,4% 51,5% 

Powiatowy Urząd Pracy 
Nie 37,9% 38,5% 

Tak 62,1% 61,5% 

Osobiste kontakty z pracodawcą 
Nie 71,0% 77,5% 

Tak 29,0% 22,5% 

Targi i giełdy pracy 
Nie 92,9% 95,2% 

Tak 7,1% 4,8% 

Nie podjąłem(am) żadnych starań 
Nie 97,0% 96,1% 

Tak 3,0% 3,9% 

Inne 
Nie 99,3% 99,1% 

Tak 0,7% 0,9% 

Brak danych 
Nie 97,4% 95,7% 

Tak 2,6% 4,3% 

 

Osoby badane zostały także poproszone o wskazanie powodów niepodjęcia pracy/stanowiących 

największe bariery i utrudnienia w jej znalezieniu. Najczęściej, jako główną barierę nie 

znalezienia do tej pory zatrudnienia wskazywano wiek – ponad 60% badanych. Na kolejnych 
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miejscach uplasował się brak odpowiednich ofert pracy (40,6%) oraz zły stan zdrowia badanych 

(21,2%). Poniżej 20% odpowiedzi znalazły się: brak specjalistycznych umiejętności, 

nieodpowiednie warunki proponowanej pracy, brak znajomości języków obcych, zbyt niskie 

wynagrodzenie, trudności w dotarciu do miejsca pracy oraz słabą znajomość komputera. Bariery o 

najmniejszym, zdaniem badanych, znaczeniu to: brak doświadczenia zawodowego, brak 

umiejętności poszukiwania pracy oraz opieka nad dziećmi i/lub osobami zależnymi. Wśród 

wskazań „inne” znalazła się m.in. opinia o braku prawa jazdy i dyskryminacji kobiet. 

Istotna jest jednak relacja zachodząca pomiędzy przedsiębiorcami a osobami bezrobotnymi, 

w kontekście doświadczenia zawodowego. Badani bezrobotni wskazali, iż jego brak nie jest 

istotną barierą w podjęciu zatrudnienia, z kolei przedsiębiorcy dużo chętniej zwracają 

uwagę na osoby, które takowe doświadczenie posiadają. W związku z powyższym warto 

zwrócić na to uwagę organizując formy wsparcia dla osób bezrobotnych 

w wieku 45+. Wszystkie omawiane powyżej warianty odpowiedzi wraz z ich wartościami 

procentowymi zamieszczono na rysunku nr 34. 

  Rys. 34. Bariery w podjęciu zatrudnienia przez osoby bezrobotne. 
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Pod względem podziału na płeć mężczyźni częściej niż kobiety, wskazywali następujące 

bariery/utrudnienia w zatrudnieniu: zły stan zdrowia, brak odpowiednich ofert pracy, 

nieodpowiednie warunki proponowanej pracy i zbyt niskie wynagrodzenia. W pozostałych 

przypadkach to kobiety były grupą dominującą wśród występujących barier, wskazując częściej 

na utrudnienia związane z wiekiem, brakiem specjalistycznych umiejętności, nieznajomością 

języków obcych, słabą obsługą komputera czy też trudnościami z dotarciem do pracy. Na 
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podstawie powyższych wskazań można wnioskować, że bariera wieku stanowi większą 

przeszkodę dla kobiet aniżeli mężczyzn. Kobiety są także gorzej przygotowane zawodowo 

i techniczne do podjęcia zatrudnienia, co zmniejsza ich szanse na znalezienie pracy. 

Dodatkowo czynnikiem występującym praktycznie w obu grupach jest brak odpowiednich 

ofert pracy. Opisane powyżej odpowiedzi zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym nr 18.  

Tabela 18.  Bariery w podjęciu zatrudnienia przez osoby bezrobotne wg płci. 
 

Bariera 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Zły stan zdrowia 
Nie 80,3% 77,1% 

Tak 19,7% 22,9% 

Wiek 
Nie 35,3% 44,2% 

Tak 64,7% 55,8% 

Brak odpowiednich ofert pracy 
Nie 59,5% 59,3% 

Tak 40,5% 40,7% 

Brak specjalistycznych umiejętności 
Nie 79,9% 90,0% 

Tak 20,1% 10,0% 

Trudności z dotarciem do miejsca pracy 
Nie 85,5% 90,0% 

Tak 14,5% 10,0% 

Nieodpowiednie warunki proponowanej pracy 
Nie 85,9% 84,4% 

Tak 14,1% 15,6% 

Zbyt niskie wynagrodzenia 
Nie 87,0% 85,7% 

Tak 13,0% 14,3% 

Opieka nad dziećmi i/lub osobami 

zależnymi 

Nie 92,6% 97,8% 

Tak 7,4% 2,2% 

Brak doświadczenia zawodowego 
Nie 91,1% 93,1% 

Tak 8,9% 6,9% 

Brak umiej ętności poszukiwania pracy 
Nie 91,1% 96,1% 

Tak 8,9% 3,9% 

Słaba obsługa komputerów 
Nie 84,4% 91,3% 

Tak 15,6% 8,7% 

Brak znajomości języków obcych 
Nie 82,5% 90,5% 

Tak 17,5% 9,5% 



 
 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

52/70

Bariera 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Inne 
Nie 98,5% 99,6% 

Tak 1,5% 0,4% 

Brak danych 
Nie 94,8% 93,5% 

Tak 5,2% 6,5% 

 

Ostatni aspekt w tym bloku tematycznym dotyczył oceny przez badanym posiadanych 

umiejętności. Oceny tej dla każdej odpowiedzi badani dokonywali w skali od 1 do 6, przy czym 

1 oznaczało „nie potrafię”, a 6 „”potrafię bardzo dobrze”. Najwyższą średnią ocen ogółem 

odnotowano dla odpowiedzi „Potrafię napisać CV/Życiorys” – 4,65. Zaraz za nią znalazła się 

umiejętność przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, ze średnią ocen na poziomie 4,58, 

a także umiejętność napisania listu motywacyjnego, dla której średnia ocen wyniosła 4,55. Z kolei 

najniższe średnie wartości ocen zanotowano w przypadkach określenia swoich mocnych i słabych 

stron (4,08), a także celów zawodowych (4,08). W przypadku kobiet najwyższe oceny 

odnotowano dla umiejętności napisania CV/Życiorysu (4,66) oraz listu motywacyjnego (4,65), 

a także przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej (4,62). Najniżej ocenione ze wskazanych 

umiejętności w tej grupie płci zostało określenie swoich celów zawodowych – 3,94. Wśród 

mężczyzn kolejność wskazań była analogiczna do odpowiedzi ogółem, zmieniły się tylko 

wskaźniki. I tak, dla napisania CV/Życiorysu odnotowano wartość 4,59, dla przygotowań 

podjętych w związku z rozmową kwalifikacyjną wartość ocen sięgnęła 4,52, a w przypadku 

napisania listu motywacyjnego 4,42.  Najniżej zostało ocenione określenie swoich mocnych 

i słabych stron – średnia ocen 4,11, a na kolejnym najniższym miejscu, co warte podkreślenia, 

znalazło się określenie i wykorzystanie metod aktywnego poruszania się po rynku pracy. 

W ogólnym ujęciu to kobiety wyżej oceniały posiadane przez siebie umiejętności ułatwiające 

zatrudnienie. Omawiane średnie ocen posiadanych umiejętności przedstawiono 

w tabeli nr 19. 
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XI. Mobilno ść na rynku pracy osób bezrobotnych biorących udział w badaniu 

Pierwsze z zagadnień związanych z mobilnością osób bezrobotnych w wieku 45+ na lokal-

nym rynku pracy dotyczyło ich przygotowania do szybkiego postępu organizacyjnego 

i technologicznego jaki nastąpił i podj ęcia pracy bez obaw, na stanowisku odpowiadającym 

kwalifikacjom poszczególnych osób, wyposażonym w nowoczesne skomputeryzowane urzą-

dzenia, pracujące według nowoczesnych technologii. Na tak postawione pytanie jednoznacz-

nie pozytywnie odpowiedziało 31,6% badanych. Jednak zdecydowania większość – 45,8% 

z osób badanych – uważa, że do podjęcia pracy w takim trybie nie jest wystarczająco przygoto-

wana. Zdania w tej kwestii nie ma z kolei 22,6% z nich. Dane te prezentuje rysunek nr 35. 

  Rys. 35. Ocena własnego przygotowania zawodowego w kontekście postępu technologiczno-organizacyjnego. 

Tabela 19. Średnia ocen dla czynnika posiadanych umiejętności. 

Umiejętności 
Kobieta 

(średnia ocen) 

Mężczyzna 

(średnia ocen) 

Ogółem 

(średnia ocen) 

Określić swoje mocne/ słabe strony 4,06 4,11 4,08 

Określić swoje cele zawodowe 3,94 4,30 4,09 

Określić i wykorzystywać metody 

aktywnego poruszania się po rynku pracy 
4,12 4,12 4,12 

Napisać CV/Życiorys 4,69 4,59 4,65 

Napisać list motywacyjny 4,66 4,42 4,55 

Przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej 
4,62 4,52 4,58 
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Trudno powiedzieć
22,6%

 

 

Analizując wybrane odpowiedzi w kontekście płci można stwierdzić, że wyżej swoje umiejętności 

w tym zakresie oceniają kobiety aniżeli mężczyźni. Odsetek głosów wyniósł odpowiednio 34,6% 

do 28,1%. Jednak w grupie kobiet występuje także wyższy odsetek osób, które negatywnie 

odniosły się do tej kwestii, z kolei wśród mężczyzn znacznie wyższa jest liczba osób nie 

potrafiących obiektywnie i jednoznacznie ocenić swoich umiejętności w tym zakresie. Sytuacja ta 

została zobrazowana na rysunku trzydziestym szóstym. 

 

 

 

 

 

 

  Rys. 36. Ocena własnego przygotowania zawodowego w kontekście postępu technologiczno-organizacyjnego     
  wg płci. 
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W kolejnym zagadnieniu badanych zapytano wprost czy badani byliby gotowi zmienić swoje 

dotychczasowe położenie społeczno-lokalizacyjne gdyby wymagała tego otrzymana praca. 

Największa liczba osób zadeklarowała, iż byłaby w stanie podjąć pracę w miejscowości 

oddalonej od stałego miejsca zamieszkania – 42,4%. Pozostałe odpowiedzi, tj, zmiana miejsca 

zamieszkania w związku z otrzymaną praca, wyjazd za granicę oraz podjęcie własnej działalności 

gospodarczej uzyskały wartości pomiędzy 21% a 26,5%, przy czym najrzadziej wskazywano na 

ostatnią z nich. Wartości te prezentuje tabela nr 20. 

 

W podziale na płeć zauważyć można, że większą mobilność zawodową w każdej 

z przedstawionych kwestii częściej deklarują mężczyźni, przy czym najczęściej bo w ponad 

54% przypadków deklarują oni gotowość do podjęcie pracy w miejscowości oddalonej od 

własnego miejsca zamieszkania. Wśród kobiet czynnik ten również znalazł się na pierwszym 

miejscu uzyskując niespełna jedną trzecią głosów. Najniższa gotowość wyrażana jest przez 

Tabela 20. Mobilność osób bezrobotnych. 

Czynnik Tak Nie 
Trudno 

powiedzieć 
Ogółem 

Zmiana miejsca zamieszkania 24,4% 53,6% 22,0% 100,0% 

Podjęcie pracy w miejscowości oddalonej od 

stałego miejsca zamieszkania 
42,4% 30,4% 27,2% 100,0% 

Wyjazd za granicę 26,2% 46,2% 27,6% 100,0% 

Podjęcie własnej działalności gospodarczej 21,2% 47,0% 31,8% 100,0% 
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mężczyzn do podjęcia własnej działalności gospodarczej (21,6%), a wśród kobiet do zmiany 

miejsca zamieszkania (19,3%). Omawiane wartości zostały zaprezentowane w tabeli nr 21. 

 

Na pytanie o możliwość przekwalifikowania się w celu zwiększenia swoich szans 

zawodowych osoby badane najczęściej wskazywały na pozytywny odbiór takich działań – 

44% odpowiedzi. 19,4% z nich nie jest w stanie się przekwalifikować, a zdania w tej kwestii 

jednoznacznie nie potrafi wyrazić 36,6% z nich, co zostało przedstawione na rysunku nr 37. 

  Rys. 37. Możliwość przekwalifikowania się osób bezrobotnych. 

Tabela 21. Mobilność osób bezrobotnych wg płci. 

Czynnik/Płeć Tak Nie 
Trudno 

powiedzieć 
Ogółem 

Zmiana miejsca zamieszkania 

Kobieta 19,3% 60,6% 20,1% 100,0% 

Mężczyzna 30,3% 45,5% 24,2% 100,0% 

Podjęcie pracy w miejscowości oddalonej od własnego miejsca zamieszkania 

Kobieta 32,3% 38,3% 29,4% 100,0% 

Mężczyzna 54,1% 21,2% 24,7% 100,0% 

Wyjazd za granicę 

Kobieta 21,6% 52,4% 26,0% 100,0% 

Mężczyzna 31,6% 39,0% 29,4% 100,0% 

Podjęcie własnej działalności gospodarczej 

Kobieta 20,8% 45,7% 33,5% 100,0% 

Mężczyzna 21,6% 48,5% 29,9% 100,0% 
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Pod względem płci czynnik przekwalifikowania się w celu podniesienia swoich szans 

zatrudnienia przez osoby bezrobotne przedstawia się następująco: częściej możliwość taką 

deklaruj ą kobiety – nieco ponad 47%, przy 40% poziome deklaracji grupy mężczyzn. 

W grupie mężczyzn wyższe wskaźniki zanotowano w przypadku negatywnego podejścia do 

przekwalifikowania się, a także braku jednoznacznej opinii w tym temacie. Powyższe dane 

przedstawiono na rysunku trzydziestym ósmym. 

  Rys. 38. Możliwość przekwalifikowania się osób bezrobotnych wg płci. 
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Wszystkie osoby, które twierdząco odpowiedziały na przedstawioną powyżej kwestię 

przekwalifikowania dopytano także w jakim kierunku miałoby się ono odbywać. W tym miejscu, 
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jak już nie raz w badaniu zostało to nakreślone, po raz kolejny bez wyraźnego wskazania na 

poszczególnych przedstawicieli płci znalazły się obszary zawodowe związane ze sprzedażą, 

handlem, pracami administracyjno-biurowymi i obsługą komputera, pracami księgowymi, a także 

sektorem usług ( szczególnie kurs florystyczny wśród kobiet), mechaniką, budownictwem 

i prowadzeniem pojazdów. Spora jest także grupa osób, które podjąć mogą się każdego zawodu, 

jeśli tylko takie przekwalifikowanie gwarantowałoby im zatrudnienie. 

 

 

 

 

 

XII. Samoocena i przyszłość osób bezrobotnych biorących udział w badaniu 

Ostatni z bloków tematycznych niniejszego badania dotyczył samooceny osób bezrobotnych 

i deklarowanego przez nich zainteresowania wsparciem ze strony instytucji rynku pracy, czego 

dotyczyły pierwsze z pytań. Określając preferowaną formę współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim osoby badane wskazywały najczęściej na 

pośrednictwo pracy (66,8% odpowiedzi). Na kolejnym miejscu, ale już z niższą liczbą wskazań 

znalazła się pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (35%), poradnictwo zawodowe/informacja 

zawodowa (19,8%), uzyskanie prawa do świadczeń/ubezpieczenia (18,8%), szkolenia (najczęściej 

komputerowe, 18,4%), pośrednictwo do pracy za granicą (15,6%) utworzenie własnej działalności 

gospodarczej (10,8%) i na ostatnim miejscu staże (najczęściej jako sprzedawca, pracownik 

biurowo-księgowy, nauczyciel lub opiekun – łącznie 5,4% odpowiedzi). Osoby wskazujące grupę 

„inne” najczęściej nie potrafiły szczegółowo scharakteryzować preferowanej dodatkowej formy 

współpracy, a 6,2% osób nie ma zdania w temacie współpracy z Urzędem Pracy. Odpowiedzi te 

przedstawia wykres zamieszczony na rysunku nr 39. 

  Rys. 39. Preferowane formy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
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Spośród wymienionych form wsparcia mężczyźni korzystają/skorzystaliby częściej 

z pośrednictwa pracy i poradnictwa do pracy za granicą, Wskazania związane z utworzeniem 

własnej działalności gospodarczej i udzielaniem pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy  

uplasowały się na podobnym poziomie w obu grupach płci, z kolei kobiety preferują poradnictwo 

zawodowe, szkolenia, uzyskanie prawa do świadczenia/ubezpieczenia oraz nieco częściej staże. 

Omawiane wartości szczegółowo zaprezentowano w tabeli nr 22. 

 

 

Tabela 22.  Preferowane formy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy wg płci. 

Forma współpracy 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Pośrednictwo pracy 
Nie 36,4% 29,4% 

Tak 63,6% 70,6% 

Pośrednictwo do pracy za granicą 
Nie 88,1% 80,1% 

Tak 11,9% 19,9% 

Poradnictwo zawodowe/informacja 

zawodowa 

Nie 79,2% 81,4% 

Tak 20,8% 18,6% 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 
Nie 64,7% 65,4% 

Tak 35,3% 34,6% 

Utworzenie własnej działalności Nie 89,6% 88,7% 
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gospodarczej Tak 10,4% 11,3% 

Szkolenia 
Nie 77,0% 87,0% 

Tak 23,0% 13,0% 

Staże 
Nie 94,1% 95,2% 

Tak 5,9% 4,8% 

Uzyskanie prawa do świadcze-

nia/ubezpieczenia 

Nie 79,6% 83,1% 

Tak 20,4% 16,9% 

Inne 
Nie 99,3% 99,1% 

Tak 0,7% 0,9% 

Trudno powiedzieć 
Nie 93,7% 93,9% 

Tak 6,3% 6,1% 
 

 

Badani podali także w jaki sposób pracodawcy argumentowali fakt ich niezatrudnienia 

w przedsiębiorstwie. Najczęściej wskazywano na wiek (ponad 56% odpowiedzi), a także, ale 

już w mniejszym stopniu, na nieodpowiedni poziom wykształcenia i słabą znajomość obsługi 

komputera. Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. nieodpowiedni kierunek wykształcenia, 

słaba znajomość języków obcych, brak konkretnych umiejętności zawodowych, brak prawa jazdy 

kat. B, brak doświadczenia zawodowego i długoletnia przerwa w pracy. Najmniejszą liczbę 

wskazań zarejestrowano w przypadku problemów z uzależnieniem. W grupie „inne” znalazła się 

m.in. redukcja etatów, jako powód niezatrudnienia, problemy zdrowotne i niepełnosprawność 

osoby bezrobotnej, proponowana forma pracy na czarno, a także wysokie koszty związane 

z zatrudnieniem pracownika. Podane wartości prezentuje rysunek nr 40. 

  Rys. 40. Przyczyny niezatrudnienia osób bezrobotnych. 
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Pod względem podziału na płeć wybijająca się bariera wieku dotyka obie grupy badane. Jednak 

nieodpowiedni poziom wykształcenia, nieodpowiedni kierunek wykształcenia czy też brak 

konkretnych umiejętności zawodowych, używane są jako argumenty uzasadniające 

niezatrudnienie częściej w stosunku do kobiet aniżeli do mężczyzn. Generalnie w każdym 

z badanych czynników, poza kwestią uzależnienia i innymi odpowiedziami, kobiety posiadają 

większe wartości procentowe. Dane te przedstawia tabela nr 23. 

Tabela 23.  Przyczyny niezatrudnienia osób bezrobotnych wg płci. 
 

Bariera 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Nieodpowiedni poziom wykształcenia 
Nie 70,3% 83,5% 

Tak 29,7% 16,5% 

Nieodpowiedni kierunek wykształcenia 
Nie 75,8% 85,3% 

Tak 24,2% 14,7% 

Brak konkretnych umiej ętności 

zawodowych 

Nie 79,9% 85,7% 

Tak 20,1% 14,3% 

Wiek 
Nie 41,6% 45,9% 

Tak 58,4% 54,1% 

Brak doświadczenia zawodowego 
Nie 82,5% 89,6% 

Tak 17,5% 10,4% 

Długoletnia przerwa w pracy Nie 85,5% 90,5% 
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Bariera 
Kobieta 

% 

Mężczyzna 

% 

Tak 14,5% 9,5% 

Problemy z uzależnieniem 
Nie 98,5% 95,2% 

Tak 1,5% 4,8% 

Słaba znajomość języków obcych 
Nie 78,4% 86,1% 

Tak 21,6% 13,9% 

Słaba obsługa komputera 
Nie 76,2% 84,0% 

Tak 23,8% 16,0% 

Brak prawa jazdy kat. B 
Nie 82,2% 88,3% 

Tak 17,8% 11,7% 

Inne 
Nie 95,5% 92,6% 

Tak 4,5% 7,4% 

Brak danych 
Nie 94,4% 87,0% 

Tak 5,6% 13,0% 

 

Ostatnie pytanie dotyczyło atutów, które zdaniem badanych powinny przekonać 

pracodawcę do zatrudnienia osoby w wieku 45+ zamiast np. absolwenta. Największa grupa 

badanych nie potrafiła jednoznacznie określić takowych, co potwierdza opinię, że osoby te 

najniżej oceniają właśnie ten czynnik pomocny w zdobyciu zatrudnienia. Wśród osób, 

którym udało się tego dokonać spora grupa badanych wskazała na doświadczenie 

(największa liczba odpowiedzi w obu grupach płci, przy czym nieco częściej w przypadku 

kobiet) oraz odpowiedzialność (częściej w przypadku mężczyzn). Wśród pozostałych atutów, 

wskazania obu płci rozkładały się praktycznie równomiernie, a dotyczyły one w największym 

stopniu posiadania odpowiedniej wiedzy, stażu pracy, chęci do pracy, stabilności 

zachowania/charakteru oraz stabilizacji rodzinnej. Powyższe czynniki, choć różnie przez 

badanych nazywane sprowadzały się do faktu, że pracownik w wieku 45+, posiadający 

doświadczenie zawodowe, gwarantuje pracodawcy stabilność zatrudnienia większą, aniżeli osoby 

młode.   
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Podsumowanie 

Ostatni rozdział niniejszego raportu stanowi podsumowanie wyników mające na celu streszczenie 

najważniejszych wniosków i rekomendacji sformułowanych na podstawie wykonanych badań. 

Projekt badawczy swoim zasięgiem objął obszar działalności Powiatowego Urzędu Pracy 

w Piotrkowie Trybunalskim, tj. powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski. Liczba 

mieszkańców powiatu piotrkowskiego wyniosła z końcem 2009 roku 90 720 osób, przy czym co 

drugi mieszkaniec to kobieta, z kolei Piotrków Trybunalski liczył sobie w tym czasie 78 244 

mieszkańców, z czego kobiety stanowiły  ponad połowę. Do badanej grupy wiekowej 45+ należał 

co czwarty mieszkaniec powiatu piotrkowskiego oraz niespełna co trzecia osoba zamieszkałą 

w Piotrkowie Trybunalskim.  

Na koniec roku 2009 na całym badanym terenie zarejestrowanych było 11 799 przedsiębiorstw, 

z czego przeważająca większość funkcjonuje w sektorze prywatnym, a ich główny profil 

działalności zawiera się w obszarze handlu. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu 

dominowały jednostki zatrudniające od 0 do 9 pracowników działające jako osoby fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą. Obecność pracowników w wieku 45+ deklaruje 46% 

badanych przedsiębiorców, a ich liczba wynosi najczęściej od 1 do 5 pracowników usytuowanych 

najczęściej na zróżnicowanych stanowiskach kierowniczych oraz administracyjno-księgowych. 

Osoby te w ponad 16% przypadków zostały zatrudnione przy wsparciu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Charakteryzując pracowników w wieku 45+ badani 

przedsiębiorcy wskazywali najczęściej, niezależnie od płci, na rzetelność, odpowiedzialność, 

zaangażowanie i docenianie posiadanej pracy, a z cech negatywnych wspomniano trudniejszej 

adaptacji do nowych warunków, gorszym wykształceniu oraz kłopotach zdrowotnych. Wskazane 

cechy nie wynikają bezpośrednio z warunków pracy w badanych przedsiębiorstwach, gdyż są 

swego rodzaju charakterystyką ogółu populacji w badanym wieku. Osoby w wieku 45+ nie należą 

do preferowanych grup zawodowych, gdyż takowe występują w grupach pracowników pomiędzy 

25 a 44 rokiem życia. Bardzo istotne, w ocenie pracodawców, jest za to posiadane doświadczenie 

zawodowe, w związku z czym można wysnuć wniosek, że to ona ostatecznie decyduje o przyjęciu 

pracownika, a wiek, choć ważny,  jest w tym wypadku zepchnięty na drugi plan.  

W najbliższym czasie osoby w wieku 45+ zamierza zatrudnić nieco ponad 17% przedsiębiorstw 

biorących udział w badaniu, a liczba zatrudnionych pracowników z tej grupy wiekowej zawierać 

się będzie w przedziale od 1 do 5 osób. Przedsiębiorcy najczęściej zamierzają utworzyć dla tych 

osób następujące stanowiska pracy: sprzedawca, pracownik księgowości (w tym pomoc 

księgowej), pracownik biurowy, kierownik (lub kierownik produkcji), pracownik fizyczny, 
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pracownik produkcji, lektor, przedstawiciel handlowy, doradca klienta, sprzątaczka, nauczyciel, 

mechanik, pracownik magazynowy (magazynier). Opisując umiejętności podstawowe, konieczne 

do objęcia w/w stanowisk przedsiębiorcy wskazywali głównie na umiejętność obsługi komputera, 

prawo jazdy (głównie kat. B), znajomość metod sprzedaży bezpośredniej, a także znajomość 

obsługi urządzeń biurowych. Wśród dodatkowych umiejętności znalazły się m.in. 

komunikatywność, motywacja do pracy, dyspozycyjność, wysoki poziom kultury osobistej oraz 

odpowiedzialność i profesjonalizm. Z kolei największa liczba przedsiębiorców zainteresowanych 

zatrudnieniem osób w wieku 45+ wskazała na wykształcenie średnie, jako najbardziej 

preferowane w swoich przedsiębiorstwach, a kwestia płci pracownika dla blisko 44% 

respondentów nie ma znaczenia, a w przypadku wyboru osób jednej z płci było to związane ze 

specyfiką wykonywanej pracy. Śladów nierównego traktowania potencjalnych pracowników ze 

względu na ich płeć w tym kontekście nie dostrzeżono. Nie odnotowano również większych 

trudności w zatrudnianiu pracowników w wieku 45+. 

 

Szans na zwiększenie zatrudnienia w grupie osób 45+ badani przedsiębiorcy upatrują głównie 

w objęciu osób powyżej 45 roku życia programem bezpłatnych szkoleń dostosowanych do 

potrzeb pracodawcy, możliwości przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych części 

świadczeń związanych z przebywaniem przez osoby z tej grupy wiekowej na zwolnieniach 

lekarskich, a także posiadaniu przez tego typu osoby kwalifikacji odpowiednich do potrzeb firmy, 

jak również w zwolnieniu pracodawców z płacenia składek. Z kolei w większości badanych 

przedsiębiorstw nie występują okoliczności, które mogłyby wpłynąć na niechęć do zatrudniania 

osób w wieku 45+. Spośród form wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie 

Trybunalskim najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców i związane bezpośrednio 

z zatrudnieniem osób w wieku 45+ są refundacje kosztów zatrudnienia, a także doposażenie lub 

wyposażenie stanowiska pracy. 

 

Przechodząc do badanej grupy osób bezrobotnych nadmienić należy, iż pod koniec II kwartału 

2010 roku w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowanych było 3 971 osób bezrobotnych, 

a w powiecie piotrkowskim o 273 osoby mniej. Z tej liczby 2 412 ogółem stanowią osoby 

bezrobotne w wieku 45+. Rozkład płci wśród osób badanych był podobny (53,8% kobiet do 

46,2% mężczyzn), a wiek tych osób zawierał się najczęściej w przedziale od 45 do 49 lat. Pod 

względem wykształcenia kobiety posiadają raczej bardziej ogólny jego poziom. Wśród osób 

z wykształceniem zawodowym i technicznym przeważają mężczyźni, i co charakterystyczne dla 

osób w wieku 45+ niski jest odsetek jednostek posiadających wykształcenie wyższe. Jedna trzecia 

badanych nie posiada zawodu wyuczonego. Z kolei spośród wskazań osób, które zawód taki 
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posiadają dominują obszary sprzedaży, handlu i obsługi klienta. Wskazania te pokrywają się 

z deklarowanym przez osoby bezrobotne zawodem wykonywanym najdłużej. 

Największa liczba osób bezrobotnych biorących udział w badaniu pozostaje bez pracy w okresie 

krótszym niż 6 miesięcy lub powyżej 2 lat. Krócej bez pracy pozostają z reguły mężczyźni, 

a dłużej kobiety. Ponad 60% badanych charakteryzuje także długi, bo ponad 10 letni staż pracy, 

co stanowi o braku niechęci do podejmowania zatrudnienia przez większą część z nich. Dłuższy 

staż pracy posiadają mężczyźni. Prawo do zasiłku posiada z kolei niespełna co piąty badany, 

i status ten nie jest właściwy tylko jednej grupie płci, a główne źródło utrzymania osób 

bezrobotnych stanowią dochody współmałżonka/i, przy czym częściej sytuacja ta dotyczy kobiet. 

Ponadto, blisko 39% bezrobotnych posiada na utrzymaniu także dodatkowe osoby, najczęściej są 

to dzieci osób badanych.  

 

Badani bezrobotni, jako ostatnie miejsce pracy wskazywali najczęściej przedsiębiorstwo 

prywatne, a do tej pory nigdy nie pracowało 2,8% osób biorących udział w badaniu, co poprzez 

zestawienie tych odpowiedzi z brakiem stażu pracy u ponad 4% badanych bezrobotnych pozwala 

dokonać hipotetycznego założenia, że część osób nie posiadających ogólnego stażu pracy lub nie 

potrafiąca go udokumentować nie pracowała w pełni legalnie (obecność tzw. „szarej strefy”). 

Przyczyną utraty zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy było najczęściej zakończenie pracy na 

czas określony lub też likwidacja stanowiska pracy i zwolnienia grupowe – formy te najczęściej 

dotyczyły kobiet. Z kolei zadowolenie z ukończonego kierunku zawodowego/zawodu 

wyuczonego deklaruje ponad połowa ankietowanych dla każdej grupy płci, a w pozostałych 

przypadkach wśród zawodów, które obecnie badani chcieli by ukończyć przeważa kierowca, 

pracownik księgowości, sprzedawca, zawody związane z budownictwem, mechanika pojazdowa, 

a także obszary prostych prac usługowych. 

 

Aktywnie pracy poszukuje niespełna 80% osób bezrobotnych biorących udział w badaniu. 

Najczęściej poszukiwanie pracy (ponad 60% przypadków) odbywa się za pośrednictwem 

Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim i to kobiety najczęściej deklarują fakty 

aktywnego poszukiwania pracy. Główną barierą w znalezieniu zatrudnienia jest, zdaniem 

badanych, ich wiek, przy czym stanowi on większą przeszkodę w przypadku kobiet aniżeli 

mężczyzn.. Badani bezrobotni wskazali ponadto, iż brak doświadczenia zawodowego nie jest 

istotną barierą w podjęciu zatrudnienia, z kolei przedsiębiorcy dużo chętniej zwracają uwagę na 

osoby, które takowe doświadczenie posiadają. Należy zatem bardziej dogłębnie uświadamiać 

osoby bezrobotne co powinny uczynić atutem swojej osoby, gdyż, pomimo faktu, że pewne 

jednostki postrzegają doświadczenie jako atut, to jednak dużo większa grupa badanych w ogóle 
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nie potrafi określić swojej osoby pod względem mocny i słabych stron. Atuty bezrobotnych 

w wieku 45+ to ich zdaniem fakt, że pracownik z tej grupy wiekowej, posiadający doświadczenie 

zawodowe, gwarantuje pracodawcy stabilność zatrudnienia większą, aniżeli osoby młode.   

Wśród posiadanych umiejętności pomagających w zdobyciu zatrudnienia bezrobotni najwyżej 

ocenili samodzielność w napisaniu CV/Życiorysu i listu motywacyjnego, a najniżej znalazła się 

wspomniana już wyżej umiejętność skazania własnych słabych oraz mocnych stron. Nadmienić 

należy również, że to kobiety wyżej oceniały posiadane przez siebie umiejętności ułatwiające 

zatrudnienie. 

Optymizmem nie napawa z kolei fakt, iż większość badanych nie jest przygotowana do szybkiego 

postępu organizacyjnego i technologicznego jaki nastąpił i podjęcia pracy bez obaw, na 

stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom poszczególnych osób, wyposażonym w nowoczesne 

skomputeryzowane urządzenia, pracujące według nowoczesnych technologii. Nie wynika to 

jednak z cech właściwych grupie bezrobotnych tylko z mniejszej mobilności zawodowej 

pracowników ze starszych grup wiekowych, przy czym lepiej swoje przygotowanie do takich 

zmian oceniły kobiety. Określając swoją mobilność zawodową największa liczba osób 

zadeklarowała, iż byłaby w stanie podjąć pracę w miejscowości oddalonej od stałego miejsca 

zamieszkania Pozostałe odpowiedzi – zmiana miejsca zamieszkania w związku z otrzymaną 

praca, wyjazd za granicę oraz podjęcie własnej działalności gospodarczej – uzyskały wartości 

pomiędzy 21% a 26,5%, przy czym najrzadziej wskazywano na ostatnią z nich, a gotowość do 

mobilności zawodowej w każdej z wyżej wymienionych form częściej deklarowali mężczyźni. Na 

pytanie o możliwość przekwalifikowania się w celu zwiększenia swoich szans zawodowych 

osoby badane najczęściej odpowiadały pozytywnie i w blisko połowie przypadków były to 

kobiety.  

W kwestii współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim osoby 

bezrobotne wskazywały w ponad dwóch trzecich na pośrednictwo pracy, a połowa mniej wskazań 

dotyczyła pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Spośród dostępnych form wsparcia 

mężczyźni korzystają/skorzystaliby częściej z pośrednictwa pracy i poradnictwa do pracy za 

granicą, Wskazania związane z utworzeniem własnej działalności gospodarczej i udzielaniem 

pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy  uplasowały się na podobnym poziomie w obu grupach 

płci, z kolei kobiety częściej preferują poradnictwo zawodowe, szkolenia, uzyskanie prawa do 

świadczenia/ubezpieczenia, a także staże. Bezrobotni najczęściej wskazywali na wiek (ponad 56% 

odpowiedzi), a także, ale już w mniejszym stopniu, na nieodpowiedni poziom wykształcenia 

i słabą znajomość obsługi komputera, jako główne argumenty wpływające na ich niezatrudnienie 
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przez przedsiębiorców. Ze względu na płeć bariera wieku dotyka obie grupy badane. Jednak 

nieodpowiedni poziom wykształcenia, nieodpowiedni kierunek wykształcenia czy też brak 

konkretnych umiejętności zawodowych częściej dotykają kobiet.  
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