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Opis badania

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań sytuacji na rynku pracy osób de-
faworyzowanych (długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bez kwalifi kacji 
zawodowych, opuszczających zakłady karne, kobiet samotnie wychowujących dzieci, 
osób powyżej 50 roku życia).

Projekt badawczy zrealizowany został przez Pentor Research International na zlece-
nie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach 
projektu systemowego „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. „trudnego klienta” 
instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska” współfi nansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziała-
nia 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Raport podzielony został na 2 części:
– pierwsza część dotyczy samych osób defaworyzowanych,
– druga składa się z opinii i postaw pracodawców względem tych osób.

Każda z części zawiera zarówno wyniki badań z etapu jakościowego jak i ilościowego. 
Badanie jakościowe przeprowadzone zostało w kwietniu i maju 2009 roku, natomiast 
badanie ilościowe we wrześniu 2009 roku.

Ponadto raport zawiera analizę źródeł wtórnych (dokumentów, prac nauko-
wych i danych zastanych dotyczących problematyki wykluczenia społecznego i rynku 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem)

Kursywą zaznaczone zostały oryginalne wypowiedzi respondentów (zarówno osób
defaworyzowanych jak i pracodawców).
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Cele badania
Podstawowym założeniem projektu badawczego było:
zdiagnozowanie sytuacji na rynku pracy osób zagrożonych marginalizacją czyli dłu-
gotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, niepo-
siadających kwalifi kacji zawodowych, kobiet samotnie wychowujących dzieci, osób 
powyżej 50 roku życia

oraz udzielenie odpowiedź na szczegółowe pytania:
– Jakie bariery zatrudnienia występują po stronie bezrobotnych,
– czy i jakie bariery są stawiane przez pracodawców,
– jakie są szanse przełamywania barier ze strony osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i adekwatnej promocji tej grupy.

Poniższy raport ma posłużyć doradcom zawodowym do zidentyfi kowania barier sto-
jących przed osobami zagrożonymi trwałym wykluczeniem społecznym oraz znale-
zienia metod i narzędzi, które podniosą jakość i skuteczność pracy z osobami długo-
trwale bezrobotnymi, a także przyczynią się do poprawy ich sytuacji i przełamania 
barier utrudniających zatrudnienie.
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Osoby defaworyzowane

Badania jakościowe
Cele badania jakościowego z udziałem defaworyzowanych:
– Poznanie barier osobistych związanych z podjęciem pracy
– Poznanie barier stawianych przez pracodawców podczas podejmowanych prób 

zatrudnienia
– Określenie najczęściej występujących trudności, na które napotykają osoby repre-

zentujące każdą z grup podczas poszukiwania pracy
– Określenie najbardziej potrzebnych działań, które mogą ułatwić podjęcie pracy 

przez badane osoby
– Określenie szkoleń kompetencyjnych i motywacyjnych, które mogą zaktywizować 

osoby bezrobotne do poszukiwania pracy
– Ocena dotychczasowych działań wspomagających osoby defaworyzowane i wska-

zanie najskuteczniejszych metod wsparcia takich osób

Metodologia
Badanie jakościowe osób defaworyzowanych zostało przeprowadzone metodą indy-
widualnych wywiadów pogłębionych (Individual Depth Interview) z osobami repre-
zentującymi każdą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:
– Długotrwale bezrobotni
– Niepełnosprawni
– Opuszczający zakłady karne
– Nieposiadający kwalifi kacji zawodowych
– Kobiety samotnie wychowujące dzieci
– Osoby powyżej 50 roku życia

W sumie zrealizowano 48 wywiadów pogłębionych, po 8 wywiadów w każdej z wy-
różnionych grup defaworyzowanych.

Badanie zrealizowane zostało na terenie całego województwa dolnośląskiego, 
w miejscowościach o różnej wielkości, reprezentujących regiony o różnej sytuacji 
ekonomicznej i społecznej: Wrocław – 26 wywiadów; region – 22 wywiady, w tym: 
Jelenia Góra, Wałbrzych, Środa Śląska, Oleśnica, Krasowice, Łączna.

W celu identyfi kacji i dotarcia do osób reprezentujących grupy społeczne objęte 
badaniem wykorzystane zostały źródła i bazy, takich instytucji jak: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej (MOPS) we Wrocławiu, Dolnośląska Komenda OHP, centra infor-
macji i planowania kariery zawodowej. We wszystkich przypadkach dane responden-
tów zostały przekazane, po wcześniejszym otrzymaniu zgody od każdej osoby, co 
potwierdzają oświadczenia złożone przez respondentów.
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Badania ilościowe
Cele badania ilościowego z udziałem defaworyzowanych:
– Określenie skali problemów zdefi niowanych podczas etapu jakościowego w po-

dziale na poszczególne grupy osób defaworyzowanych objętych projektem badaw-
czym

– Wskazanie najbardziej potrzebnych działań w skali całości badanych grup
– Określenie obszarów i grup najbardziej zagrożonych negatywnymi zjawiskami ze 

strony pracodawców

Metodologia:
Badanie ilościowe osób defaworyzowanych zostało przeprowadzone za pomocą wy-
wiadu kwestionariuszowego PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) z osobami repre-
zentującymi każdą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:
W losowo- warstwowej próbie osób defaworyzowanych na rynku pracy z woje-
wództwa dolnośląskiego przebadanych zostało 600, w następującym podziale na 
kategorie:
– Długotrwale bezrobotni (100 wywiadów)
– Niepełnosprawni (100 wywiadów)
– Opuszczający zakłady karne (100 wywiadów)
– Nieposiadający kwalifi kacji zawodowych (100 wywiadów)
– Kobiety samotnie wychowujące dzieci (100 wywiadów)
– Osoby powyżej 50 roku życia (100 wywiadów)

Badanie zrealizowane zostało na terenie całego województwa dolnośląskiego, 
w miejscowościach o różnej wielkości, reprezentujących regiony o różnej sytuacji 
ekonomicznej i społecznej (Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Środa Śląska, Oleśni-
ca, Krasowice, Łączna).

Poniższa tabela prezentuje rozkład cech społeczno-demografi cznych badanej próby 
ogółem i w podziale na poszczególne grupy osób defaworyzowanych.

osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

Pleć kobieta 30,4% 100,0% 5,0% 48,5% 38,8% 48,0% 45,2%
mężczyzna 69,6% 0,0% 95,0% 51,5% 61,2% 52,0% 54,8%

Wiek

do 30 lat 6,9% 47,5% 24,0% 34,7% 30,6% 0,0% 24,0%
31-40 lat 15,7% 30,7% 26,0% 17,8% 24,5% 0,0% 19,2%
41-50 lat 25,5% 8,9% 22,0% 27,7% 20,4% 0,0% 17,5%
51-60 lat 29,4% 3,0% 15,0% 8,9% 13,3% 80,6% 24,8%
powyżej 60 lat 7,8% 0,0% 1,0% 0,0% 3,1% 2,0% 2,3%
odmowa 14,7% 9,9% 12,0% 10,9% 8,2% 17,3% 12,2%

Wykształcenie

podstawowe i gimnazjalne 8,8% 7,9% 19,0% 5,9% 82,7% 16,3% 23,2%
zasadnicze zawodowe 41,2% 29,7% 64,0% 48,5% 4,1% 49,0% 39,5%
średnie ogólnokształcące 11,8% 20,8% 4,0% 13,9% 9,2% 9,2% 11,5%
średnie zawodowe 25,5% 21,8% 8,0% 22,8% 0,0% 14,3% 15,5%
policealne 3,9% 10,9% 1,0% 4,0% 0,0% 5,1% 4,2%
wyższe 7,8% 6,9% 3,0% 2,0% 0,0% 4,1% 4,0%
odmowa 1,0% 2,0% 1,0% 3,0% 4,1% 2,0% 2,2%

Miejsce zamieszkania

wieś 10,8% 2,0% 10,0% 2,0% 4,1% 4,1% 5,5%
miasto do 19.999 
mieszkańców 0,0% 5,0% 4,0% 1,0% 3,1% 0,0% 2,2%
miasto od 20.000 do 49.999 
mieszkańców 29,4% 15,8% 19,0% 10,9% 8,2% 12,2% 16,0%
miasto od 50.000 do 
199.999 mieszkańców 2,9% 2,0% 3,0% 7,9% 5,1% 4,1% 4,2%
miasto powyżej 200.000 
mieszkańców 56,9% 73,3% 64,0% 74,3% 76,5% 79,6% 70,7%
nie wiem/odmowa 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 3,1% 0,0% 1,5%
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Pracodawcy

Badania jakościowe
Cele badania jakościowego z udziałem pracodawców:
– Poznanie opinii i postaw względem osób defaworyzowanych z grup objętych ba-

daniem
– Poznanie opinii i postaw względem możliwości zatrudnienia takich osób
– Określenie najważniejszych obaw związanych z zatrudnieniem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
– Ocena obecnych działań, wspierających zatrudnianie defaworyzowanych
– Wskazanie metod i rozwiązań, które zachęciłyby pracodawców do zatrudnienia 

osób obecnie defaworyzowanych

Metodologia
Badanie jakościowe pracodawców zostało przeprowadzone metodą indywidualnych 
wywiadów pogłębionych (Individual Depth Interview) z osobami reprezentującymi 
przedsiębiorstwa różnej wielkości:
– Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników)
– Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 249 pracowników)
– Duże przedsiębiorstwa (zatrudniające od 250 pracowników)

W sumie przeprowadzono 30 wywiadów pogłębionych, po 10 wywiadów w każdej 
z wyróżnionych grup przedsiębiorstw.

Badanie zrealizowane zostało na terenie całego województwa dolnośląskiego, 
w miejscowościach o różnej wielkości, reprezentujących różne branże i typy przed-
siębiorstw.

15 wywiadów odbyło się z fi rmami wrocławskimi, pozostałe 15 z fi rmami z regionu 
z następujących miejscowości: Jelenia Góra, Bolków, Biskupice Podgórne, Kamienna 
Góra, Oleśnica.

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu reprezentowali m.in. następujące bran-
że: motoryzacyjna usługowa (warsztat samochodowy, sklep spożywczy itd.), instytu-
cje samorządowe/administracja publiczna, transportowa, fi nanse, księgowość, prze-
mysł (produkcja telewizorów) ochrona zdrowia, służby porządkowe.
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Badania ilościowe
Cele badania ilościowego z udziałem pracodawców:
– Określenie skali problemów zdefi niowanych podczas etapu jakościowego w podzia-

le na różne typy przedsiębiorstw
– Określenie grup i typów przedsiębiorstw szczególnie otwartych na zatrudnianie 

osób zagrożonych wykluczeniem, oraz typów przedsiębiorstw niechętnych zatrud-
nianiu takich osób

– Wskazanie postaw i typów przedsiębiorstw wymagających szczególnie pilnego 
działania, w celu przełamania barier ze strony pracodawców

Metodologia:
Badanie ilościowe pracodawców zostało przeprowadzone za pomocą wywiadu kwe-
stionariuszowego PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) z osobami reprezentujący-
mi przedsiębiorstwa różnej wielkości:
– Małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników (200 wywiadów)
– Średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 249 pracowników (100 wywia-

dów)
– Duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 250 pracowników (100 wywiadów)

W losowo- warstwowej próbie przedsiębiorstw działających na terenie województwa 
dolnośląskiego przebadanych zostało 400 przedsiębiorstw w każdej z wyróżnionych 
grup.

Badanie zrealizowane zostało na terenie całego województwa dolnośląskiego, 
w miejscowościach o różnej wielkości, reprezentujących różne branże i typy przed-
siębiorstw.

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu reprezentowali m.in. następujące bran-
że: motoryzacyjna usługowa (warsztat samochodowy, sklep spożywczy itd.), instytu-
cje samorządowe/administracja publiczna, transportowa, fi nanse, księgowość, prze-
mysł (produkcja telewizorów) ochrona zdrowia, służby porządkowe.

Tabela przedstawia informacje na temat badanych fi rm oraz respondentów, którzy te 
fi rmy reprezentują w badaniu. Dane przedstawiono w podziale na wielkość zatrud-
nienia.
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Do 49 osób 50-249 osób 250 osób i 
więcej Ogółem

Stanowisko 
zajmowane w firmie

Właściciel/współwłaściciel 71,9% 21,1% 1,0% 41,8%

Dyrektor generalny/prezes 1,5% 7,4% 2,9% 3,3%

Specjalista ds. personalnych 8,9% 33,7% 28,4% 19,8%

Dyrektor działu kadr/działu 
personalnego/Human Resources 4,9% 12,6% 38,2% 15,3%

Inne stanowisko, jakie? 1,5% 2,1% 15,7% 5,3%

odmowa 11,3% 23,2% 13,7% 14,8%

Firma na rynku od…

wcześniej niż od 1988 6,0% 16,5% 45,2% 17,9%

1988 - 1992 11,9% 12,9% 12,9% 12,4%

1993 - 1997 18,4% 18,8% 14,0% 17,4%

1998 - 2002 30,3% 31,8% 20,4% 28,2%

2003 - 2007 27,9% 20,0% 7,5% 21,1%

2008 lub później 5,5% 0,0% 0,0% 2,9%

Kapitał firmy

W całości krajowy 93,1% 83,2% 63,7% 83,3%

Częściowo zagraniczny 3,4% 5,3% 20,6% 8,3%

W całości zagraniczny 1,5% 8,4% 9,8% 5,3%

nie wiem/odmowa 2,0% 3,2% 5,9% 3,3%

Forma prawna

osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą 68,0% 17,9% 2,9% 39,5%

spółka jawna 9,4% 20,0% 3,9% 10,5%

spółka z o.o. 10,3% 38,9% 40,2% 24,8%

spółka cywilna 5,4% 4,2% 2,0% 4,3%

spółka akcyjna 2,0% 4,2% 35,3% 11,0%

inna forma 0,5% 5,3% 11,8% 4,5%

nie wiem/odmowa 4,4% 9,5% 3,9% 5,5%

Zasięg działalności

powiatowy 52,7% 24,2% 17,6% 37,0%

wojewódzki 11,3% 8,4% 6,9% 9,5%

regionalny 8,9% 11,6% 4,9% 8,5%

krajowy 15,8% 27,4% 27,5% 21,5%

międzynarodowy 9,9% 27,4% 39,2% 21,5%

nie wiem/odmowa 1,5% 1,1% 3,9% 2,0%

Główna działalność
(według PKD 2004)

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 1,5% 2,1% 1,0% 1,5%

rybactwo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

górnictwo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

przetwórstwo przemysłowe 4,9% 23,2% 28,4% 15,3%

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, wodę 0,0% 1,1% 2,9% 1,0%

budownictwo 4,9% 7,4% 4,9% 5,5%

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz artykułów 
użytku osobistego i domowego

49,8% 29,5% 14,7% 36,0%

hotele i restauracje 1,0% 1,1% 3,9% 1,8%

transport, gospodarka magazynowa i łączność 2,5% 2,1% 7,8% 3,8%

pośrednictwo finansowe 1,0% 0,0% 3,9% 1,5%

obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane z prowadzeniem działalność
gospodarczej

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

administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne

1,0% 2,1% 5,9% 2,5%

edukacja 2,0% 3,2% 0,0% 1,8%

ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3,0% 3,2% 5,9% 3,8%

działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała 27,1% 22,1% 17,6% 23,5%

odmowa 0,5% 2,1% 2,0% 1,3%
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Podsumowanie
Główne wnioski z badania osób defaworyzowanych

Defaworyzowani na rynku pracy

Znaczenia i rola pracy
Funkcjonowanie na rynku pracy

Wszyscy uczestnicy badania, reprezentujący różne grupy defaworyzowanych, pod-
kreślają ogromną rolę pracy w ich życiu.

Znaczenie pracy, dla osób, które nie posiadają zatrudnienia, lub bardzo długo pozo-
stawały bezrobotne, można przedstawić w postaci piramidy potrzeb:

● W fundamencie piramidy znajdują się 
potrzeby fi nansowe. Posiadanie sta-
łych dopływów pieniędzy, które pozwa-
lają na zakup elementarnych środków 
do życia, stanowi dla respondentów 
podstawę funkcjonowania.

● Praca zapewnia także kontakt z inny-
mi ludźmi. Potrzeba relacji jest bardzo 
ważna z perspektywy społecznego funk-
cjonowania człowieka. Osoby bezrobot-
ne często odczuwają dyskomfort zwią-
zany z brakiem możliwości kontaktów 
z innymi ludźmi. Zwykła rozmowa z dru-
gim człowiekiem pozwala zapomnieć 
o swoich problemach.

● Na szczycie piramidy potrzeb znajduje się osiąganie satysfakcji z pracy, sa-
morealizacja. Dobre wykonanie powierzonych zadań pozwala na doznanie 
uczucia sukcesu. Jest to swojego rodzaju nagroda, która pozytywnie wpływa na 
samoocenę i kondycję psychofi zyczną.

Aktywność zawodowa

● Ponad 3/4 badanych nie pracuje zawodowo. Odsetek osób obecnie pozostają-
cych bez pracy najwyższy jest w grupie długotrwale bezrobotnych* (88,1%), 
najniższy zaś: wśród kobiet samotnie wychowujących dzieci (63,4%).

Satysfakcja

Kontakt międzyludzki

Potrzeby finansowe
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* Zgodnie z defi nicją, zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osobą dłu-
gotrwale bezrobotną jest osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Fakt, że część badanych z tej kategorii posiada obecnie 
zatrudnienie, nie wyklucza ich z grupy długotrwale bezrobotnych, bowiem w wymaganym okresie pozo-
stawali bez pracy przez okres 1 roku.

Aktywność zawodowa i efekty braku pracy

● Wśród defaworyzowanych spory odsetek stanowią osoby obecnie nieaktywne 
zawodowo. W całej grupie jest to 77%, w poszczególnych kategoriach sięga od 
63,4% (samotne matki) do 88,1% (długotrwale bezrobotni).

● Charakterystyczne dla osób, które obecnie pracują, jest zatrudnienie w formach 
krótkookresowych: na podstawie umowy na czas określony lub umowy-zlecenia. 
Odróżnia to wyraźnie tę grupę od ogółu populacji aktywnej zawodowo, gdzie do-
minuje jednak zatrudnienie w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Wpływa to 
zapewne na większą niepewność osób defaworyzowanych i poczucie lęku przed 
utratą pracy.

● Utrata zatrudnienia powoduje na ogół popadnięcie w stan długotrwałego bez-
robocia, trwającego ponad 2 lata: dotyczy to co drugiej osoby nieaktywnej 
zawodowo.

● Obok oczywistego zubożenia, braku środków fi nansowych, brak pracy owocuje 
także pogorszeniem się kondycji psychicznej osób defaworyzowanych. Mniejsze 
znaczenie ma zaś ten fakt dla relacji rodzinnych i społecznych badanych osób. 
Może się to wiązać z charakterystyką otoczenia respondentów, złożonego z osób 
o podobnej sytuacji życiowej.

Metody poszukiwania pracy i trudności, napotykane w trakcie starań 
o jej zdobycie

● Defaworyzowani, dążący do uzyskania zatrudnienia, stosują różne metody po-
szukiwań, jednakże najpopularniejsze z nich to rejestracja w powiatowym urzę-

wychowujących dzieci (63,4%).

34,7%

25,5%

63,4%

69,0%

88,1%

72,4%

1,0%

2,0%

2,0%

6,1%

2,0%

2,2%20,8%

7,1%

11,9%

29,0%

16,7%

77,0%

86,7%

82,4%osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

pracuję zawodowo nie pracuję zawodowo nie wiem/odmowa
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dzie pracy (PUP) oraz przeglądanie ogłoszeń w prasie. Rzadko wykorzystywane 
są bardziej nowoczesne rozwiązania, jak Internet, fi rmy rekrutujące pracowni-
ków, czy targi pracy.

● Zdaniem badanych, najlepszą metodą poszukiwania pracy jest skorzystanie 
z kontaktów rodzinnych i towarzyskich: jest to, w opinii badanych, rozwiązanie 
tanie, łatwe i relatywnie skuteczne.

● W trakcie starań o znalezienie pracy, największą przeszkodą jest dla responden-
tów niechęć pracodawców: skarży się na nią 59,2% defaworyzowanych, poszu-
kujących pracy. To negatywne nastawienie powoduje, że pracodawcy znajdują 
się w czołówce osób i instytucji, które badani obwiniają za to, że obecnie nie 
posiadają zatrudnienia.

Bariery w poszukiwaniu i zdobyciu pracy

● Poszukiwanie pracy utrudnia badanym przede wszystkim brak pieniędzy na do-
jazdy do pracodawców. Aktywność w tym kierunku osłabia też brak pewności 
siebie oraz mała mobilność, trudności z przemieszczaniem się.

● W zdobyciu zatrudnienia przeszkodą jest natomiast mała liczba ofert pracy, ade-
kwatnej do umiejętności i oczekiwań defaworyzowanych oraz negatywne nasta-
wienie pracodawców do takich osób.

● Niepokojące jest, że co piąty defaworyzowany, nieposiadający obecnie zatrud-
nienia, nie podejmuje żadnych działań w kierunku jego uzyskania. Odsetek osób 
całkowicie biernych na rynku pracy jest najwyższy wśród niepełnosprawnych 
(29,8%) i samotnych matek (23,4%).

● Argumenty, stojące za brakiem starań o zdobycie pracy, są takie same, jak opi-
sane powyżej: brak odpowiednich ofert, niechęć pracodawców, a także problemy 
ze zdrowiem.

Bariery na rynku pracy

Osoby, należące do grup określanych mianem defa-
woryzowanych, napotykają na swojej drodze wiele 
barier, które powodują ograniczenia i problemy w 
codziennym życiu, ale też istotnie utrudniają funk-
cjonowanie na rynku pracy. Ogół trudności można 
podzielić na dwie grupy: bariery osobiste (leżą po 
stronie samych defaworyzowanych) oraz bariery 
zewnętrzne (niezależne od nich).

BARIERY OSOBISTE
– Bariera edukacyjna

● niski poziom wykształcenia
● brak kwalifi kacji i trudności 

z ich podnoszeniem
● brak znajomości nowych technologii
● defi cyty wiedzy na temat sposobów 

poszukiwania pracy
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– Bariera psychologiczna
● niskie poczucie własnej wartości
● brak wiary we własne siły

– Bariera ekonomiczna
● trudna sytuacja fi nansowa
● brak środków na aktywne poszukiwanie pracy, w tym na dojazdy na rozmowy 

kwalifi kacyjne, odpowiedni ubiór
– Problemy zdrowotne

● przewlekłe choroby utrudniające efektywną pracę
● choroba alkoholowa, uzależnienia

BARIERY ZEWNĘTRZNE
– Stereotypizacja

● obawa zatrudnienia osób postrzeganych przez pryzmat negatywnych elementów 
stereotypu, np:
▪ długotrwale bezrobotni – niechętni pracy, posiadający wyjątkowo niskie kwa-

lifi kacje
▪ niepełnosprawni – pracownicy nieefektywni, kosztowni dla pracodawcy (orga-

nizacja miejsca pracy)
▪ opuszczający zakłady karne – nieuczciwi, mogący wrócić na ścieżkę przestęp-

czą
▪ osoby powyżej 50 roku życia – mało elastyczni, niechętni podnoszeniu kwalifi -

kacji, ze złymi nawykami – samotne matki – niedyspozycyjne, często korzysta-
jące ze zwolnień chorobowych

– Bariery systemowe
● system orzecznictwa o niepełnosprawności i niezdolności do pracy – powodujący, 

że osobom otrzymującym renty, które nie mają stwierdzonej całkowitej niezdol-
ności do pracy, „nie opłaca się pracować”

● system świadczeń emerytalnych – podobnie jak w przypadku rent – szansa uzy-
skania takiego świadczenia jest dla wielu osób znacznie bardziej atrakcyjna, niż 
podjęcie pracy

● niewystarczająca liczba żłobków i przedszkoli oraz godziny otwarcia uniemożli-
wiające podjęcie pracy zawodowej przez samotne matki

– Oferty pracy dla defaworyzowanych
● niewielka liczba ofert dla tej grupy
● oferty dla defaworyzowanych nieatrakcyjne pod względem fi nansowym i warun-

ków pracy
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Bariery i ich konsekwencje

Występowanie wielu barier, zarówno osobistych, jak i zewnętrznych uruchamia w lu-
dziach mechanizmy, które z kolei warunkują brak aktywności na rynku pracy. Są to:

– Wyuczona bezradność
● Gdy osoba doświadcza wielu porażek, przed którymi nie może uciec, w obliczu 

sytuacji, w której jest szansa na odniesienie sukcesu, osoba z wyuczoną bezrad-
nością jej nie wykorzystuje.
Osoby bezrobotne po wielu nieudanych próbach poszukiwania pracy są pogo-
dzone z porażką, nawet, gdy nadarza się okazja zdobycia posady, nie podejmują 
działań.

– Zewnętrzne poczucie kontroli
● Osoby z zewnętrznym poczuciem kontroli są przekonane, iż ich los zależy od 

czynników zewnętrznych i szczęścia, a ich osobiste działania nie mają większego 
znaczenia.

● Charakteryzujący się zewnętrznym poczuciem kontroli prezentują postawę bier-
ną. Oczekują pomocy ze strony instytucji działających na rynku pracy, ponieważ 
działania ich samych będą miały małą skuteczność.

– Samospełniające się proroctwo
● Osoby należące do każdej z grup defaworyzowanych doskonale znają stereotypy 

ich dotyczące. Przekonanie, że są postrzegane w określony sposób, powoduje, 
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że zaczynają swą postawą i zachowaniem wypełniać ten schemat. Tym samym 
potwierdzają swój stereotypowy obraz w oczach pracodawcy.

Znajomość i korzystanie z oferty instytucji rynku pracy

– Wśród defaworyzowanych najlepiej znane i najpowszechniej odwiedzane są dwie 
instytucje: powiatowy urząd pracy oraz miejski ośrodek pomocy społecznej. 
Z usług pozostałych, w tym centrum informacji i planowania kariery zawodowej 
(CIiPKZ) w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy (DWUP), korzystał znacz-
niej mniejszy odsetek badanych.

– Respondenci dość dobrze orientowali się w profi lu działalności poszczególnych 
instytucji i charakterze pomocy, jaką mogą w nich uzyskać. Trudności w tej kwe-
stii sprawiały trzy instytucje: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
(CIiPKZ) w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie (PCPR) oraz Centrum Kształtowania Ustawicznego (CKU).

– Generalnie rzecz biorąc, defaworyzowani, którzy korzystali z usług poszczególnych 
instytucji, nie zgłaszali szczególnych zastrzeżeń do pracy ich przedstawicieli.

– Oferty szkoleń, podnoszących kompetencje na rynku pracy, trafi ły do co 3. bada-
nego. Skorzystało z nich 36,1% z nich. Dotyczyły one najczęściej metod poszuki-
wania pracy i realizowane były przez powiatowe urzędy pracy.

– Te osoby, które nie uzyskały do tej pory oferty wzięcia udziału w szkoleniu, podzie-
liły się mocno w opiniach co do chęci uczestniczenia w nich w przyszłości: niemal 
tyle samo było zainteresowanych, co tych odrzucających taką ewentualność.

– Wśród preferowanych typów szkoleń prym wiodą te, które uczą obsługi komputera 
i służą podnoszeniu obecnie posiadanych kwalifi kacji zawodowych.

– Jeszcze mniej popularne, niż szkolenia, okazało się korzystanie z usług doradcy 
zawodowego – kontakt z nim miało 18,2% badanych. Byli to najczęściej przed-
stawiciele PUP. W CIiPKZ w DWUP spotkało się z nim 5,5% spośród tych, którzy 
w ogóle skorzystali z takiego rozwiązania.

Ocena sytuacji na rynku pracy

– Co druga osoba defaworyzowana (48,5%) ocenia pesymistycznie swoje szanse na 
znalezienie pracy. Najwięcej negatywnych opinii odnośnie swej sytuacji wygłosiły 
osoby niepełnosprawne i te, które ukończyły 50. rok życia.

– Przyczyną tak pesymistycznego postrzegania własnych szans na rynku pracy jest 
przede wszystkim przekonanie, że nie oferuje on miejsc pracy odpowiednich dla 
defaworyzowanych oraz niechęć pracodawców do zatrudniania takich osób.

– Poziom świadomości bycia osobą defaworyzowaną na rynku pracy najwyższy jest 
wśród niepełnosprawnych: 3/4 z nich obarcza swój stan odpowiedzialnością za 
utrudnienia w zdobyciu pracy.

– W opinii respondentów, pracodawcy są najmniej chętni, aby zatrudniać osoby 
opuszczające zakłady karne, te, które nie mają żadnych kwalifi kacji zawodowych 
oraz te, które ukończyły już 50 lat. W relatywnie dobrej sytuacji są natomiast sa-
motne matki, które – zdaniem co 3. badanego – raczej znalazłyby zatrudnienie.
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Działania, ułatwiające zdobycie pracy

– Zdaniem badanych, ułatwieniem w zdobyciu pracy byłoby wdrożenie działań, skie-
rowanych do pracodawców i zachęcających ich do zatrudniania osób defawory-
zowanych, jak również szkolenia, pozwalające na zmianę kwalifi kacji i zdobycie 
nowego zawodu.

– Wśród działań, które badani mogliby podejmować na własną rękę, najczęściej 
wymieniano: podnoszenie lub zmianę kwalifi kacji oraz większą aktywność w po-
szukiwaniu pracy. Co trzeci badany nie miał jednak pomysłu na to, co mógłby 
w tym celu zrobić.

Działania zmierzające do likwidacji barier

BARIERA EDUKACYJNA

– Szkolenia
Szansą na usunięcie bariery związanej z niskimi kwalifi kacjami, brakiem doświad-
czenia i wykształcenia są szkolenia i kursy zawodowe.
● Oferta szkoleń powinna pokrywać się z potrzebami lokalnych rynków pracy
● Szczególnie pożądane są szkolenia typu przyuczenia zawodowego prowadzone 

przez praktyków w danej dziedzinie i postrzegane jako dające największą szansę 
na zatrudnienie

● Poza szkoleniami realizowanymi w ramach konkretnych projektów, badani ocze-
kiwaliby szkoleń realizujących indywidualne potrzeby bezrobotnych (kursy języ-
kowe, prawa jazdy, itp.)

– Doradztwo zawodowe
● Badani liczą na szeroki zakres pomocy doradców zawodowych, którzy będą zaj-

mować się nimi przez dłuższy okres czasu i monitorować ich postępy w poszu-
kiwaniu pracy.

● Od doradców zawodowych badani oczekują dużej elastyczności i dostosowania 
się do potrzeb benefi cjentów.

● Przeprowadzenie testów kompetencyjnych to w opinii badanych zdecydowanie 
za mało. W skrajnych przypadkach uczestnicy badania postrzegają doradcę jako 
indywidualnego pośrednika pracy, jednak w większości przypadków defawory-
zowani liczyliby na pokazanie możliwych sposobów działania, poruszania się po 
rynku pracy, a także wskazania instytucji organizujących szkolenia, prowadzą-
cych działania wspierające osoby poszukujące pracy.

Ponieważ badani nie rozróżniają doradców zawodowych różnych instytucji, to są oni 
postrzegani jako „jedna kategoria”. Bardzo trudno odnosić więc głosy pozytywne jak 
i negatywne do doradców konkretnej instytucji.

Usługi doradztwa zawodowego były najczęściej kojarzone z urzędami pracy, czy in-
stytucjami, które kierowały niepełnosprawnych do doradców zawodowych (miejski 
ośrodek pomocy społecznej, gminny ośrodek pomocy społecznej). Niepełnosprawni, 
korzystający z pomocy pracowników centrów informacji i planowania kariery zawo-
dowej, najczęściej kojarzyli ich po prostu z „urzędami pracy”.
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BARIERA PSYCHOLOGICZNA

– Warsztaty, treningi prowadzone przez psychologów
● Stres związany z brakiem pracy negatywnie wpływa na samoocenę i ogólny stan 

psychofi zyczny bezrobotnych. W dłuższym okresie czasu może powodować silnie 
zniechęcenie, zobojętnienie, a nawet poważne zaburzenia psychiczne. Wszystko 
to wpływa na skuteczność w poszukiwaniu pracy. Często tylko kontakt z do-
świadczonym psychologiem, a nawet terapia mogą wpłynąć na zmianę samopo-
strzegania lub zachęcić do aktywności w kierunku poszukiwania pracy.

● Badani, którzy uczestniczyli w warsztatach, spotkaniach z psychologami są prze-
konani, co do dużej przydatności takich działań i ich realnej korzyści dla osób 
pozostających w trudnym położeniu na rynku pracy.

BARIERA EKONOMICZNA

– Wsparcie fi nansowe
● Aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy wiąże się pewnymi nakładami fi nan-

sowymi, związanymi chociażby koniecznością przemieszczania się. Dlatego też 
pożądane są podstawowe narzędzia, jak bilety komunikacji miejskiej, czy możli-
wość skorzystania z Internetu, gazet z ogłoszeniami o pracę.

STEREOTYPIZACJA

– Edukacja pracodawców
● Poza akcjami i kampaniami społecznymi, których celem jest przeciwdziałanie 

negatywnym stereotypom, pożądane są akcje informujące pracodawców o fak-
tycznych korzyściach, jakie daje zatrudnianie osób z grup defaworyzowanych.

– Ułatwienia prawne i fi nansowe
● Należy także motywować pracodawców do zatrudniania tzw. defaworyzowanych. 

Ułatwienia formalne i korzyści fi nansowe, np. w postaci dotacji, są dla fi rm naj-
lepszą formą zachęty.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
● Wśród innych działań, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji bezrobotnych, 

szczególnie akcentowane jest indywidualne traktowanie osób pozostających 
w trudnej sytuacji przez urzędników, pracowników instytucji, które powołane są 
w celu świadczenia im pomocy.

● Badani podkreślają, że indywidualne podejście do ich problemów pomoże im 
zarówno w poszukiwaniu pracy, jak i wzmocni poczucie własnej wartości poprzez 
osobistą rozmowę z drugim człowiekiem.

● O ile w ośrodkach pomocy społecznej, centrach doradczych badani doświadczyli 
zindywidualizowanego podejścia, o tyle w powiatowych urzędach pracy jest to 
nadal sytuacja bardzo rzadka. Wizyty w PUP odbywają się zwykle według stałe-
go schematu. Zdaniem respondentów brak elastyczności, rozpoznania rzeczywi-
stych potrzeb i problemów bezrobotnych utrudnia efektywną pomoc i właściwe 
dostosowanie ofert pracy, czy szkoleń dla konkretnej osoby.
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Charakterystyka osób
defaworyzowanych

Forma zatrudnienia

– Ci badani, którzy aktualnie są aktywni zawodowo, pracują najczęściej na podstawie 
umowy o pracę na czas określony (26,4%) lub umowę-zlecenie (23,2%). Do pracy 
na czarno, bez umowy, przyznało się 15,2% respondentów.

– Na tle całości wyróżniają się osoby niepełnosprawne i samotne matki, wśród któ-
rych spory odsetek stanowią pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony. Z dru-
giej strony mamy zaś osoby długotrwale bezrobotne: żadna z nich nie może po-
chwalić się etatem.

22,9%

12,0%

31,4%

27,6%

33,3%

24,0%

23,5%

28,6%

20,7%

25,0%

28,6%

16,0%

23,2%

6,9%

16,7%

14,3%

4,0%

4,8%

8,3%

16,0%

14,3%

4,0%

3,2%

14,3%

17,6%

27,6%

8,3%

14,3%

16,0%

15,2%

5,9%

3,4%

8,3%

14,3%

8,0%

5,6%14,4%

6,9%

29,4%

26,4%

23,5%

2,9%

0,8%

4,8%

3,4%

5,7%

1,6%

3,4%

5,7%
2,9%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie
wychowujące dzieci

osoby opuszczające
zakłady karne

osoby długotrwale
bezrobotne

osoby nie posiadające
kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o pracę na czas określony
umowa zlecenie umowa o dzieło
kontrakt umowa na czas wykonywania pracy
własna działalność gospodarcza inna
pracuję bez umowy nie wiem/odmowa
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Czas pozostawania bez pracy
– Wśród osób nieaktywnych zawodowo ponad połowę stanowią pozostający bez 

pracy powyżej 2 lat. Grupa ta dominuje w każdej kategorii defaworyzowanych, 
najliczniejsza jest wśród osób niepełnosprawnych (71,4%). Najkorzystniej w tej 
perspektywie wypadają osoby opuszczające zakłady karne oraz samotne matki.

Sytuacja rodzinna
– Blisko 1/3 (30,8%) badanej próby stanowiły osoby samotne i nieposiadające dzie-

ci. Ich odsetek jest największy w grupie opuszczających zakłady karne (57%). 
Drugą co do liczebności grupę stanowią małżeństwa/pary z dziećmi (19%), nieco 
mniej liczne okazały się osoby samotnie wychowujące dzieci (17,7%).
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7,8%

11,6%

1,1%
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25,0%

15,9%

16,5%

14,1%

13,1%
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11,8%
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4,7%

11,6%
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4,2%

6,7%
0,4%
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1,5%

1,2%

6,0%

5,9%

6,1%

2,4%

3,4%

12,1% 18,0% 55,2%

43,5%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

mniej, niż 1 miesiąc 1-2 miesiące 3-5 miesięcy 6-11 miesięcy
12-23 miesiące 24 miesiące i więcej nie wiem/odmowa

22,4%

91,1%

7,9%

3,1%

13,7%

3,0%

20,8%

30,6%

35,7%

25,5%

12,9%

6,1%

18,4%

14,7%

16,0%

22,8%

9,2%

13,3%

5,9%

10,9%

11,2%

7,1%

7,8%30,8%

39,8%

24,8%

57,0%

38,2%

1,0%

17,7%

3,1%

2,0%

11,0%

19,0%

2,0%

10,8%

4,0%

13,3%

0,5%

3,0%

2,0%

10,0%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

singiel/osoba samotna bez dzieci osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci
małżeństwo, para z dziećmi małżeństwo/para bez dzieci
rodzina wielopokoleniowa inny
odmowa
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Sytuacja mieszkaniowa
– Relatywnie rzadko zdarza się, aby osoby defaworyzowane i ich najbliżsi (jeśli tacy 

są) mieszkali samodzielnie – taka sytuacja dotyczy co trzeciego badanego (31,3%). 
Ponad połowa zaś dzieli mieszkanie z innymi członkami rodziny. Odsetek „samo-
dzielnych” w poszczególnych grupach sięga od 20% w przypadku osób opuszcza-
jących zakłady karne do 44,9% wśród osób po 50. roku życia.

Czas pracy
– Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby, których łączny staż pracy 

wynosił 11-20 lat (31%). Co piąty respondent (20,7%) miał za sobą od 1 do 5 lat 
aktywności zawodowej, niemal równoliczne były osoby, które przepracowały 
od 6 do 10 lat (19%). Niewielki udział mają ci, którzy w swym życiu nie pracowali 
w ogóle lub krócej niż rok (4,2%).

– Długim stażem pracy mogą pochwalić się osoby po 50. roku życia. Grupą, w której 
znaczny odsetek mają osoby o dość długim okresie zatrudnienia (11-20 lat) są 
niepełnosprawni. W pozostałych kategoriach częściej wskazywano krótszy czas 
zatrudnienia.

44,9%

59,4%

47,0%

57,4%

41,8%
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10,0%

3,1%

2,0%

12,9%

34,7%

31,3%

24,5%

25,7%

20,0%

38,2%

52,0%

64,3%

42,2%

4,0%

3,1%

4,0%

1,0%

0,5%

10,8%

17,0%

4,7%

9,2%

8,2%

4,9%

4,0%

7,5%

6,0%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

mieszkam(y) sam(a)(i)
dzielę/dzielimy mieszkanie z innymi członkami rodziny
dzielę/dzielimy mieszkanie z osobami niebędącymi członkami rodziny
inna
bezdomny(a)
odmowa
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Wykonywany zawód
– Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które nie mogły wykazać 

się żadnym wyuczonym zawodem (13,7%). Wśród wymienianych, najczęściej po-
jawiała się grupa zawodów związanych z pracami budowlanymi (glazurnik, murarz, 
niewykwalifi kowany pracownik budowlany) oraz z handlem (sprzedawca, kasjer, 
magazynier).

osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

brak zawodu 14,7% 13,9% 8,0% 5,9% 25,5% 14,3% 13,7%
pracownik budowlany 8,8% 1,0% 24,0% 8,9% 17,3% 9,2% 11,5%
sprzedawca, kasjer 4,9% 19,8% 3,0% 16,8% 11,2% 5,1% 10,2%
mechanik, elektryk 8,8% 1,0% 18,0% 7,9% 4,1% 8,2% 8,0%
ślusarz, tokarz 7,8% 1,0% 15,0% 5,9% 3,1% 11,2% 7,3%
pracownik biurowy i administracyjny 4,9% 18,8% 0,0% 6,9% 1,0% 7,1% 6,5%
kierowca 6,9% 0,0% 8,0% 7,9% 2,0% 7,1% 5,3%
pracownik gastronomii 6,9% 6,9% 3,0% 3,0% 6,1% 5,1% 5,2%
rzemieślnik 8,8% 0,0% 7,0% 8,9% 0,0% 4,1% 4,8%
krawiec, szwaczka 2,0% 5,0% 1,0% 8,9% 3,1% 5,1% 4,2%
kosmetyczka, fryzjer 4,9% 9,9% 0,0% 3,0% 1,0% 2,0% 3,5%
inne 4,9% 4,0% 2,0% 3,0% 4,1% 2,0% 3,3%
wykonawca prac porządkowych 1,0% 2,0% 1,0% 2,0% 10,2% 2,0% 3,0%
piekarz, cukiernik 1,0% 4,0% 3,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,7%
pracownik służby zdrowia 2,0% 5,0% 0,0% 1,0% 3,1% 4,1% 2,5%
nauczyciel 2,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 2,0%
stolarz 3,9% 0,0% 4,0% 1,0% 0,0% 1,0% 1,7%
rolnik 2,0% 1,0% 1,0% 3,0% 0,0% 2,0% 1,5%
operator maszyn 1,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 3,1% 1,2%
ochroniarz 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 1,2%
odmowa 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 1,0% 1,0% 0,8%
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Osoby długotrwale bezrobotne

Długotrwale bezrobotni a rynek pracy
– Długotrwale bezrobotni to szczególna kategoria. Obejmuje ona osoby, które z roz-

maitych przyczyn pozostają bez pracy przez dłuższy czas, dlatego zawiera w sobie 
wszystkie inne kategorie defaworyzowanych.

– To grupa najmniej homogeniczna. Znajdują się w niej osoby z trudnościami na 
rynku pracy z powodu niepełnosprawności, wieku przedemerytalnego, czy osoby 
opuszczające zakłady karne.

– Grupa ta wyróżnia się szczególnie niską aktywnością na rynku pracy. O ile w przy-
padku wszystkich pozostałych kategorii można łatwo wskazać jeden główny po-
wód trudności zawodowych, jak np. brak dyspozycyjności w przypadku samotnych 
matek, o tyle długotrwale bezrobotni dają najszerszy przekrój problemów, z jakimi 
borykają się defaworyzowani.

– Bardzo trudno zatem jest wskazać konkretne działania, które mogłyby przyczynić 
się do poprawy sytuacji tej grupy na rynku pracy. W przypadku długotrwale bez-
robotnych niezwykle ważna jest diagnoza podstawowej przyczyny trudności, co 
wymaga indywidualnego podejścia.

Bariery na rynku pracy
Ze względu na specyfi kę tej grupy, wśród barier osobistych znalazły się trudności 
charakterystyczne także dla innych kategorii objętych badaniem. Duże zróżnicowa-
nie problemów i barier potwierdza, iż ten sposób defi niowania może być mało uży-
teczny ze względu na możliwość opracowania konkretnych programów i działań.

Bariery osobiste
– Problemy zdrowotne

Osoby bezrobotne, nie mając stałych wpływów fi nansowych, nie są w stanie zaku-
pić wszystkich potrzebnych leków. Powoduje to pogarszanie się ich stanu zdrowia. 
Problemy zdrowotne powstałe w ten sposób odstraszają potencjalnych pracodaw-
ców, którzy dla zmniejszenia kłopotów, jakie może powodować taki pracownik, nie 
zatrudniają go do pracy.

– Niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia i kwalifi kacji
Długotrwale bezrobotni rzadko posiadają wykształcenie, które pozwala im łatwo 
zdobyć pracę. Często także nie potrafi ą wykazać dokumentów potwierdzających 
swoje doświadczenie. Stanowi to osobistą barierę stojącą na drodze do zatrudnie-
nia.

– Defi cyty wiedzy dotyczącej sposobów poszukiwania pracy
Braki wiedzy respondentów na temat sposobów poszukiwania pracy uniemożliwia-
ją im zdobycie szerszej oferty potencjalnych pracodawców, co na wstępie zmniej-
sza ich szanse na zdobycie zatrudnienia.

– Wiek i wygląd
Wygląd osobisty oraz podeszły wiek respondentów stanowi często nietrafną wska-
zówkę dla pracodawców odnośnie zatrudnienia tych osób.

– Trudności fi nansowe
Długi czas pozostawania bez pracy bardzo silnie rzutuje na sytuację fi nansową, 
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w jakiej znajdują się długotrwale bezrobotni. Bardzo często są oni benefi cjentami 
opieki społecznej i innych instytucji świadczących doraźną pomoc fi nansową i rze-
czową.

Bariery zewnętrzne
– Etykietowanie i stereotypizacja ludzi bezrobotnych

W opinii badanych ludzie, szukający zatrudnienia przez dłuższy okres czasu, jawią 
się jako osoby leniwe, którym po prostu nie chce się pracować. Taka opinia o bez-
robotnych stanowi poważną barierę psychologiczną na drodze do zatrudnienia.
Postrzeganie nowego pracownika przez pryzmat stereotypu osoby bezrobotnej, 
słabo wykształconej wpływa na negatywną ocenę tej osoby, zmniejszając jej szan-
se na zatrudnienie.

– Skomplikowane formalności
Osoby bezrobotne, które nie posiadają wykształcenia, mają poważne trudności z 
wypełnieniem wszystkich dokumentów, umożliwiających zatrudnienie. Brak pomo-
cy ze strony pracodawcy wyłącza te osoby z próby podjęcia pracy.

– Niskie wynagrodzenie
Chociaż osoby bezrobotne narażone są na ciągłe problemy fi nansowe, to często 
czują się oszukane, gdy zaoferuje się im wynagrodzenie, według nich, niesprawie-
dliwe do wykonywanej pracy.

Kontakt z instytucjami działającymi na rynku pracy
– Badane osoby bezrobotne korzystają z usług urzędu pracy lub miejskiego ośrodka 

pomocy społecznej. Osoby te chcą aktywnie poszukiwać zatrudnienia, jednakże ze 
względu na swoje problemy potrzebują wsparcia różnych instytucji.

– Respondenci pozytywnie postrzegają instytucje pomagające im w poszukiwaniu 
pracy oraz ludzi tam pracujących. Jednakże gdy widzą osoby korzystające z ich 
pomocy, a które nie starają się o znalezienie pracy (np. pobierają zasiłek, który 
wydają na alkohol), czują się oszukiwane i ich stosunek do instytucji staje się 
negatywny.

Działania zmierzające do likwidacji barier
– W zależności od głównego problemu powodującego bezrobocie, pożądane są:

● organizacja szkoleń dokształcających, które byłyby dopasowane do wymagań 
konkretnego pracodawcy (przyuczenie do zawodu w miejscu pracy),

● spotkania z doradcą zawodowym, który podchodziłby do każdej osoby indywidu-
alnie i wykazywał zainteresowanie jej postępami w poszukiwaniu pracy,

● szkolenia aktywizujące – pomoc w wypełnianiu dokumentów wymaganych przy 
zatrudnieniu, trening psychologiczny,

● organizacja szkoleń umożliwiających zainteresowanym zapoznanie się z proce-
sem rozmowy kwalifi kacyjnej i kontaktem z pracodawcą.
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Osoby niepełnosprawne

Niepełnosprawni a rynek pracy

Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON):
– Na rynku pracy preferowane są osoby z umiarkowanym stopniem niepełnospraw-

ności, co powoduje, że osoby z lekkim i znacznym stopniem niepełnosprawności 
czują się dyskryminowane.
Pracodawcy, zatrudniając osobę niepełnosprawną, otrzymują dofi nansowanie 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość 
dotacji zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. Ponieważ różnica 
między dofi nansowaniem za pracownika ze znacznym, a umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności jest niewielka (znaczny – 1429,12 zł; umiarkowany – 
1250,48 zł) pracodawcy preferują zatrudniać osoby z umiarkowanym stopniem, 
a więc z mniejszymi problemami zdrowotnymi.
Natomiast różnica w wysokości dofi nansowania za pracownika z lekkim stopniem 
(lekki – 535,92 zł), a umiarkowanym jest znaczna. Z tego powodu pracodawcy 
poszukują pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dyskry-
minując osoby z lekkim i znacznym jej stopniem.
Tym samym dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych., które mają za zadanie pomóc wszystkim osobom niepełnosprawnym na 
rynku pracy, przyczyniają się do dyskryminacji części z nich.

Bariery na rynku pracy

Bariery osobiste
– Problemy zdrowotne

To podstawowa bariera osobista niepełnosprawnych, która utrudnia znalezienie 
pracy, przyczyniając się nierzadko do pozostawania w izolacji społecznej.

– Wiek badanych
Ponieważ niepełnosprawność nasila się wraz z wiekiem, respondenci znajdują się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, nie tylko ze względu na niepełnospraw-
ność, ale również wiek. Wielu badanych uważa, że przyczyną ich trudności na 
rynku pracy jest fakt bycia osobą po 50 roku życia.

– Niski poziom wykształcenia i brak kwalifi kacji zawodowych.
Struktura wykształcenia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pol-
sce niepełnosprawnych pokazuje, że ok. 72 % z nich posiada wykształcenie co 
najwyżej zawodowe (na podstawie danych z Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecz-
nej, 2008). Wielu respondentów uważa, że jest to główna przyczyna ich trudności. 
Niektórzy badani deklarują zamiar podniesienia swojego poziomu wykształcenia 
i zdobycia kwalifi kacji zawodowych, dla zwiększenia szans na rynku pracy.

– Brak pewności siebie i wiary w swoje możliwości.
Osoby te wykazują zainteresowanie uczestnictwem w warsztatach psychologicz-
nych. Badani ci sugerują również, iż pracownicy socjalni, urzędnicy, z którymi mają 
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kontakt powinni kierować osoby, potrzebujące pomocy psychologicznej do odpo-
wiednich placówek.
Brak pozytywnych wzorców pracujących osób niepełnosprawnych powoduje utratę 
nadziei na zmianę sytuacji życiowej i powoduje zaprzestanie prób poszukiwania 
pracy. Prowadzenie warsztatów, szkoleń z udziałem pracujących osób niepełno-
sprawnych, pozwoliłoby przełamać tę barierę psychologiczną.

Bariery zewnętrzne
– Brak tolerancji i dyskryminacja społeczna.

Według niepełnosprawnych jest to bariera spychająca ich do życia „poza społe-
czeństwem”. Badani uważają, że bezpośredni kontakt z osobą o cechach odbiega-
jących od normy i wzorców kulturowych powoduje napięcie i poczucie dyskomfortu 
psychicznego. Człowiek odczuwa lęk przed niepełnosprawnością, kojarzoną z cho-
robą, kalectwem, które mogą spotkać także jego lub bliskich. Instynkt samozacho-
wawczy skłania go więc do zachowania dystansu wobec takich osób. Ograniczenie 
barier społecznych wymaga długotrwałego procesu edukacji społeczeństwa w celu 
zmiany stereotypów i negatywnych postaw wobec niepełnosprawnych. Wielu ba-
danych osobiście zetknęło się z tym problemem.

– Negatywny stosunek pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Respondenci są zdania, iż pracodawcy postrzegają ich w sposób stereotypowy, po-
siadają uprzedzenia i boją się ich problemów zdrowotnych. Twierdzą także, że pod-
stawową motywacją pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych są możliwe 
przywileje i dotacje.

Orzeczenie o niepełnosprawności na rynku pracy
– Fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może negatywnie wpływać na 

możliwość uzyskania zatrudnienia. Dlatego też praktykowane jest ukrywanie tego 
faktu i nie przedkładanie pracodawcom takiego orzeczenia.

Można wyróżnić 3 grupy respondentów stosujących taką strategię na rynku pracy.
● Pierwszą kategorię stanowią niepełnosprawni z lekkim stopniem niepełnospraw-

ności. Uważają oni, że pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem ich 
z powodu zbyt niskich dotacji z PFRON. Badani z tej grupy twierdzą, że ukrywa-
jąc fakt bycia osobą niepełnosprawną przed pracodawcą, zwiększa ich szanse na 
rynku pracy.

● Drugą grupę reprezentują osoby pobierające renty inwalidzkie, które preferują 
pracę w szarej strefi e, gdyż progi ich dochodów zbliżone są do wysokości renty 
i nie chcą one jej utracić. Podejście to reprezentują również respondenci posia-
dający renty okresowe przyznane na 5 lat, którzy obawiają się możliwości nie 
przedłużenia im przez organ orzekający okresu niezdolności do pracy. Z tego 
powodu wiele osób niepełnosprawnych nie chce podejmować ryzyka utraty renty 
i preferuje pracę w szarej strefi e.

● Trzecią grupę stanowią badani, którzy uważają, że posiadanie orzeczenia o nie-
pełnosprawności może im ułatwić znalezienie pracy, ale tylko w Zakładach Pracy 
Chronionej, zaś na otwartym rynku pracy lepszą strategią jest ukrywanie tego 
faktu. Respondenci ci posiadają znikomą wiedzę na temat korzyści płynących 
dla pracodawcy. Osoby te są przekonane o ich gorszej sytuacji na rynku pracy 
i niechęci pracodawców do zatrudniania ich.
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Instytucje rynku pracy
– Oczekiwania niepełnosprawnych wobec instytucji działających na rynku pracy zale-

żą od ich poziomu wykształcenia, a co za tym idzie możliwości znalezienia pracy.
Wyróżnić tu można 2 podejścia:
● Pierwszą grupę reprezentują pracujący respondenci z wyższym lub średnim po-

ziomem wykształcenia. Osoby te oczekują przed wszystkim możliwości podno-
szenia kwalifi kacji i uczestnictwa w szkoleniach, nie zaś pomocy fi nansowej, czy 
specjalnych przywilejów na rynku pracy.

● Drugie podejście reprezentują badani z niskim poziomem wykształcenia, będą-
cy w trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te najczęściej oczekiwały pomocy 
fi nansowej.

Pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert pracy
– W poszukiwaniu ofert pracy niepełnosprawni zwykle udają się w pierwszej kolejno-

ści do urzędów pracy, czy ośrodków pomocy społecznej (miejski ośrodek pomocy 
społecznej, gminny ośrodek pomocy społecznej). Osoby, które prezentują postawę 
bierną zwykle nie wykraczają poza takie działanie.
Dużym problemem, podnoszonym wielokrotnie przez badanych, jest to, że otrzy-
mywane w urzędach pracy oferty bardzo często są nieaktualne.
Niepełnosprawni, którzy poszukują pracy aktywniej, poza wymienionymi instytu-
cjami korzystają z pomocy agencji pośrednictwa pracy, wynajdują oferty w Inter-
necie, dopytują znajomych i potencjalnych pracodawców.

Doradztwo, szkolenia
– O możliwości wzięcia udziału w szkoleniach badani dowiadywali się najczęściej 

w Powiatowych Urzędach Pracy. Tutaj również spotkali się z doradcą zawodowym. 
Także w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej niepełnosprawni otrzymywali informację na temat możliwości uczestni-
czenia w szkoleniach, korzystania z usług doradztwa zawodowego.
● Wielu badanych z niskim poziomem wykształcenia, znajdujących się w starszej 

grupie wiekowej, nie wykazywała chęci wzięcia udziału w żadnych szkoleniach.
● Pracujący badani z wyższym wykształceniem uważali, że szkolenia, kursy są 

najlepszą formą pomocy osobom niepełnosprawnym.
– Badani, którzy brali udział w szkoleniach wyrażali pozytywne opinie na ich temat, 

głównie z powodu otrzymanej pomocy psychologicznej.
Osoby niepełnosprawne często pozostawione są same ze swoimi problemami, 
żyją w izolacji społecznej, są w złej kondycji psycho – fi zycznej, dlatego pomoc 
psychologiczna i kontakt z drugim człowiekiem są dla nich szczególnie ważne 
i potrzebne.
Uczestnicy kursów organizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego podkreślali przede wszystkim dużą wartość spotkań z psychologami. Kontakt 
z osobami, będącymi w podobnej sytuacji, z podobnymi problemami, niejedno-
krotnie pozwolił osobom niepełnosprawnym odzyskać wiarę w siebie i swoje moż-
liwości.

Pomoc pieniężna i materialna
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ba-
dani najczęściej otrzymywali pomoc fi nansową w formie zasiłków stałych, celowych, 
rent i refundacji leków.



29

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Organizacja szkoleń dokształcających, które byłyby dopasowane do wymagań kon-

kretnego pracodawcy (przyuczenie do zawodu w miejscu pracy)
– Warsztaty, treningi psychologiczne Badani, którzy korzystali z tej formy wsparcia są 

przekonani o wielkiej użyteczności takich działań
– Spotkania z doradcą zawodowym, który podchodziłby do każdej osoby indywidual-

nie, potrafi łby skierować do odpowiednich instytucji, mogących służyć wsparciem 
niepełnosprawnych na różnych polach

– Aktualizacja ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy
– Edukacja pracodawców – nakierowana na niwelowanie stereotypów na temat osób 

niepełnosprawnych w miejscu pracy

Osoby opuszczające zakład karny

Opuszczający zakłady karne a rynek pracy
– Większość badanych twierdzi, iż podejmowali aktywne wysiłki, mające na celu 

znalezienie pracy.
– Najczęściej poszukiwali oni ofert pracy poprzez powiatowy urząd pracy, ogłosze-

nia w prasie, czy też za pośrednictwem znajomych. W trakcie rozmów podkreślali 
jednak, że najczęściej przez nich wybieraną i zarazem najbardziej efektywną drogą 
znalezienia zatrudnienia przez nich samych, jak i przez inne osoby opuszczające 
zakłady karne, są bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.

– Podczas rozmów w sprawie zatrudnienia badani przeważnie spotykali się z nieprzy-
chylnym przyjęciem ze strony pracodawców. Reagowali oni bardzo negatywnie na 
informacje związane z przeszłością badanych. Skutkiem tego była strategia przyj-
mowana przez część respondentów, polegająca na zatajaniu informacji o pobycie 
w zakładzie karnym. Miało to na celu zwiększenie ich szans na otrzymanie pracy.

Bariery na rynku pracy

Bariery osobiste
– Mentalność i doświadczenie więźnia

Badani są w pełni świadomi, że pobyt w zakładzie karnym bardzo mocno pogorszył 
im możliwość efektywnego znalezienia pracy. Nie jest im obce poczucie odrzuce-
nia i przekonanie, że pracodawcom trudno będzie dać im szansę, czy też zaufać 
w obawie przed ponownym popełnieniem przestępstwa.

– Trudna sytuacja materialna
Najbardziej newralgiczny jest moment wyjścia z zakładu karnego. Udzielane 
w tym momencie wsparcie w opinii badanych ma wyłącznie symboliczny charakter, 
nieadekwatny w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dużym problemem dla bada-
nych było także przemieszczanie się w celu poszukiwania pracy. Pochłaniało ono 
stosunkowo dużą ilość z ich skromnych zasobów fi nansowych.
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– Niskie wykształcenie i brak kwalifi kacji
Jednym z najbardziej wyróżniających się problemów dotyczących byłych skaza-
nych, są ich ograniczone kwalifi kacje. W celu zwiększenia swoich szans na rynku 
pracy często podejmowanym działaniem jest uczestnictwo w kursach doszkala-
jących.

Bariery zewnętrzne
– Obawy pracodawców przed zatrudnianiem byłych więźniów

W opinii badanych zachowania pracodawców przeważnie związane są z lękiem, 
spowodowanym niemożnością ocenienia, w jaki sposób będzie się zachowywać 
były skazany na miejscu pracy. Nie wiedzą oni także, czy wysiłki związane z wy-
szkoleniem pracownika i przygotowaniem go do wykonywania pracy nie zostaną 
zmarnowane w sytuacji ponownego wyroku.

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Dotacje, ulgi dla pracodawców zatrudniających byłych więźniów

W opinii badanych sposobem na przezwyciężenie problemu, jakim jest niechęć 
i obawa pracodawców przed zatrudnianiem byłych więźniów jest stworzenie za-
chęt, czy ułatwień (fi skalnych, prawnych) dla pracodawców.

– Szkolenia zawodowe
W celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy często podejmowanym dzia-
łaniem jest uczestnictwo w kursach doszkalających. Te – prowadzone zarówno 
w zakładach karnych jak i już po wyjściu na wolność (PUP, MOPS) są ocenione 
jako jedno z najbardziej pozytywnych doświadczeń, jakie spotkały badanych na 
drodze zawodowej. Pokładano bardzo duże oczekiwania w zmianę swojej sytuacji 
za pośrednictwem uczestnictwa w tego rodzaju działaniach.

– Pomoc psychologiczna
Byli więźniowie to grupa, która po opuszczeniu zakładu karnego boryka się z wie-
loma innymi problemami, poza trudnościami związanymi ze znalezieniem pracy. 
Wsparcie psychologiczne ma szczególne znaczenie w kontekście pozytywnego 
efektu resocjalizacji.

– Pomoc fi nansowa lub rzeczowa, umożliwiająca aktywne poszukiwanie pracy
Bardzo oczekiwanym wsparciem, które ułatwiłoby poszukiwanie pracy, byłyby talo-
ny na darmowe przejazdy na okres pozostawania bez stałego zatrudnienia.

Osoby nieposiadające kwalifi kacji
zawodowych

Nieposiadający kwalifi kacji zawodowych a rynek pracy
– W odróżnieniu od bezrobotnych niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku ży-

cia, nieposiadający kwalifi kacji zawodowych przede wszystkim podkreślają walory 
fi nansowe pracy. Praca kojarzy im się z lepszym bytem materialnym ale też z po-
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czuciem obowiązku. Wydaje się to zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę, że większość 
badanych stanowiły osoby młode, które potrzeby społeczne mogły realizować poza 
sferą zawodową.

Bariery na rynku pracy

Bariery osobiste
– Niski poziom wykształcenia i brak kwalifi kacji zawodowych

To podstawowa bariera osobista niepełnosprawnych, która utrudnia znalezienie 
pracy, przyczyniając się nierzadko do pozostawania w izolacji społecznej.
W przypadku osób nieposiadających kwalifi kacji zawodowych wskazywane były 
także bariery, wynikające z jednoczesnej przynależności do innych grup defawory-
zowanych, np. kobiet samotnie wychowujących dzieci, czy osób powyżej 50 roku 
życia.

Bariery zewnętrzne
– Niewielka liczba ofert pracy

Oferty pracy zwykle zawierają konkretne umiejętności i kwalifi kacje oczekiwane 
od potencjalnych pracowników. Osoby bez kwalifi kacji mają zatem do dyspozycji 
stosunkową niewielką liczbę ofert, które dotyczą zwykle prostych, niskopłatnych 
prac.

– Niskie wynagrodzenie
Ściśle wiąże się z typem pracy możliwej do wykonania przez pracowników o niskich 
kwalifi kacjach lub w ogóle ich nieposiadających.

Instytucje rynku pracy
Od instytucji pośrednictwa pracy badani oczekują jedynie aktualnych ofert pracy 
oraz możliwości wzięcia udziału w szkoleniach i kursach zawodowych. Nie oczekują 
natomiast pomocy fi nansowej. Niektóre matki wskazują także na pomoc w spra-
wowaniu opieki nad dziećmi, aby mogły podjąć pracę, lub wziąć udział w szkoleniu 
zawodowym.

Pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert pracy
– Powiatowy urząd pracy to instytucja, do której badani udają się w pierwszej ko-

lejności po oferty pracy. Ponadto podobnie, jak inne kategorie bezrobotnych ba-
dani szukają ofert pracy także w prasie i zostawiają swoje aplikacje bezpośrednio 
u pracodawców. W porównaniu z innymi grupami w większym stopniu korzystają 
z Internetu w celu znalezienia ofert pracy (wiąże się to z młodym wiekiem).

– Większość badanych, korzystających z usług PUP, wyraża negatywne opinie na 
ten temat. Skarżą się głównie na otrzymywanie nieaktualnych ofert pracy lub ofert 
o zbyt niskim wynagrodzeniu.

– Niektórzy badani korzystali z usług ochotniczych hufców pracy (OHP), gdzie tak-
że otrzymali oferty pracy. Tutaj także pojawiał się problem częstej nieaktualności 
ogłoszeń.

Doradztwo, szkolenia
– Większość respondentów była zainteresowana uczestnictwem w kursach, szko-

leniach zawodowych. W odróżnieniu od pozostałych grup bezrobotnych badani 
dokładnie wiedzieli, w jakich kursach chcieliby uczestniczyć.
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– W trakcie badania wspominali o trudnościach w dostępności do szkoleń i kursów 
zawodowych oraz ograniczeniu do oferty szkoleniowej ze względu na poziom wy-
kształcenia.

– Większość badanych z tej grupy nie miała kontaktu z doradcą zawodowym. Kilko-
ro badanych korzystało z doradztwa zawodowego w powiatowym urzędzie pracy. 
Osoby te nie były zadowolone z otrzymanych porad, ich zdaniem nie okazały się 
one pomoce w poszukiwaniach pracy.

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Respondenci są zgodni, że tylko ukończenie kursów i zdobycie kwalifi kacji zawodo-

wych może przyczynić się do zdobycia przez nich pracy.
Większość badanych zna inne osoby bez kwalifi kacji zawodowych, którym udało 
się znaleźć pracę, właśnie po ukończeniu konkretnych kursów zawodowych.

Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Samotne matki a rynek pracy
– Matki samotnie wychowujące dzieci postrzegają pracę głównie w wymiarze korzyści 

materialnych i bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą posiadanie stałych dochodów.
– Osoby te, niejednokrotnie pozostając bez pracy przez okres kilku lat, są w złej 

sytuacji materialnej. Jedynymi dostępnymi źródłami utrzymania są zasiłki i pomoc 
materialna z instytucji zajmujących się opieką nad osobami bezrobotnymi (urząd 
pracy, miejski ośrodek pomocy społecznej).

– Zmiana obecnej sytuacji społeczno-zawodowej jest jednak dla samotnych matek 
bardzo dużym wyzwaniem, gdyż ich życie uzależnione jest przede wszystkim od 
obowiązków domowych i opieki nad dziećmi. Nie mając wsparcia ze strony innych, 
całą swoją uwagę i aktywność kierują w stronę dzieci.

– Jako zaletę posiadania stałej pracy, samotne matki wskazują przełamanie monoto-
nii codziennych obowiązków i nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi oraz możliwość 
samorealizacji.

– Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu deklarowały, iż aktualnie poszukują pra-
cy. Efekty dotychczasowych poszukiwań przeważnie nie są jednak satysfakcjonu-
jące.

– Impulsem do rozpoczęcia poszukiwań jest zazwyczaj chęć poprawienia swojej sy-
tuacji materialnej. Niekiedy jest to również powiązane z faktem, że dla niektórych 
korzystanie z usług opieki społecznej jest krępujące, a nawet upokarzające. Wra-
cając do pracy i stałych, własnych dochodów, zaczynają czuć się na nowo warto-
ściowymi osobami.
Dodatkowym bodźcem do szukania pracy jest chęć zmiany trybu życia i oderwania 
się od codziennych obowiązków.
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Bariery na rynku pracy

Bariery osobiste
– Brak dyspozycyjności i mobilności.

Osoby te zdają sobie sprawę, że uzależniając swój plan dnia od godzin pracy pu-
blicznych placówek, takich jak żłobki czy przedszkola, stają się mniej atrakcyjny-
mi kandydatami na pracownika. Ponadto są one świadome, że dla potencjalnego 
pracodawcy problem może stanowić absencja pracownika w przypadku choroby 
dziecka, czy niemożność odbywania podróży służbowych poza standardowymi go-
dzinami pracy.

– Niski poziom wykształcenia i brak kwalifi kacji
To dodatkowa komplikacja w przypadku części samotnych matek. Kobiety te zmu-
szone są szukać pracy fi zycznej, która bardzo często organizowana jest w trybie 
kilkuzmianowym. W takiej sytuacji korzystanie z przedszkoli lub żłobków jest nie-
możliwe.

– Trudna sytuacja materialna samotnych matek.
Respondentki podkreślają, iż brakuje im środków fi nansowych na opłacenie opie-
ki do dzieci na czas rozmów kwalifi kacyjnych. Nie mając możliwości zostawienia 
dzieci pod opieką innej osoby, samotne matki zmuszone są udawać się na rozmo-
wy kwalifi kacyjne w towarzystwie pociech, co zmniejsza ich szanse na uzyskanie 
zatrudnienia.
Obecnie większość pracodawców preferuje przesyłanie zgłoszeń drogą elektronicz-
ną, a samotna matka utrzymująca się z zasiłków dla bezrobotnych rzadko kiedy 
może pozwolić sobie na posiadanie dostępu do Internetu w domu.

Bariery zewnętrzne
– Mała ilość publicznych placówek opieki nad dziećmi (żłobki/przedszkola).

To podstawowa bariera, niezależna od samotnych matek. Bez możliwości korzysta-
nia z nich powrót do aktywności zawodowej jest niemożliwy.

– Ogromny problem stanowi także zbyt krótki czas pracy żłobków czy przedszkoli. 
Niejednokrotnie godziny ich otwarcia są krótsze, aniżeli godziny pracy matek, co 
uniemożliwia z jednej strony korzystanie z takich placówek, a w konsekwencji 
utrudnia podjęcie pracy przez samotne matki.

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Udział w szkoleniach zawodowych, kursach.

Wśród możliwych sposobów na polepszenie swojej sytuacji na rynku pracy sa-
motne matki wskazują podniesienie swoich kwalifi kacji, poprzez różnego rodzaju 
kursy, w tym również organizowane przez urzędy pracy.

– Uelastycznienie godzin pracy oraz umożliwienie wykonywania części obowiązków 
w domu.

Instytucje rynku pracy

Pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert pracy
– Najbardziej popularną instytucją zajmującą się dystrybucją ofert pracy są urzędy 

pracy. Ich popularność wynika z kilku względów: są one dostępne w każdej więk-
szej miejscowości, a co ważniejsze, rejestracja w nich uprawnia do pobierania 
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zasiłku oraz korzystania z darmowych świadczeń zdrowotnych. Z tego też względu 
każda matka samotnie wychowująca dziecko rejestruje się w urzędzie po utracie 
pracy lub po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

– Ocena pracy urzędów jest dość zróżnicowana. Część osób wskazuje kilka wad 
tych instytucji. Należą do nich: nieaktualne oferty zatrudnienia, słabe rozezna-
nie pracowników w okolicznym rynku pracy, niedopasowanie ofert do możliwości 
kandydata (praca wymagająca dużej dyspozycyjności lub innych kwalifi kacji) oraz 
niskie wynagrodzenie.

Doradztwo, szkolenia
– Kontakt z doradcami zawodowymi spowodowany jest raczej koniecznością, a nie 

dobrowolnym wyborem samotnych matek. Przymus ten spowodowany jest chę-
cią uczestnictwa w różnego rodzaju kursach i szkoleniach organizowanych przez 
instytucje pośrednictwa pracy (szczególnie tych, które są współfi nansowane ze 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej).

– Od celu wizyty u doradcy zawodowego uzależniona jest jej ocena. Osoby chcące 
uzyskać jedynie skierowanie, uprawniające do uczestnictwa w kursie, nie mają 
w stosunku do doradcy dużych oczekiwań i przeważnie są zadowolone z efektów 
wizyty.
Osoby długotrwale bezrobotne zaś oczekują od doradcy natychmiastowych i sku-
tecznych działań, które on nie zawsze może zrealizować. Odmienna sytuacja wy-
stępuje, gdy osoba bezrobotna zmuszona jest do skontaktowania się z doradcą 
niejako wbrew swej woli. Początkowe negatywne nastawienie warunkuje później-
szy brak porozumienia i współpracy.

– Wśród matek samotnie wychowujących dzieci istnieje duże zapotrzebowanie na 
różnego typu szkolenia.

– Jest to szczególnie widoczne wśród długotrwale bezrobotnych o stosunkowo ni-
skim poziomie wykształcenia. Panie te podkreślają, że w ich sytuacji pomocne są 
szkolenia każdego typu (w tym także szkolenia dotyczące autoprezentacji), gdyż 
pozwalają nabyć praktyczne umiejętności i przełamać barierę strachu przed po-
wrotem na rynek pracy.

– Badane podkreślały, że najbardziej przydatne w ich sytuacji kursy to szkolenia 
dające kwalifi kacje do wykonywanie pracy biurowej (kursy komputerowe, podsta-
wy księgowości, kurs kadrowopłacowy) oraz uczące nowego zawodu (fl orystyka 
i bukieciarstwo, kurs fryzjerstwa, kurs obsługi kasy fi skalnej).

Pomoc pieniężna i materialna
– Pomoc pieniężną i materialną samotne matki uzyskują przede wszystkim w ośrod-

kach pomocy społecznej. Sposób ich działania oceniany jest bardzo pozytywnie, 
wielokrotnie podkreślana jest także uprzejmość i wyrozumiałość ze strony pracow-
ników instytucji.
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Osoby powyżej 50 roku życia

Osoby powyżej 50 roku życia a rynek pracy
– Wśród badanych osób powyżej 50 roku życia można wyróżnić 2 grupy różniące się 

między sobą postawami na rynku pracy.
● Pierwszą grupę stanowią osoby charakteryzujące się biernymi postawami na ryn-

ku pracy. Grupę tę reprezentują badani pozostający bez pracy przez długi okres 
czasu, często kilkuletni. Nieudane próby znalezienia pracy i zbyt długi okres po-
szukiwań powodował u nich uczucie zmęczenia i zniechęcenia.

● Pasywne postawy wobec poszukiwań pracy reprezentowali również badani, 
którzy zamierzali starać się o zasiłek przedemerytalny. Niektórzy respondenci 
zarejestrowani w PUP i deklarujący gotowość do podjęcia pracy, przyznali, że 
nie podejmują żadnych prób poszukiwania pracy, a wręcz mają nadzieję, że nie 
otrzymają w urzędzie żadnych ofert pracy, ze względu na zamiar starania się 
o zasiłek przedemerytalny. Obecnie bezrobotni spełniający kryterium wiekowe 
(55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn) i pobierający przez ostatnie pół roku za-
siłki dla bezrobotnych mają prawo do zasiłku przedemerytalnego. Osoby zare-
jestrowane w PUP nie mogą jednak podczas okresu pobierania zasiłku odmó-
wić przyjęcia oferty pracy. Niektórzy badani przyznali, że zamierzają starać się 
o przyznanie tego zasiłku i bardziej opłaca im się „dorobić na czarno”.

● Część badanych reprezentowała aktywne postawy na rynku pracy. Były to kobiety 
około 50 roku życia i mężczyźni około 55 letni, którym pozostał 5-10 letni okres 
do osiągnięcia wieku emerytalnego lub prawa do zasiłku przedemerytalnego.

Badani ci, korzystali z wielu źródeł i instytucji pośrednictwa pracy, takich jak powia-
towe urzędy pracy, prywatne agencje pracy, Internet, prasa, znajomi. Osoby te po-
siadają dużą wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, deklarują gotowość przyjęcia 
każdego rodzaju pracy nawet za granicą, rozważają także możliwość otworzenia 
własnej działalności gospodarczej.

– Badani ci, choć ukończyli kilka kursów zawodowych organizowanych przez PUP, nie 
wyrażają pozytywnych opinii na ich temat, ponieważ szkolenia te nie pomogły im 
w znalezieniu pracy. Uważają oni, że szkolenia powinny być przygotowaniem do 
konkretnej pracy lub zawodu. Osoby te wskazują na konieczność utrzymywania 
przez powiatowe urzędy pracy kontaktu z pracodawcami i kierowanie bezrobot-
nych do konkretnego pracodawcy.

– Większość badanych, podobnie do pozostałych kategorii bezrobotnych, zwraca się 
po oferty przede wszystkim do powiatowych urzędów pracy. W mniejszym stopniu 
przeglądają również oferty w prasie i zwracają się bezpośrednio do pracodawców. 
Natomiast bardziej niż pozostałe grupy bezrobotnych poszukują pracy przez znajo-
mych, ponieważ uważają, że jest to wciąż najskuteczniejszy sposób na znalezienie 
pracy. W odróżnieniu od pozostałych grup, w znacznie mniejszym stopniu wyko-
rzystują Internet jako źródło informacji o rynku pracy.
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Bariery na rynku pracy

Bariery osobiste
– Wiek badanych (powyżej 50 lat)

Większość badanych uznała swój wiek za główną barierę i źródło niepowodzeń na 
rynku pracy. Wielu z nich osobiście spotkało się z dyskryminacją na rynku pracy 
i odrzuceniem ich ofert ze względu na wiek. Większość respondentów uważa, że 
pracodawcy mają bardzo negatywny stosunek do zatrudniania ludzi po 50 roku 
życia. Badani twierdzą, że pracodawcy postrzegają ich w stereotypowy sposób, 
boją się ich problemów zdrowotnych, złych nawyków z poprzednich miejsc pracy 
i trudności z przystosowaniem się do nowych warunków.

– Brak wiary w swoje możliwości, niechęć do zmian i podnoszenia kwalifi kacji
Respondenci zwracają również uwagę na barierę psychologiczną występującą po 
stronie osób po 50 roku życia. Większość osób starszych charakteryzuje się bier-
nymi postawami na rynku pracy, niską mobilnością zawodową i brakiem chęci do 
dalszej nauki. Jest to często spowodowane niską samooceną, brakiem wiary we 
własne możliwości oraz zniechęceniem związanym z długim okresem pozostawa-
nia na bezrobociu. Konieczne jest przełamanie tej bariery poprzez przekonanie 
osób starszych, że podnoszenie swoich kwalifi kacji i dalszy rozwój jest możliwy 
również dla osób po 50 roku życia. Niektórzy badani nie widzą celu w dalszym 
kształceniu się i uczestnictwie w kursach, z powodu krótkiego okresu, jaki pozostał 
im do emerytury.

– Niski poziom wykształcenia i brak kwalifi kacji zawodowych, brak znajomości nowo-
czesnych technologii
Z danych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że osoby 
starsze są zdecydowanie gorzej wykształcone niż pozostali bezrobotni. W końcu 
2007 r. wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia niemal połowa posiadała zaled-
wie wykształcenie gimnazjalne lub poniżej, a kolejne 27% posiadało wykształcenie 
zasadnicze zawodowe.

Bariery zewnętrzne
– Mała liczba ofert pracy dla osób powyżej 50 roku życia

Zdaniem badanych oczekiwania pracodawców bardzo często wykluczają osoby 
starsze. Pożądani są przede wszystkim pracownicy młodzi, a duże doświadczenie 
nie jest dla pracodawców istotnym atutem.

– Stereotypowe postrzeganie osób starszych
– Niskie wynagrodzenie i złe warunki pracy

Tym, co niejednokrotnie wpływa negatywnie na chęć podejmowania pracy przez 
badanych jest oferowanie pracy w „niegodziwych warunkach” i za niegodne wy-
nagrodzenie.

– System świadczeń społecznych
Osoby, którym pozostał krótki okres do osiągnięcia wieku emerytalnego, niepeł-
nosprawni pobierający renty inwalidzkie oraz badani mający prawo do zasiłku 
przedemerytalnego nie podejmują żadnych prób poszukiwania pracy. Część z nich 
deklaruje chęć pracy w szarej strefi e.
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Instytucje rynku pracy

POMOC W ZNALEZIENIU PRACY, UDOSTĘPNIANIE OFERT PRACY
– Większość badanych w poszukiwaniu ofert pracy zwraca się do urzędu pracy. 

Instytucja ta przez osoby powyżej 50 roku życia często traktowana jest jako źródło 
zasiłku dla bezrobotnych lub ubezpieczenia. Niektórzy respondenci zgłaszają się 
do powiatowego urzędu pracy, aby móc starać się o pomoc fi nansową z „opieki 
społecznej”.

– Większość badanych twierdzi, że korzystając z usług urzędów pracy, nie uzyskała 
porad, które byłyby pomocne w znalezieniu pracy. Część respondentów skarżyła 
się na otrzymywanie nieaktualnych ofert pracy.

Doradztwo, szkolenia
– Niektórzy badani spotkali się z doradcą zawodowym w Centrum Informacji i Pla-

nowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ). Wyrażali oni bardzo pozytywne opinie na 
temat otrzymanych porad, które okazały się przydatne podczas rozmów kwalifi ka-
cyjnych z pracodawcą.

– Niektórzy respondenci, pomimo tego, że nie mieli kontaktu z doradcą zawodo-
wym, wykazywali małe zainteresowanie doradztwem. Były to osoby, które za-
mierzały starać się o zasiłki przedemerytalne lub znajdujące się w wieku przed-
emerytalnym.
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Podsumowanie
Główne wnioski z badania pracodawców

Sytuacja zatrudnienia w fi rmach
– Firmy, niezależnie od ich wielkości, nie planują raczej przyjmować nowych osób do 

pracy w najbliższych latach. Ewentualne zatrudnienie wiąże się z naturalną fl uktu-
acją kadry pracowniczej w fi rmie.

– Szczególnie małe i średnie fi rmy deklarują, iż aktualnie, nie mogą pozwolić sobie 
na dodatkowe koszty związane z utworzeniem nowych stanowisk pracy.

– Brak planów zatrudniania nowych pracowników badani argumentują ustabilizowaną 
sytuacją fi rmy oraz wystarczającą ilością pracowników. Część respondentów tłuma-
czy to kryzysem gospodarczym i koniecznością ograniczania kosztów zatrudnienia.

– Pracodawcy, pytani o trudności, z jakimi się spotykają w związku z poszukiwaniem 
i zatrudnianiem nowych pracowników, wskazują na problem ze znalezieniem osób 
z odpowiednimi kwalifi kacjami (inżynierowie, mechanicy, elektrycy itd.)

Polityka kadrowa i postawa wobec osób defaworyzowanych
– Ponad 2/3 badanych przedsiębiorstw nie dokonało w ciągu ostatniego roku żad-

nych zwolnień lub przyjęć pracowników. Zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliż-
szych 12 miesięcy przewiduje 31% badanych, zaś zwolnienia brane są pod uwagę 
w co 10. fi rmie.

– Zdaniem 3/4 pracodawców, znalezienie odpowiedniego pracownika do ich fi rmy to 
sprawa trudna.
Dotyczy to zwłaszcza podmiotów najmniejszych, zatrudniających do 49 osób. 
Przyczyną tych trudności jest, zdaniem badanych, brak osób doświadczonych 
w danym zawodzie, posiadających odpowiednie umiejętności oraz wykształcenie 
kierunkowe.

– Spośród osób defaworyzowanych, najmniej chętnie badani zatrudniliby osobę, któ-
ra ma za sobą pobyt w zakładzie karnym. To jedyna grupa, która wywołuje jedno-
znacznie negatywne nastawienie pracodawców. Pewne zastrzeżenia budziły także 
osoby niepełnosprawne i te, które nie posiadają kalifi kacji zawodowych.

– Co czwarty respondent twierdzi, że na pewno zatrudniłby samotną matkę lub oso-
bę po 50. roku życia, gdyby spełniała ona wszystkie oczekiwania co do umiejętno-
ści i kwalifi kacji zawodowych.

– Obecnie, wśród pracowników badanych fi rm, kwalifi kujących się do kategorii de-
faworyzowanych, najczęściej występują samotne matki oraz osoby nieposiadające 
kwalifi kacji zawodowych.

Opinie i postawy względem osób defaworyzowanych
– Opinie i postawy pracodawców względem osób defaworyzowanych zależne są od 

grupy, do której te osoby należą.
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– Część badanych wyraża negatywne opinie na temat osób długotrwale bezrobotnych, 
nieposiadających kwalifi kacji zawodowych oraz opuszczających zakłady karne.

– Długotrwałe bezrobocie jest pojęciem kojarzącym się raczej negatywnie. Grupa ta, 
podobnie jak nieposiadający kwalifi kacji zawodowych, przywołuje na myśl głównie 
osoby, które nie chcą pracować i nie starają się o pracę.

– Perspektywa zatrudnienia osób opuszczających zakłady karne związana jest nato-
miast z uczuciem strachu, braku zaufania i ryzykiem.

– W przypadku osób niepełnosprawnych, kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz 
osób powyżej 50 roku życia przeważały pozytywne lub neutralne oceny ze strony pra-
codawców. Pracodawcy w swych ocenach starają się nie dyskryminować tych grup.

– Pracodawcy są świadomi trudnej sytuacji defaworyzowanych na rynku pracy. 
W niektórych przypadkach przyczyn takich okoliczności upatrują w braku inicja-
tywy (głównie długotrwale bezrobotnych i nieposiadających kwalifi kacji). Czasem 
zaś, trudność ze znalezieniem pracy zależy od czynników zewnętrznych (wiele za-
kładów nie ma możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych).

– Respondenci wskazują także na poprawę w ostatnich latach sytuacji niektórych 
osób, m.in.: niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia. Spowodowane jest 
to licznymi kampaniami medialnymi i działaniami ustawodawczymi na rzecz tych 
osób, uświadamiających zarówno pracodawców jak i całe społeczeństwo.

Zatrudnienie osób defaworyzowanych
– Pracodawcy, biorący udział w badaniu, zatrudniali w przeszłości lub aktualnie za-

trudniają osoby należące do wszystkich zdefi niowanych grup defaworyzowanych 
na rynku pracy.

– Mimo raczej pozytywnych deklarowanych opinii, najrzadziej zatrudnienie znajdują 
osoby niepełnosprawne (ze względu na charakter wykonywanej pracy) oraz byli 
więźniowie.

– W większości przypadków, pracodawcy mają pozytywne doświadczenia dotyczące 
pracy osób z grup defaworyzowanych, szczególnie pracowników powyżej 50 roku 
życia, kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz niepełnosprawnych. Niejedno-
krotnie podkreślano, że osoby te:
● są pracowite,
● szanują pracę,
● starają się być dobrymi pracownikami.

– Kilku pracodawców miało złe doświadczenia związane z zatrudnianiem i pracą osób 
długotrwale bezrobotnych oraz nieposiadających kwalifi kacji zawodowych.

– W trakcie badania pracodawcy wskazywali na liczne obawy i problemy związane 
z zatrudnianiem osób defaworyzowanych. Dotyczą one wszystkich wymienianych 
grup i związane są m.in. z.:
● koniecznością szkolenia pracowników,
● koniecznością dostosowania miejsc pracy,
● częstą absencją czy brakiem dyspozycyjności.

– Warto zauważyć, że pracodawcy, którzy zatrudniają w swojej fi rmie takie osoby, 
nie mają większych zastrzeżeń, co do jakości ich pracy. 

Korzyści i utrudnienia, związane z zatrudnieniem osób 
defaworyzowanych
– Zatrudniając samotną matkę, osobę opuszczającą zakład karny lub długotrwale 

bezrobotną, pracodawcy mogą, w swej opinii, zyskać zaangażowanego, lojalnego 
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pracownika. Osoby po 50. roku życia mogą z kolei wnieść do fi rmy duże doświad-
czenie zawodowe.

– Za pozostałymi kategoriami defaworyzowanych stoją korzyści czysto fi nansowe: 
bądź w postaci dotacji (niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni), bądź możliwości 
zaoferowania niższego wynagrodzenia (osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodo-
wych).

– Największym zagrożeniem w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest koniecz-
ność przystosowania miejsca pracy, a w przypadku kobiet samotnie wychowują-
cych dzieci – przystosowanie czasu pracy do potrzeb pracownika oraz ich częsta 
nieobecność w pracy.

– Osoby długotrwale pozostające bez pracy mogą nie być skore do intensywnej 
pracy, a nawet mogą z niej zrezygnować. Oprócz tego wymagają one poniesienia 
przez pracodawcę kosztów przeznaczonych na przeprowadzenie szkoleń. Osoby 
nieposiadające kwalifi kacji zawodowych narażają pracodawcę przede wszystkim 
na dodatkowe koszty z tytułu szkoleń, natomiast osoby po 50 roku życia, na pod-
stawie doświadczeń respondentów, bywają niechętne do intensywnej pracy.

Ocena obecnych działań
– Pracodawcy w umiarkowanym stopniu orientują się w prowadzonych działaniach, 

wspierających zatrudnienie osób defaworyzowanych. Najczęściej słyszeli o:
● Różnego rodzaju dofi nansowaniach dla pracodawcy – dopłatach na tworzenie 

miejsc pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia za pracownika długotrwale bezro-
botnego, nieposiadającego kwalifi kacji oraz niepełnosprawnego.

● Stażach, kursach zawodowych organizowanych przez urząd pracy.
● Regulacjach prawnych związanych z zatrudnianiem osoby powyżej 50 roku życia

– Znaczna część respondentów nie spotkała się z żadnymi programami i działaniami 
wspierającymi samotne matki oraz osoby, które opuściły zakłady karne.

– Małe fi rmy często nie posiadają wiedzy na temat działań wspierających zatrudnie-
nie osób defaworyzowanych, lub jedynie słyszały o pewnych rozwiązaniach.

– Najlepiej w tej kwestii zorientowane są fi rmy średnie, zatrudniające do 249 pra-
cowników.

– Część pracodawców dużych przedsiębiorstw słyszało o różnych działaniach, ale 
nie korzystają z nich właśnie ze względu na wielkość fi rmy (prowadzą samodzielny 
proces rekrutacji). Duże fi rmy, chętniej, niż mniejsze przedsiębiorstwa, uczestniczą 
w targach pracy.

– Wszelkie działania realnie przyczyniające się do aktywizacji defaworyzowanych 
grup oceniane są pozytywnie.

– Za najskuteczniejsze, badani uważają bezpłatne szkolenia i kursy podnoszące kwa-
lifi kacje osób bezrobotnych, pomoc psychologiczną oraz działania z zakresu do-
radztwa zawodowego.

– Inne, pomocne rozwiązania to zdaniem respondentów te, które skierowane są bez-
pośrednio do pracodawców (ulgi podatkowe, dofi nansowania do wynagrodzenia).
To właśnie korzyści fi nansowe dla pracodawców zachęcają ich do tego, by zwró-
cić uwagę na sytuację osób defaworyzowanych. Głównym motywem zatrudnienia 
tych osób są zatem możliwości częściowego pokrycia kosztów utrzymania nowego 
pracownika.

– Słabymi stronami obecnych działań wspierających zatrudnienie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym są zbyt duże formalności i brak sprawnej komunikacji 
między instytucjami zajmującymi się pomocą w tym zakresie a przedsiębiorstwami.
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– Wiele fi rm nie decyduje się na zatrudnianie osób defaworyzowanych, ponieważ 
pracodawcy nie wiedzą, gdzie mogą uzyskać informacje i pomoc w tej sprawie.

– Dodatkowo, respondenci zwracali uwagę na wiele formalnych problemów z wzię-
ciem udziału w programach aktywizujących bezrobotnych.

– Aby pracodawcy chętniej zatrudniali w swoich fi rmach osoby zagrożone bezrobo-
ciem, należy usprawnić działania organizacyjne z tym związane. Ponadto, zaleca 
się, aby urzędy pracy wychodziły z inicjatywą do pracodawców każdego szczebla 
(małych, średnich i dużych fi rm), informując ich o aktualnych możliwościach ko-
rzystnego zatrudnienia wybranej grupy osób.

Instytucje i programy rynku pracy
– Spośród różnych programów i działań, mających na celu zachęcić i ułatwić praco-

dawcom zatrudnianie defaworyzowanych, najbardziej znane to refundacje kosztów 
wyposażenia oraz staże i szkolenia zawodowe prowadzone w urzędzie pracy.

– Do zatrudniania defaworyzowanych respondentów najbardziej zachęcają refun-
dacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego lub osoby nie-
pełnosprawnej, zwrot kosztów wynagrodzenia, nagród, dotacja z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na stworzenie miejsca 
pracy oraz na część wynagrodzenia.

Rozwiązania zachęcające do zatrudniania defaworyzowanych
– Respondenci wielokrotnie zwracali uwagę na pozytywny wpływ wszelkich czynni-

ków fi nansowych – dofi nansowań i dotacji dla pracodawców za zatrudnianie grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Rozszerzenie tych działań na każdą z grup defaworyzowanych może zachęcić pra-
codawców do częstszego zatrudniania takich osób.

– Oprócz ulg dla pracodawców, należy zdaniem respondentów kłaść większy nacisk 
na możliwość udziału bezrobotnych w kursach i szkoleniach. Powinny być one do-
stosowane do aktualnych potrzeb pracodawców.
W tym celu, należy w stałej współpracy z pracodawcami, skutecznie diagnozować 
zapotrzebowanie na wymagane umiejętności pracowników. Można organizować 
szkolenia i kursy zgłoszone przez konkretnych pracodawców, tak by realnie zwięk-
szały one szansę zatrudnienia w danej fi rmie.

– Istotne są również działania z zakresu pomocy psychologicznej oraz doradczej. 
Dzięki temu, osoby bezrobotne nabierają pewności siebie i umiejętności potrzeb-
nych do sprawnego poruszania się po rynku pracy.

– Warto także zwrócić uwagę na rozwiązania systemowe, np. związane z pomocą dla 
samotnych matek w zagwarantowaniu opieki nad dziećmi.

– W przypadku osób opuszczających zakłady karne, konieczna jest zmiana w po-
strzeganiu tych osób przez społeczeństwo. Zdaniem respondentów, w przełamaniu 
obaw związanych z zatrudnieniem tej grupy osób pomóc mogą społeczne kampa-
nie informacyjne, naświetlające sytuację osób opuszczających zakłady karne.

– Wśród pracodawców panuje przekonanie, że za większość działań zmierzających 
do poprawy sytuacji osób bezrobotnych powinno być odpowiedzialne państwo, 
a ściślej – urzędy pracy.

– Zdaniem badanych, to właśnie urzędy pracy mają bezpośredni kontakt z osobami 
bezrobotnymi i najlepiej powinny się orientować w ich sytuacji na rynku pracy.
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Część 1
Badanie osób 
defaworyzowanych
– wyniki szczegółowe

Znaczenie i rola pracy
Wejście lub powrót 
na rynek pracy

Osoby długotrwale bezrobotne

Znaczenie pracy
– Respondenci, którzy pozostają przez dłuższy okres czasu bezrobotni, postrzegają 

pracę w następujących kategoriach:
● Praca jako źródło pieniędzy
● Praca jako forma obcowania z innymi ludźmi
● Sposób uzyskiwania osobistej satysfakcji
„Muszą żyć z czegoś, są ludzie, którzy są obowiązkowi, a są tacy, że po prostu 
nie chcą pracować, ale większość wydaje mi się pracują, bo ich to „uszczęśliwia” 
i zarobek też”.
„Przede wszystkim jest źródłem utrzymania, ale praca daje satysfakcję, tylko za-
leży jaka praca, jak pracowałem jako kierowca to dawało mi to satysfakcję zdecy-
dowanie”.
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– Wyróżnione przez respondentów trzy aspekty pracy: fi nansowy, społeczny oraz 
związany z satysfakcją i samorealizacją są ze sobą ściśle powiązane, jednakże 
po analizie wypowiedzi respondentów potrzeby związane z aspektem fi nansowych 
wydają się być bardziej podstawowymi z perspektywy badanych osób długotrwale 
bezrobotnych.
„No na pewno duże, przede wszystkim i zarobki, lepszy byt, lepsze życie, no i po 
prostu uważam, że na nawet kontakt międzyludzki jest bardzo ważny”.

Znaczenie pracy – piramida potrzeb
– Znaczenie pracy dla badanych osób bezrobotnych można przedstawić w postaci 

hierarchii potrzeb. W większości przypadków, dopiero zaspokojenie potrzeb na niż-
szym szczeblu piramidy pozwala osobie na osiągnięcie odpowiedniego poziomu do 
zaspokajania potrzeb wyższych.

potrzeby fi nansowe
– Ludzie pozostający bez pracy przez dłuższy okres czasu (ze względu na swoją 

chorobę, brak wykształcenia, czy też inne problemy nie pozwalające im na zdoby-
cie pracy) doświadczają podstawowych problemów związanych z brakiem stałych 
dopływów środków fi nansowych.
„Brak pieniędzy, no po prostu brak pieniędzy, no nie stać ludzi ani na lekarstwa tak 
jak w moim wypadku, prawda?”

– Często pomoc fi nansowa świadczona przez instytucje takie jak MOPS nie zaspokaja 
podstawowych potrzeb osób, które to muszą stale monitorować ceny nawet najpo-
trzebniejszych artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

– Taki permanentny stan powoduje stały stres tych osób, który to wtórnie powoduje 
coraz gorsze samopoczucie zarówno psychiczne jak i fi zyczne.

– Zdobycie pracy, a co się z tym wiąże środków do życia, wpływa na poprawę tego 
stanu. Osoby mogą zadbać o swoje zdrowie oraz, poprzez zaopatrywanie się 
w potrzebne artykuły, poprawić ogólne samopoczucie.
„Brak pracy to przede wszystkim brak środków fi nansowych, no a co za tym idzie 
brak normalnego, spokojnego życia. Posiadanie pracy to oczywiście posiadanie 

Satysfakcja

Kontakt międzyludzki

Potrzeby finansowe
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środków, niezbędnych do życia... i nie tylko takich podstawowych, to znaczy ta-
kich, bez których można się obyć”.

kontakt międzyludzki
– Osoby, które nie mogą pracować, pozbawione są możliwości kontaktów z innymi 

osobami. Ta z pozoru trywialna sprawa ma ogromne znaczenie dla respondentów, 
ponieważ człowiek jest istotą społeczną i relacje z innymi osobami mają ogromny 
wpływ na jago kondycję psycho-fi zyczną.
„Gdyby mi zdrowie pomagało, to przyjemność mi sprawia, dużą. Siedzenie w domu 
to jest coś okropnego”.

– Funkcjonowanie w odosobnieniu lub popadanie w rutynę, spędzając całe dnie 
w domu, niekorzystnie wpływa na osoby bezrobotne.
„Koleżeństwo, nowe znajomości, po prostu ludzie są tacy bardziej otwarci”.

– Kontakty społeczne pozwalają zarówno odpocząć od codziennych problemów jak 
i podnieść ogólną samoocenę poprzez rozmowę z innymi ludźmi.
„Osamotnienie, powiem Pani i brak kontaktu z ludźmi to jest raz i tak jak mówiłam 
pieniądze, pieniądze, pieniądze”.

satysfakcja
– Zaspokajając osobiste potrzeby fi nansowe oraz potrzebę kontaktów społecznych, 

możliwa jest realizacja potrzeby satysfakcji, samorealizacji.
„Myślę, że bardzo dużo, przede wszystkim jeśli ta praca dawała by mi satysfakcję, 
to człowiek jest taki dowartościowany. Głównie chodzi o fi nanse, bo jednak zawsze 
brakuje”.

– Satysfakcja z pracy jest według respondentów celem, do którego chcieliby dążyć 
w momencie, kiedy uda im się znaleźć dobrze płatną oraz stymulującą kontakty 
międzyludzkie pracę.

– Bez posiadania środków do życia oraz bez możliwości utrzymywania podstawowych 
kontaktów z innymi osobami, poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy pozostaje 
niemal nieosiągalne, ponieważ bardzo trudno jest czerpać przyjemność z zatrud-
nienia, podczas gdy trzeba stawić czoła wielu małym lecz znaczącym problemom.
„Znaczenie ma bardzo duże, przede wszystkim możliwość spokojnego życia, wia-
domo, że bez pieniędzy to ani rusz. Niby pieniądze nie dają szczęścia, ale bez 
pieniędzy nie można funkcjonować, muszą być pieniążki. Satysfakcja również, bo 
poznaje się grono ludzi, z którymi zawiera się znajomości, przyjaźnie. Daje satys-
fakcje bardzo dużą”.

Konsekwencje nieudanych prób znalezienia pracy
– Gdy osobom poszukującym pracy, mimo usilnych prób jej znalezienia, nie udaje się 

znaleźć zatrudnienia, prowadzić może to do dalszych konsekwencji, które wtórnie 
utrudniają dalszy proces poszukiwania pracy.

Nieudolne próby znalezienia zatrudnienia skutkują najczęściej w:
– Poczuciu bezradności/ wyuczonej bezradności

Gdy osoby poszukujące pracy stale doświadczają niepowodzeń związanych ze zdo-
byciem zatrudnienia, wytwarza się poczucie bezradności. W przypadku wystawie-
nia osoby na doświadczanie ciągłych porażek, osoba ta wytwarza w sobie przeko-
nanie o nieskuteczności swojego zachowania. Nawet w momencie pokazania jej 
rozwiązania problemu i uniknięcia porażki, nie jest w stanie osiągnąć sukcesu.
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„Przez rok czasu w ogóle nie dostawałam żadnych propozycji, tylko co pół roku 
przyjść i nic więcej, to jest po prostu na dalszą współpracę”.
U osób bezrobotnych wyuczona bezradność polega na przekonaniu, iż zdobycie 
pracy graniczy z cudem i wszystkie czynniki, zarówno te wewnętrzne jak i ze-
wnętrzne, są skierowane przeciwko tej osobie.
Wyuczona bezradność u osób bezrobotnych powoduje, iż nie potrafi ą one wykorzy-
stać bardzo dobrych okazji i szans na znalezienie pracy. Są w pewien sposób przy-
zwyczajone do doświadczania porażek i bardzo ciężko jest zmienić im ten stan.
„Największym problemem jest to, że jest w ogóle mało ofert pracy. Jeśli już są, to 
dla osób bardziej wykształconych. Problemem takim wielkim nie jest fakt, ze się 
długo nie pracuje, ale problemem jest sam rynek pracy”.
Wyuczona bezradność może być przekazywana w rodzinach bezrobotnych na za-
sadzie obserwacji zachowań bliskich.

– Poczuciu zewnętrznej kontroli
Z poczuciem bezradności wiąże się zjawisko umiejscowienia kontroli. W wyniku 
wyuczonej bezradności zanikają związki przyczynowo-skutkowe między działa-
niem osoby a osiąganymi sukcesami. U osób bezrobotnych wytwarza się poczucie, 
iż sukces w poszukiwaniu pracy zależy nie od nich, a od czynników zewnętrznych.
„Urząd Pracy kompletnie nam nie pomaga”.
„W biurach jak zostawiałam dokumenty, swoje cv, mówili, że damy odpowiedź, ale 
żadna odpowiedź nie przyszła”.
Osoby charakteryzujące się wewnętrznym poczuciem kontroli biorą sprawy we 
własne ręce i są nastawione na realizacje swoich celów. W przypadku osób z ze-
wnętrznym poczuciem kontroli, do których należą w większości osoby długotrwale 
bezrobotne, sukces w poszukiwaniu pracy zależy od innych osób. Osoby takie 
prezentują raczej postawę wyczekującą na pomoc i „szczęście”.
„Myślę że w ogóle jako doradca powinien nie tyle co doradzać ale i pomoc szukać, 
jakiś kontakt gdzieś znaleźć”.
Dla osób nieskutecznie poszukujących pracy, charakteryzujących się zewnętrznym 
poczuciem kontroli, za zdobycie zatrudnienia odpowiadają instytucje działające na 
rynku pracy, inni ludzie oraz „zrządzenie losu”.
„To zależy, do jakiego biurka się podeszło, bo były takie Panie, że chciały, w moim 
wypadku to jakim cudem ona mi znajdzie taką pracę, a nie inną”.
„Jak już się spotka z tym doradcą, to żeby on potrafi ł doradzić, potrafi ł wskazać 
konkretną pracę. Ja się spotkałam z tym, że „proszę sobie szukać”, „proszę sobie 
zobaczyć na to, na to...”. Żeby ktoś powiedział, pani poczeka, ja spróbuje, bo pani 
długo nie było”.
„Miała i szczęście, inteligentna, mądra „babka”, udało jej się po prostu, miała 
szczęście”.

– Postępowaniu w taki sposób, by potwierdzić negatywną opinię innych o sobie
Efekt samospełniającego się proroctwa powoduje, iż osoba poszukująca pracy ob-
niża swoje szanse na zatrudnienie poprzez podkreślanie stygmatyzujących nie-
doskonałości. Zaczyna postępować zgodnie z wytworzonym stereotypem osoby 
bezrobotnej. Kiedy osoba posiada małe kwalifi kacje zawodowe lub ocenia siebie 
jako nieodpowiednią do pracy (np. stereotyp osoby starszej pracującej przy kom-
puterze) postępuje ona w sposób, w jaki wydaje jej się, że jest postrzegana.
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Choć taki sposób postępowania ma znaczenie obronne i pozwala racjonalnie wytłu-
maczyć porażkę, poważnie ogranicza szansę na sukces w poszukiwaniu pracy.
„Sam fakt, że pozostają długo bez pracy. Ktoś może sobie pomyśleć, że skoro się 
długo nie pracuje, to taki człowiek się do niczego nie nadaje”.

Osoby niepełnosprawne

Znaczenie pracy
– Dla większości badanych niepełnosprawnych praca ma ogromne znaczenie. Uczest-

nicy badania podkreślają nie tylko jej znaczenie fi nansowe, ale przede wszystkim 
jej ważną funkcję społeczną.

– W przypadku badanych niepełnosprawnych praca zaspakaja potrzebę kontaktu 
społecznego i relacji międzyludzkich.
„Ja jak pracowałam, to miało to dla mnie jakieś znaczenie, bo byłam wśród ludzi, 
bo pracowałam w służbie zdrowia (…) Człowiek całkiem inaczej się czuł, człowiek 
przychodził z dyżurów, wśród ludzi (…)”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„(…) praca według mnie, to towarzystwo kolegów, wśród ludzi. Praca to jest przy-
jemność i też obowiązek”. [Niepełnosprawny, Wrocław]

– Badani podkreślają także, że praca nadaje sens ich życiu, dzięki niej czują się po-
trzebni.
„Człowiek czuje się potrzebny, ja mówię to z racji swojego wieku, mam 60 lat, nie-
długo przejdę na emeryturę, dlatego bronię się rękami i nogami, gdzie mógłbym 
być na rencie, jednak tego unikam”. [Niepełnosprawny, Jelenia Góra]

– Praca to również możliwość rozwijania się, dokształcania i spełnienia celów zawo-
dowych.
„To znaczy poznaje się wielu ludzi, zależy, (…)poznaje się nową pracę, trzeba się 
jakoś dokształcać”. [Niepełnosprawny, Jelenia Góra]
„Praca dla mnie jest sposobem na zarabianie pieniędzy, spełnianiem marzeń i re-
alizowanie celów zawodowych”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Praca dla mnie jest dużym szczęściem, to są kontakty, człowiek się rozwija, zara-
bia”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]

Próby poszukiwania pracy
– Część badanych nie poszukiwała pracy ze względu na posiadanie orzeczenia o nie-

pełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy i pobierania z tego powodu 
renty inwalidzkiej.

Czy obecnie szuka Pan(i) pracy?

„Nie szukam teraz pracy, orzeczono mi ten 
stopień niepełnosprawności(…)”
[Niepełnosprawny, Środa Śląska]

„Obecnie mam 2 grupę inwalidzką”. 
[Niepełnosprawny, Wrocław]
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Z danych BAEL wynika, że głównym źródłem utrzymania osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym w roku 2008 była renta z tytułu niezdolności do pracy 
(63,6%). Z pracy utrzymywało się tylko 14,9% niepełnosprawnych. ZUS może za-
wiesić rentę osobom podejmującym pracę w części lub w całości. Zależy to od wyso-
kości przychodu brutto rencisty. Po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie ulega zmniejszeniu, 
zaś przekroczenie 130% tej kwoty powoduje jego zawieszenie. Okazało się, że 
u wielu osób progi dochodów umożliwiające zachowanie renty są zbliżone do jej wy-
sokości, więc „nie opłaca się” im pracować i zawieszać świadczenia rentowego. Jest 
to mechanizm redukujący motywacje do podjęcia pracy.

Próby poszukiwania pracy
– Informacja o podjęciu pracy przez osobę niezdolną do jej wykonywania może 

mieć wpływ na decyzję organu orzekającego, w sytuacji, gdy osoba ta ubiega się 
o przedłużenie okresu niezdolności do pracy. Część respondentów posiada renty 
okresowe przyznane na 5 lat i obawia się ryzyka utraty renty.

– Niektórzy respondenci, którzy poszukiwali pracy, często mieli poważne trudności ze 
znalezieniem jej, ze względu na zły stan zdrowia.
„Obecnie poszukuję pracy, ale gdzie ludzie usłyszą cukrzyca, jeszcze insulina, na-
wet nie ma co gadać, ludzie bardzo się boją. Insulinę biorę 3 razy dziennie, a 4 
na noc, to są szybko i krótko działające, 
nawet, jeśli bym poszedł do pracy to mu-
siałbym w pracy 2 razy wziąć. Pracodaw-
cy się boją, że zemdleję czy coś, nawet 
próbowałem po znajomych, powiedzieli 
oni też się boją, żebyś nie upadł, nie za-
słabł. Obawiają się tego, ludzie obawiają 
się zwolnień, a ja muszę iść raz w miesiącu 
do diabetologa i dwa razy zrobić badania”. 
[Niepełnosprawny, Szczepanów]
„Ja mam znajomości, ja jestem murarz, 
tynkarz, ogólnobudowlany, ale koledzy nie 
chcą mnie przyjąć, tam trzeba dźwigać, a ja 
nie mogę, zdrowie mi nie pozwala, tęsknię 
za pracą”. [Niepełnosprawny, Wrocław]

– Badani podkreślali, że pracodawcy poszukują pracowników jedynie z umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, dyskryminując osoby z lekkim i znacznym 
stopniem niepełnosprawności.
„Pytają o grupę i potrzebują tylko i wyłącznie z drugą(…) Gdy zmienią mi grupę z 3 
na 2, wtedy wiadoma rzecz, mogę od razu dostać pracę. Czy do ochrony, czy ma-
gazynów, jakąś tam pracę dostanę, ale jako 3 grupa odpadam”. [Niepełnosprawny, 
Jelenia Góra]
Wynika to z faktu, iż pracodawcy zatrudniając osobę niepełnosprawną otrzymują 
dofi nansowanie z PFRON. Jednak wysokość tej pomocy zależy od stopnia niepeł-
nosprawności pracownika. Gdy ma on orzeczenie o lekkim jej stopniu, pracodawca 
może otrzymać maksymalnie 535,92 zł dofi nansowania. Gdy stopień jest umiar-
kowany, dotacja wzrasta do 1250,48 zł, a przy znacznym pracodawca dostanie do 
1429,12 zł miesięcznie. Ponieważ różnica między dofi nansowaniem za pracownika 
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ze znacznym, a umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest niewielka, pra-
codawcy preferują zatrudniać osoby z umiarkowanym jej stopniem, a więc z mniej-
szymi problemami zdrowotnymi. Natomiast różnica w wysokości dofi nansowania 
za pracownika z lekkim stopniem, a umiarkowanym jest znaczna. Z tego powodu 
pracodawcy poszukują pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, dyskryminując osoby z lekkim i znacznym jej stopniem.
Paradoksalnie dotacje z PFRON, które mają za zadanie pomóc wszystkim oso-
bom niepełnosprawnym na rynku pracy, przyczyniają się do dyskryminacji czę-
ści z nich.

Osoby opuszczające zakłady karne

Znaczenie pracy
Sam termin praca ma bardzo pozytywne znaczenie dla tej grupy badanych. 
W trakcie rozmów respondenci podkreślali, że praca jest bardzo istotnym elemen-
tem życia (zarówno pracujący jak i aktualnie pozostający bez pracy).

– Praca jako źródło dochodów
To właśnie fi nansowy aspekt pracy akcentują osoby, które opuściły zakłady kar-
ne. W tym kontekście praca postrzegana jest jako środek dla zapewnienia bytu, 
zabezpieczenia, podstawa normalnego funkcjonowania.
„Stały dochód miesięczny, żeby żyć po prostu (…)”.
„Muszę ją posiadać, bo bez tego nie można żyć. I tak dalej, i ze wszystkim po 
kolei itd., że utrzymanie i wszystko (…)”.
„Zapewnia pewne podstawy dla człowieka, bez której mamy problemy. Nie mamy 
co jeść, nie mamy gdzie spać. Praca umożliwia zapewnienie tych podstaw, jeżeli 
jest to praca odpowiednio płatna (…)”.
„Pozwala na w miarę spokojne społeczne funkcjonowanie (…)”.
„Byłoby mnie stać na jedzenie, na papierosy i na normalne życie – nie myślę tam 
o jakichś pierdołach, czyli normalny byt by był po prostu”.

– Możliwość samorealizacji i rozwoju.
Praca daje szansę realizowania osobistych celów i zamierzeń:
„Praca zapewnia byt, możliwość realizacji tego co jest ważne”.
„Praca i związane z nią pieniądze dają mi możliwość realizowania tego, co np. 
lubię i również zapewnienie bytu rodzinie”.

– Resocjalizacyjna funkcja pracy
Jej posiadanie daje szansę uniknięcia ewentualności zejścia na złą drogę, oraz 
zapewnia szansę na sprawne społeczne funkcjonowanie. W opinii badanych, to 
brak pracy i nędza w największym stopniu skłaniają do powrotu na ścieżkę prze-
stępczą.
„Głupoty przychodzą do głowy – kradzież i podobne rzeczy, i przestępstwo, 
i można się z powrotem dostać tam, gdzie się nie powinno”.



49

„To nie ma pracy jest po prostu nikim jak mu się nie chce pracować człowiekowi 
któremu się chce pracować może wyjdzie na kogoś a taki któremu się nie chce 
jakiś żul wyrośnie”.
„Jeżeli nie masz zamiaru wrócić na drogę przestępczą to musisz znaleźć pracę. 
Każdy człowiek musi ją znaleźć. Musisz się ubrać, zjeść, normalna rzecz to jest”.
„Jak były więzień ma pracę to daje sobie radę, i to go trzyma na wolności. Jest 
praca, jest kasa, jest motywacja”.

– Sytuacja braku pracy jest dla badanych przede wszystkim wiązana z doświad-
czeniem nędzy i upokorzenia. Skutkuje ono poczuciem beznadziei oraz ryzykiem 
ponownego popełnienia wykroczenia z powodu braku środków na życie. Ma to 
szczególnie demoralizujący w przypadku szczerej chęci powrotu do normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie.

„Jest to biedowanie, żebranie, kombinowanie (…)”.
„Nędza, nie wiem co bym robił bez pracy może jakieś głupoty narkotyki”.
„Nuda i w ogóle wiąże się z nie przyjemnymi sytuacjami i trzeba kombinować 
żeby były te pieniądze (…)”.
„Jeżeli przestępca nie ma pracy to większość z nich popełnia to samo co robiła 
i wraca do więzienia. Tzw. dołek się załapuje – człowiek się zniechęca (…)”.

Próby poszukiwania pracy
– Byli skazani, którzy planują powrót na rynek pracy, pragną przede wszystkim od-

różnienia od panującego stereotypu więźnia. Nie chcą podlegać takiemu samemu 
traktowaniu jak więźniowie recydywiści.
„Chciałbym odróżnienia się od innych, którzy nie chcą pracować (…)”.
„Kto nie ma pracy jest po prostu nikim jak mu się nie chce pracować (…)”.
„W moim przypadku ja szukałem pracy i znalazłem, ale są osoby takie które 
większość swojego życia spędzają w zakładach karnych. Czego one mogą ocze-
kiwać od takiej instytucji? Tylko pieniędzy i żeby ich utrzymywali (…)”.

– Pragnienie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i podjęcia 
uczciwej pracy zarobkowej była udziałem większości badanych. Jednak, w trakcie 
rozmów mocno akcentowali oni, że nie jest to zbyt częsta sytuacja w ich środo-
wisku – zaś oni sami znacząco odróżniają się od innych osób, które mają za sobą 
pobyt w zakładzie karnym. W ich opinii większość więźniów nie zamierza poddać 
się resocjalizacji, prezentuje jedynie postawę roszczeniową wobec otoczenia. Nie 
mają oni zamiaru podjąć uczciwej pracy, co jest jednak spowodowane faktem że 
nie zostali jej nauczeni.
„Czasami ludzie nie chcą być dobrzy, bo to wynoszą z domu, że chcą być źli”.
„Powiedziałem sobie, że nie wyląduję w więzieniu, nie, że się boję, ale, żeby 
ludziom nie robić krzywdy. W moim życiu popełniłem błąd i teraz trudno się 
z tego wycofać”.
„(…) są nie nauczeni pracy. On nie będzie pracował. Spotkałem tam gościa, który 
mówił że ja kradłem, kradnę i będę kradł i on spędził piętnaście lat w więzieniu. 
Nie nauczył się niczego. On chce od społeczeństwa pieniądze, pracować nie. 
Taka jest prawda. Jak ktoś chce znaleźć pracę to ją znajdzie. Nie ma rzeczy nie-
możliwych”.
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– Przebywanie w zakładzie karnym jest doświadczeniem wpływającym mocno na 
postrzeganie siebie. Długotrwały okres odbywania kary utrudnia odnalezienie się 
na wolności, zwłaszcza, że przeważnie była ona połączona z przebywaniem poza 
rynkiem pracy. Dlatego też, szczególnie istotna dla byłych więźniów jest możli-
wość pracy w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Wśród osób, które miały okazję 
pracować – było to traktowane jako nagroda, dająca poczucie bycia potrzebnym 
i uniknięcia nudy – która jednocześnie umożliwiła zdobycie doświadczenia zawo-
dowego.
„Pracowałem w fi rmie kładącej przewody telekomunikacyjne i pracowałem jako 
sprzątacz, woźny w przedszkolu. Po wyjściu niestety nie mogłem kontynuować 
dalej tej pracy (…)”.
„Tak, pracowałem wydając posiłki, przynosiłem, odbierałem czyli na ½ etatu 1/3 
etatu zależy. Nie mogłem jednak kontynuować tej pracy po wyjściu, bo nie pra-
cowałem przy sprawach żywnościowych, ani innych tam takich. (…)”.
„Pracowałem w bibliotece szkolnej i sprzątałem szkołę na ,,Klęczkach”- (ul. Klecz-
kowska we Wrocławiu) – później udało mi się przejść do Oleśnicy ze względu na 
rodzinę, gdzie walczyłem kupę czasu o to. I tu pracowałem też na bibliotece już 
normalnej, tylko że jedynie jakiś czas (…)”.

– Za szczególnie istotny elementem procesu resocjalizacji zostały uznane oferowa-
ne w zakładach karnych kursy doszkalające, oraz inne formy edukacji dostępne 
dla osadzonych, mające na celu podniesienie ich kwalifi kacji. W większości bar-
dzo przychylnie odnoszono się do takich możliwości zwiększenia swoich szans na 
rynku pracy.
„To były normalne kursy jak bym je chętnie zrobił na wolności, aby robota była 
(…), normalnie wszystko tak było zorganizowane”.
„Chciałem się douczyć, bo i tak nie było co robić no to mogłem sobie zrobić taki 
papier”.
„Skorzystałem z powodu dosyć dużego wyroku i chęci nie zmarnowania tego 
czasu gdy tam się znajdowałem (…)”.

– Osoby, które skorzystały z możliwości doszkolenia się, zgłaszały jednak pewne 
zastrzeżenia związane z systemem organizacji tychże szkoleń. Dotyczyły one bra-
ku ich przystosowania do realnych oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie 
– nie umożliwiały efektywnego znalezienia pracy po zakończeniu okresu odby-
wania kary.
„(…) była taka reorganizacja, że przechodzili z systemu uczenia elektroniki na 
elektromechanik. I na pierwszym roku, gdzie była teoria nie było praktyki – wła-
ściwie skończyłem szkołę bez praktyki. Była reorganizacja i tworzyli tam jakby 
komórkę tą właśnie praktyczną – nie było jeszcze tych różnych urządzeń i teraz 
mam z tym problem”.

– Moment opuszczenia zakładu karnego jest dla badanych swoistą „chwilą praw-
dy”. Następuje wtedy weryfi kacja ich umiejętności oraz przekonań nabytych 
w trakcie pobytu z rzeczywistością. Jest to także najbardziej krytyczna chwila, 
gdyż przeważnie byli osadzeni nie dysponują środkami, które mogłyby im umoż-
liwić w miarę sprawne przejście do sytuacji niezależności. Związane jest to z bra-
kiem jakiejkolwiek efektywnej pomocy dla tej grupy. Obecnie funkcjonujący sys-
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tem udzielania wsparcia dla osób opuszczających więzienia został jednoznacznie 
oceniony jako fi kcja.
„Po opuszczeniu zakładu karnego zgłaszasz się do kuratora sądowego, który po-
winien udzielić pomocy, ewentualnie pomocy pieniężnej na przeżycie kilku mie-
sięcy, ale to jest totalna bzdura. Jak się do niego zachodzi jest tak, panie to się 
należy to się nie należy, ale to wszystko się nie opłaca. Niestety takie jest życie 
po opuszczeniu zakładu karnego. Niech mi nikt nie mówi, że jest inaczej (…)”.
„Myślałem, że po wyjściu, opuszczeniu zakładu karnego kurator mi pomoże. 
Bzdura totalna, można się przeliczyć (…)”.

– Badani z grupy opuszczających zakłady karne najczęściej aktywnie poszukują 
możliwości zatrudnienia. Robią to pozyskując oferty w Urzędach Pracy, w prasie, 
przez znajomych, czy też osobiście odwiedzając potencjalnych pracodawców.
Charakterystyczne dla badanych było branie sprawy we własne ręce i nie 
zdawanie się na zinstytucjonalizowane formy pośrednictwa w poszuki-
waniu zatrudnienia.
Osoby, które znalazły pracę otrzymały ją przeważnie dzięki tego rodzaju działa-
niom a nie wsparciu ze strony instytucji.
W przypadku opuszczających zakłady karne znamienne jest, że wśród sposobów 
poszukiwania pracy nie pojawia się Internet. Powodem tego jest z jednej strony 
brak możliwości technicznych, z drugiej zaś brak umiejętności posługiwania się 
komputerem.
„Jeździłem po fi rmach i rozmawiałem z prezesami i kierownikami i wszędzie było 
proszę pytać (...)”.
„Potrafi ę przejść całe miasto i pytać się po wszystkich budowach, nie budowach, 
tam tego i po różnych kolegach, czy ktoś szuka pracowników (…)”.
„Po opuszczeniu zakładu karnego przeszedłem kilka zakładów pracy, w których 
wcześniej pracowałem, gdzie mnie znali (…)”.
„Osobiście szukam pracy, chodzę i szukam pracy, chodzę z ,,buta” i twarzą 
w twarz pytam, bo innej możliwości nie mam; nie mam Internetu, ani innej 
możliwości”.

Fakt przebywania w zakładzie karnym
– Na podstawie doświadczeń wyniesionych z rozmów z pracodawcami, część 

z badanych uznawała, że informowanie o fakcie przebywania w zakła-
dzie karnym w znaczącym stopniu utrudni im znalezienie zatrudnienia. 
Przyjmowali oni strategię zatajania informacji odnośnie swojej przeszłości. Nie 
posuwali się jednak do jawnego fałszowania rzeczywistości, jedynie pomijali fakt 
osadzenia w zakładzie karnym w swoim życiorysie zawodowym.
„Jak pisałem podanie nie przyznawałem się, że byłem w kryminale, bo by mnie 
nie przyjął tam (…)”.
„(…) ja nie mówiłem, że byłem w zakładzie karnym, bo to nie miało by sensu ta 
rozmowa, prawdopodobnie by jej nie było”.
„Pracodawca, który nie zna osoby, która opuściła zakład karny a dowie się, że 
opuściła zakład karny nie da pracy. Bo to jest tak: przyjdziesz do tego praco-
dawcy pyta Cię: gdzie pan ostatnio przebywał?, mówisz, że w zakładzie karnym. 
Dziękuje nie ma dla pana pracy. Chodź by miał 400 miejsc pracy. On Cię nie 
zatrudni bo się obawia”.
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– Dopiero, po udowodnieniu, że są dobrymi, zaangażowanymi pracownikami, ba-
dani mogą sobie pozwolić na ujawnienie informacji o pobycie w zakładzie peni-
tencjarnym, choć nie jest to sytuacja częsta.
„Inaczej patrzą na niego dopóki się nie przyzwyczają i nie zapomną, że on sie-
dział (…)”.

– Ukrywanie faktu odbywania kary więziennej jest częste wśród osób, które posia-
dają na swoim koncie niskie wyroki. Jednakże, w odniesieniu do osób, po długo-
letnim pobycie w zakładzie karnym – takie rozwiązanie nie jest możliwe.
„(…) na początku przecież muszę to powiedzieć, bo mam to w papierach”.

Osoby nieposiadające kwalifi kacji
zawodowych

Znaczenie pracy
– Badani z grupy nieposiadających kwalifi kacji zawodowych przede wszystkim pod-

kreślają walory fi nansowe pracy. Praca kojarzy im się z lepszym bytem material-
nym oraz również z poczuciem obowiązku.
„Pomaga utrzymać dom i rodzinę.” [Wałbrzych]
„Praca to jest dobrobyt, stateczność, ma się na opłacenie rachunków na funkcjo-
nowanie w życiu”. [Wałbrzych]
„Gdy pracowałam stać mnie było na wszystko a bez pracy tyle co z opieki się 
żyje”. [Wałbrzych]
„Z tym, że trzeba chodzić do niej, wyznaczone są godziny, pracować, robić to co 
trzeba, jakie obowiązki są”. [Wałbrzych]

– Niektórzy respondenci wspominają również o możliwości kontaktu z drugim czło-
wiekiem i o poczuciu spełnienia. Dzięki pracy potrzeby te mogą być spełnione.
„(bez pracy) człowiek się czuje z dala od ludzi”. [Wałbrzych]
„Nie czuję się spełniona tak do końca bez pracy”. [Wałbrzych]

– Większość badanych twierdzi, że gdyby udało im się znaleźć pracę bezwzględnie 
poprawiłaby się ich sytuacja fi nansowa. Nieliczni respondenci wspomnieli rów-
nież, że czuliby się spełnieni i mieliby kontakt z innymi osobami niż domownicy.
„Przybyłoby pieniędzy”. [Wałbrzych]
„Zmienić mieszkanie, wyprowadzić się z domu. Żeby dzieciom było lepiej”. [Wał-
brzych]
„Sytuacja fi nansowa by się poprawiła i każdemu jest potrzebne wyjść między 
ludzi i spotykać się z innymi ludźmi niż domownicy”. [Wałbrzych]
„Byłby to następny etap w moim życiu, czułabym się spełniona. Ale z racji tego, 
że siedzę w domu to myślę, że jak przyjdą stare lata to kto mi da rentę. Bo mam 
40 lat ale jak zliczę to tylko 10 lat pracy”. [Wałbrzych]
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„Dużo by się zmieniło, stać byłoby mnie na wszystko, zrealizowałabym swoje 
plany. Starczyłoby od pierwszego do pierwszego”. [Wałbrzych]
„Na pewno by się wszystko zmieniło, miałabym pracę, pieniądze, nie było by tak 
jak teraz jest. Teraz jest ciężko (…)”. [Wałbrzych]

– Mimo, że nieposiadający kwalifi kacji zawodowych twierdzą, iż są zainteresowani 
podjęciem pracy, nie przekłada się to na działania przez niech podejmowane 
i aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia.
„Nie jestem gotowa na podjęcie pracy ze względu na dziecko. Dziecko jest przy 
piersi. Jeśli dziecko zostanie odstawione od piersi to, bardzo chętnie podejmę 
pracę. Za pół roku”. [Wałbrzych]
„Nie szukam pracy obecnie, staram się o przedszkole dla dzieci”. [Wałbrzych]
„Raczej patrzę na ogłoszenia, ale tak intensywnie to nie, bo dużo czasu mi dzieci 
pochłaniają”. [Wałbrzych]

Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Znaczenie pracy
– Osoby uczestniczące w badaniu postrzegają pracę przede wszystkim w kate-

goriach korzyści materialnych, a co za tym idzie, stabilizacji życiowej 
i fi nansowej.
„Praca to jest lepszy byt, nie ma tej udręki, jeśli chodzi o płacenie rachunków”. 
(6 lat bez pracy)
„Praca to jest stabilizacja w życiu”. (kilka lat bez pracy)
„Można lepszy byt zapewnić rodzinie. Jak jest praca, to jest więcej pieniędzy 
i lepsze życie”. (5 lat bez pracy)
„Praca jest potrzebna, bo jak się ma pracę, to się ma pieniądze. Więcej można 
kupić. Dla siebie, do domu, dla dzieci”. (3 lata bez pracy)

– Praca pozwala także nawiązać kontakty z ludźmi i oderwać się od codzien-
nych domowych obowiązków.
„Widzę też, że praca daje satysfakcję. Jest oderwaniem od normalnego życia 
rodzinnego (...) Poza tym jestem uwięziona w domu. (…) Nie mam kontaktu, 
jestem odseparowana od życia społecznego.
Zubożał mi już język, jestem 24 godziny na dobę z dzieckiem i brakuje mi tego 
kontaktu”. (9 miesięcy bez pracy)
„Praca to dobrobyt, obcowanie z ludźmi, obowiązki, dbanie o siebie”. (3 lata bez 
pracy)

– Kolejnym istotnym aspektem pracy jest możliwość samorealizacji, rozwija-
nia swoich umiejętności.
„Dla mnie przede wszystkim praca była do tej pory spełnieniem, ponieważ mia-
łam takie stanowisko, które było moim wymarzonym, i zajmowałam się tym, 
czym zawsze chciałam się zajmować.
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Generalnie dawała mi wolność materialną i mentalną” (9 miesięcy bez pracy)
„Gdybym znalazła odpowiednią pracę. Na pewno chciałabym się w niej realizo-
wać. Zapewniałaby mi dużo satysfakcji w życiu osobistym” (2,5 roku bez pracy)

Próby poszukiwania pracy
– Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu deklarowały, iż aktualnie poszukują pra-

cy. Efekty dotychczasowych poszukiwań przeważnie nie są satysfakcjonujące. Je-
dynie jednej respondentce udało się znaleźć zatrudnienie, jednak nie spełnia ono 
wszystkich wymagań (praca w wymiarze ½ etatu).

– Impulsem do rozpoczęcia poszukiwań stałego zatrudnienia jest zazwyczaj chęć 
poprawienia swojej złej sytuacji materialnej, pragnienie przełamania 
monotonii codziennych domowych obowiązków oraz chęć nawiązania 
kontaktu z innymi ludźmi. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które od dłuż-
szego czasu zajmują się wyłącznie domem. Wraz z osiągnięciem przez dzieci wieku 
przedszkolnego lub szkolnego matki zaczynają rozważać powrót do aktywności 
zawodowej.
„Zbyt monotonne życie bo wcześniej pracowałam i brakuje mi kontaktu z ludźmi 
i stałych dochodów” (6 lat bez pracy)
„Przede wszystkim nuda, brak funduszy. Chciałam mieć jakieś zajęcia, bo za długo 
siedziałam w domu” (kilka lat bez pracy)
„Dziecko już jest starsze i czas, żeby coś zmienić” (5 lat bez pracy)
„Brak pieniędzy” (3 lata bez pracy)
„Poprawiłaby się moja sytuacja. Przestałabym korzystać z miejskiego ośrodka po-
mocy społecznej.
Wyszłabym z długów przed wszystkim. Stać by mnie było na wszystkie opłaty. Na 
to, żeby wykupywać dzieciom na bieżąco lekarstwa” (4 lata bez pracy)

– Pierwszym i najpopularniejszym sposobem poszukiwania zatrudnienia 
są wizyty w Powiatowych Urzędach Pracy. Niekiedy powodem rejestracji 
jako osoby bezrobotnej jest przede wszystkim chęć uzyskania ubezpieczenia zdro-
wotnego lub świadczeń fi nansowych, a dopiero w dalszej kolejności dostęp do 
ofert pracy.
„Po prostu zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna, żeby korzystać ze świad-
czeń zdrowotnych” (kilka lat bez pracy)
„Chciałam być ubezpieczona. No i zasiłek dla bezrobotnych” (4 lata bez pracy)
„Do MOPS-u trzeba mieć decyzję z urzędu pracy, to się zarejestrowałam” (3 lata 
bez pracy)

– Wśród dodatkowych źródeł ofert pracy, z których 
korzystają niektóre respondentki, znalazły się:
● dodatki do gazet z ofertami pracy („Gazeta Wy-

borcza”, „Gazeta Wrocławska”)
● portale internetowe (jobpilot, pracuj.pl)
● znajomi
● dopytywanie o wolne etaty bezpośrednio u pra-

codawcy
● agencje pracy tymczasowej (najmniej popular-

ne)

za”, 

wcy
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Osoby powyżej 50 roku życia

Znaczenie pracy
– Większość badanych uważa, że praca nadaje sens ich życiu, pozwala na 

samorealizację, dalszy rozwój i zaspakaja potrzeby społeczne.

– Natomiast brak pracy wiąże się z poczuciem odrzucenia społecznego, 
utratą własnej wartości i życiem w izolacji. Brak pracy przyczynia się 
u wielu osób do problemów natury psychicznej, tj. utrata chęci do życia, stany 
depresyjne, niska samoocena oraz uczucie bycia niepotrzebnym.
„Kontakt z ludźmi, to jest dla mnie podstawa. Na drugim miejscu chyba jest 
sprawa fi nansowa, a pierwsza to jest kontakt. (…) Bo człowiek jest zwierzęciem 
stadnym”. Wrocław
„Dla mnie jest wszystkim, bo bez pracy to nie mogę funkcjonować”. Popowi-
ce(…)
„W naszym wieku, jest tak, że człowiek oprócz tego, że no jakieś już tam pieniąż-
ki ma z tej pracy, to jeszcze ma satysfakcję z tego, że jest się potrzebnym nie 
tylko w domu, ale także na zewnątrz, że gdzieś można się zrealizować, można 
pokazać, że człowiek w średnim wieku też jest pomocny, że też przyda się do 
czegoś”. Wałbrzych
„Brak pracy to jest totalny dół (…) człowiek siada, wszystko ma zrobione i po pro-
stu myśli, że jest do niczego, już nikomu nie potrzebny, jest gdzieś odstawiony 
na boczny tor i to po prostu strasznie dołuje, strasznie i osoba, która jest mniej 
odporna psychicznie, po prostu może mieć z tym problem”. Wałbrzych

– W myśleniu o roli pracy, poza jej wymiarem społecznym, wymieniane są walory 
fi nansowe.
„Sensem życia też, nie? Bo jak pracy nie ma, to co to za życie”. Wrocław
„Posiadanie (pracy) to pieniądze, lepsze samopoczucie. Brak pracy to wiadomo 
– gorsza sytuacja materialna i taka niechęć do życia, wie Pan? Momentami czło-
wiekowi się nie chce żyć”. Wrocław

Próby poszukiwania pracy
– Większość badanych szuka pracy przede wszystkim przez znajomych oraz powia-

towe urzędy pracy. Niektórzy korzystają również z prywatnych agencji pracy.
„Mam stały kontakt z urzędem pracy, a poza tym uruchomiłam wszystkie swoje 
znajomości, wszystkie swoje kontakty gdzieś tam, gdzie tylko ktoś wie, no to 
po prostu ludzie dzwonią do mnie, mówią mi, czy ewentualnie kontaktujemy się 
osobiście, no i tam gdzie są ogłoszenia, po prostu wchodzę i pytam”. Wałbrzych
„Pierwsze to jest przez znajomych”. Wrocław
„Urząd pracy to wiadomo, natomiast tu też po tych naszych lokalnych biurach 
chodziłam”. Wałbrzych
„Praktycznie z Biura Pracy, z tych pośredników pracy do wyjazdów za granice (…) 
Nawet byłem kiedyś w Urzędzie Wojewódzkim, przez biura poselskie też. Maltre-
towałem wszystkich chyba posłów”. Wrocław
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– Badani długotrwale pozostający bez pracy deklarują zmęczenie i zniechęce-
nie nieudanymi próbami poszukiwania pracy.
„Do tej pory, chyba do końca roku, szukałem tej pracy tutaj we Wrocławiu 
i w którymś momencie uznałem, że to już nie ma sensu. Bo już za długo, to mę-
czy mnie. (…) Nawet byłem tu na ul. Powstańców Śl. Tu jest takie holenderskie 
biuro, tam do Holandii przyjmują tylko. I nawet u nich złożyłem tą ofertę. Ale 
zawsze to się tak zrobi jakoś… jakby mi ten dobry Bóg na złość chciał zrobić.
Jak ja prawie zrobiłem krok i się zdecydowałem, to akurat ten kryzys przyszedł 
(…)”. Wrocław

– Niektórzy badani zarejestrowani w PUP i deklarujący gotowość do podjęcia pracy, 
przyznają, że nie podejmują żadnych prób poszukiwania pracy, a wręcz 
mają nadzieję, że nie otrzymają w urzędzie żadnych ofert pracy. Powodem tego 
jest zamiar starania się o zasiłek przedemerytalny. Obecnie bezrobotni 
spełniający kryterium wiekowe (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn) i pobiera-
jący przez ostatnie pół roku zasiłki dla bezrobotnych mogą starać się o zasiłek 
przedemerytalny. Osoby zarejestrowane w PUP nie mogą jednak podczas okresu 
pobierania zasiłku odmówić przyjęcia oferty pracy. Niektórzy badani przyznali, że 
zamierzają starać się o przyznanie tego zasiłku i „dorobić na czarno”.
„Dla mnie to by było najlepsze, że ja mogę skorzystać z tego zasiłku przedeme-
rytalnego, ale muszę być pół roku na zasiłku, żeby nie było pracy, (…)bez odmó-
wienia, jak odmówię to mi się to już nie należy. To mi by lepiej pasowało, żeby 
oni mi nie proponowali ofert, ja bym wtedy skorzystała z tego zasiłku przedeme-
rytalnego, bym miała więcej, bo bym miała wtedy 800zł i bym se mogła jeszcze 
dorobić na czarno i by mi wtedy pasowało.” Wrocław

– Część badanych nie poszukuje pracy z powodu posiadania orzeczenia o niezdol-
ności do pracy. Osoby powyżej 50 roku życia są najliczniejszymi benefi cjentami 
rent z tego tytułu i świadczenie to jest przyznawane najczęściej w tym właśnie 
okresie życia.
„Ja jestem poszukujący, mam taką kartkę. Ale mnie lekarz nie chce dopuścić (…) 
Ja chodzę tylko podbijać, bo lekarz mnie nie dopuści, oni za mnie nie płacą ani 
ZUS-u ani nic, tylko panie z opieki.” Wrocław
„W ostatnim czasie nie szukałam (pracy). (…) bez przerwy prawie byłam chora, 
na zwolnieniu lekarskim, (…) w tej chwili mam nawet orzeczenie o niepełno-
sprawności, bo mam problemy z oddychaniem. (…) Zarejestrowałam się jako 
bezrobotna i poszłam później do OS bo w opiece nie dostałabym pieniążków na 
życie, jeżeli nie byłabym zarejestrowana w UP.” Wrocław

– Badani ci, podobnie do pozostałych kategorii bezrobotnych, zwracają się po 
oferty pracy najczęściej do PUP, przeglądają oferty w prasie, zwracają się bez-
pośrednio do pracodawców. Natomiast częściej niż pozostałe grupy bezro-
botnych poszukują pracy przez znajomych, uważając, że jest to wciąż naj-
skuteczniejszy sposób na znalezienie pracy. W odróżnieniu do pozostałych grup, 
w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywali Internet jako źródła informacji 
o rynku pracy.
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– Niektórzy badani z powodu 
trudności psychologicznych 
porzucają próby poszukiwania 
pracy. Brak wiary w siebie i ni-
ska samoocena utrudnia im po-
ruszanie się na rynku pracy.
„Jak ktoś już tyle lat nie pracuje 
to jest naprawdę ciężko, ja źle 
psychicznie czuję się w ogóle. 
Już jestem tak załamana i tak 
przygnębiona, że ja nie mogę 
stanąć na nogi, ja pójdę, ja za-
łatwię w jeden dzień, a na dru-
gi dzień się znowu przygnębię. Bo wiem, że nie mam takiego ubrania, nie stać 
mnie na fryzjera na nic, gdzie ja taka sierota, gdzie ja się pokażę ludziom. A te 
300 zł co ja dostanę to jest prawie nic.” Wrocław
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Problemy związane 
z brakiem pracy

Problemy osób pozostających bez pracy
– Zdaniem osób defaworyzowanych, największym problemem, wynikającym z bra-

ku pracy, jest brak pieniędzy. Badani często przyznawali, że bezrobocie pociąga 
za sobą negatywne konsekwencje dla psychiki: stres, złe samopoczucie psy-
chiczne, brak możliwości samorealizacji i niskie poczucie własnej wartości. Mniej 
powszechnie odczuwane były: brak kontaktów społecznych, problemy rodzinne, 
poczucie izolacji, czy kłopoty zdrowotne.

– Negatywne konsekwencje pozostawania bez pracy najsilniej odczuwają oso-
by niepełnosprawne, które odnośnie niemal każdego wymienianego problemu 
stwierdzały, że jest on istotną przeszkodą. Osobom po 50. roku życia mocniej, 
niż innym, doskwiera złe samopoczucie psychiczne i niskie poczucie własnej war-
tości. Istotny dla wszystkich brak pieniędzy najdotkliwszy okazał się dla osób 
nieposiadających kwalifi kacji zawodowych
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osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

brak pieniędzy 4,59 4,36 4,42 4,21 4,62 4,46 4,44
stres 4,30 3,86 3,82 3,82 4,03 4,22 4,01
złe samopoczucie psychiczne 4,23 4,01 3,74 3,89 3,92 4,23 4,00
brak możliwości samorealizacji 4,19 3,90 3,78 3,76 3,92 3,96 3,92
monotonne życie 3,97 3,59 3,80 3,49 3,85 3,89 3,76
niskie poczucie własnej wartości 3,90 3,64 3,67 3,70 3,66 3,98 3,76
poczucie odrzucenia, izolacji 3,88 3,53 3,58 3,11 3,61 3,70 3,57
brak kontaktów z innymi osobami 3,79 3,55 3,20 3,04 3,75 3,73 3,51
problemy rodzinne 3,78 3,44 3,85 3,00 3,11 3,68 3,48
problemy ze zdrowiem 4,17 2,77 3,30 2,81 2,73 4,01 3,30

Pomiar na skali 1-5



60

Bariery na rynku pracy
Działania zmierzające 
do ich likwidacji

Utrudnienia w poszukiwaniu pracy
– Badanych poproszono, aby samodzielnie określili, co – ich zdaniem – najbardziej 

utrudnia poszukiwanie pracy osobom takim, jak one.
– Wśród najczęściej wskazywanych znalazły się: brak odpowiednich ofert pracy 

i przekonanie o tym, że posiadane kwalifi kacje są niewystarczające (po 19,5%).

– Każda z grup defaworyzowanych w czym innym dostrzegała podstawową trud-
ność w poszukiwaniu pracy: osoby niepełnosprawne wskazywały na problemy 
zdrowotne (43,1%), samotne matki na brak opieki nad dzieckiem (47,5%) i małą 
ilość wolnego czasu (16,8%), opuszczający zakłady karne byli przekonani, że nie 
są atrakcyjnym pracownikami (40%). Osoby długotrwale bezrobotne skarżyły się 
na brak odpowiednich ofert pracy (36,6%), nieposiadające kwalifi kacji zawodo-
wych tę właśnie cechę stawiali na pierwszym miejscu (51%), zaś badani po 50. 
roku życia za koronny argument uważali swój wiek (45,9%).
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osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

brak lub niewystarczające kwalifikacje 8,8% 14,9% 14,0% 17,8% 51,0% 11,2% 19,5%
brak odpowiednich ofert na rynku pracy 19,6% 11,9% 13,0% 36,6% 12,2% 23,5% 19,5%
problemy zdrowotne 43,1% 1,0% 4,0% 6,9% 2,0% 28,6% 14,3%
wiek 12,7% 2,0% 3,0% 5,0% 6,1% 45,9% 12,3%
opieka nad dziećmi 2,0% 47,5% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 9,2%
przekonanie o byciu nieatrakcyjnym 
pracownikiem 9,8% 1,0% 40,0% 2,0% 1,0% 1,0% 9,2%
brak informacji o ofertach pracy 2,9% 4,0% 7,0% 8,9% 3,1% 9,2% 5,8%
brak pieniędzy 2,0% 4,0% 10,0% 6,9% 9,2% 1,0% 5,5%
brak motywacji i wiary 4,9% 2,0% 5,0% 5,0% 6,1% 5,1% 4,7%
inne 4,9% 5,9% 5,0% 4,0% 6,1% 2,0% 4,7%
brak czasu 2,0% 16,8% 1,0% 0,0% 3,1% 0,0% 3,8%
niezaradność w szukaniu pracy 2,9% 1,0% 1,0% 3,0% 3,1% 5,1% 2,7%
nie ma utrudnień 0,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,2%
nie wiem 14,7% 3,0% 12,0% 9,9% 11,2% 7,1% 9,7%

– Respondentom zaprezentowano też listę możliwych utrudnień w poszukiwaniu 
pracy. Największymi okazują się: brak pieniędzy na dojazdy do pracodawców, 
brak pewności siebie, mała mobilność i problemy ze zdrowiem. Zdaniem bada-
nych, utrudnienia nie stanowi kwestia dotarcia do źródeł ofert (gazety, Internet) 
i wiedzy o tym, gdzie ich szukać.

– Średnie pokazują, że to brak pieniędzy na dojazdy do potencjalnych pracodaw-
ców stanowią największy problem przy poszukiwaniach i to dla wszystkich ba-
danych grup. Niepełnosprawni dodatkowo zwracali mocno uwagę na swe ogra-
niczenia zdrowotne i małą mobilność. Na problemy ze zdrowiem skarżą się też 
osoby po pięćdziesiątce. Dla opuszczających zakłady karne utrudnienie stanowi 
brak pewności siebie, zaś dla osób bez kwalifi kacji: brak wiedzy o tym, gdzie 
szukać pracy.
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osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

brak pieniędzy na dojazdy do 
pracodawców 3,53 3,42 3,65 3,62 3,37 3,39 3,50

brak pewności siebie, odwagi 3,58 3,01 3,63 3,16 3,54 3,23 3,36
ograniczona możliwość
przemieszczania się 4,02 3,22 3,18 3,18 2,75 3,12 3,25

problemy ze zdrowiem 4,43 2,18 3,20 2,66 2,62 3,98 3,18
brak wiedzy o tym, gdzie szukać
pracy 3,09 2,83 3,10 2,72 3,79 3,08 3,10

brak dostępu do Internetu 3,25 2,52 2,98 2,69 3,22 3,05 2,95
brak wsparcia ze strony rodziny, 
bliskich 3,12 2,72 3,30 2,63 2,77 2,78 2,89

brak dostępu do gazet z ofertami 
pracy 2,74 2,46 2,59 2,49 2,92 2,75 2,65

brak chęci do pracy 2,96 2,06 2,87 2,53 2,48 2,36 2,55

Pomiar na skali 1-5

– W zdobyciu pracy badanym najbardziej przeszkadza mała – ich zdaniem – liczba 
ofert dla takich osób, jak oni oraz negatywne nastawienie pracodawców. Utrud-
nieniem jest też brak odpowiedniego wykształcenia, pożądanego na rynku pracy, 
jak również brak praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Naj-
mniejszym problemem okazała się dyspozycyjność.

– Argument o małej liczbie adekwatnych ofert pracy najbardziej przemawia do osób 
niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, nieposiadających kwalifi kacji za-
wodowych oraz tych po 50. roku życia. Na negatywne nastawienie pracodawców 
z kolei, oprócz niepełnosprawnych, skarżą się często osoby opuszczające zakłady 
karne. Obie grupy odczuwają też brak tolerancji ze strony otoczenia.

– Specyfi cznym dla samotnych matek problemem jest mała dyspozycyjność, zaś 
dla osób bez kwalifi kacji: brak doświadczenia i praktycznych umiejętności zawo-
dowych.
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osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

mała liczba ofert pracy dla tego 
typu osób 4,32 3,93 3,92 3,73 4,05 4,17 4,02
negatywne nastawienie 
pracodawców 4,26 3,79 4,49 3,56 3,85 3,94 3,98
brak odpowiedniego 
wykształcenia 3,90 3,68 3,82 3,47 4,63 3,36 3,81

brak wiary w znalezienie pracy 3,83 3,50 3,81 3,44 3,77 3,55 3,64
brak praktycznych umiejętności 
zawodowych 3,66 3,59 3,66 3,40 4,28 3,19 3,63

brak doświadczenia zawodowego 3,50 3,69 3,72 3,33 4,19 3,02 3,58
brak tolerancji ze strony 
otoczenia 4,09 3,24 4,04 2,85 3,52 3,16 3,48

mała dyspozycyjność 3,86 4,05 3,22 2,87 3,11 2,86 3,33
Pomiar na skali 1-5

Osoby długotrwale bezrobotne

Bariery osobiste
– Zły stan zdrowia

Brak środków do życia spowodowany brakiem pracy współwystępuje z pogorszo-
nym stanem zdrowia osób bezrobotnych. Bez pieniędzy nie można sobie pozwolić 
na zakup wszystkich potrzebnych leków. Respondenci upatrują problemy ze zna-
lezieniem pracy właśnie w swoim złym stanie zdrowia.
„Pracowałem wiele razy dorywczo, ludzie się mnie po prostu boją, pracodawcy 
jak zobaczą mój atak rezygnują ze mnie, coraz częściej dostawałem ataków, on 
się wystraszył i zrezygnował ze mnie”.
Zły stan zdrowia zarówno uniemożliwia podjęcie pracy osobom ubiegającym się 
o nią, jak i stygmatyzuje je w oczach potencjalnego pracodawcy.
„Gdybym ja był zdrowy, to ja bym nie miał problemów ze znalezieniem pracy”.

– Niski poziom wykształcenia, brak kwalifi kacji i doświadczenia
Osoby pozostające przez dłuższy czas bez pracy nie posiadają aktualnej wie-
dzy oraz umiejętności, jaką posiadali, pracując wcześniej w danej branży. 
Szybkie przystosowanie się do nowych warunków jest dla nich bardzo trudne 
i ogranicza możliwość zatrudnienia.
„A ja mam tylko dowód osobisty, nie mam żadnych świadectw pracy”.
Często osoby bezrobotne nie są odpowiednio wykształcone oraz nie mają 
doświadczenia. W takim wypadku ciężko jest im nabyć nowe umiejętności po-
magające w znalezieniu dobrej pracy.
„Myślałem, żeby zrobić kurs na wózki widłowe, ale to jest nierealne”.
Ludzie ci mają poważne problemy z wypełnieniem licznych skomplikowanych 
w ich opinii dokumentów, które są niezbędne do podjęcia przez nich pracy.
„Tyle „papierów” kazała naprzywozić, ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi”.
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– Brak wiedzy na temat sposobów poszukiwania pracy
Nawet respondenci, którzy wykazują się aktywną postawą w poszukiwaniu pracy, 
najczęściej opierają się na propozycjach z powiatowych urzędów pracy. Tylko 
nieliczni korzystają z usług innych pośredników pracy, czy też poszukują infor-
macji w internecie lub prasie.
„Ja cały czas poszukuję, ale nikt mnie nie chce, chodziłam do centrum integracji 
społecznej, na takie szkolenie no i tam byłam w zieleni, bo tam był taki profi l”.
Analiza wypowiedzi respondentów wykazała, że respondenci nie wiedzą, gdzie 
należy się udać, by uzyskać pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. Często nie 
wiedzą także, czego można oczekiwać od konkretnych instytucji, bądź doradców 
działających na rynku pracy.
„Brak chyba wiedzy, bo ja nie wiem np. gdzie mogę się udać”.

– Wiek i wygląd osobisty
W oczach respondentów wiek oraz wygląd stanowią poważną barierę na drodze 
do zatrudnienia. Badani uważają, iż pracodawca podczas rekrutacji pracownika, 
w dużym stopniu kieruje się wyglądem zewnętrznym. Wpływa to negatywnie 
na samoocenę badanych oraz ich zachowanie, a także pewność siebie pod-
czas ubiegania się o pracę.
„Wiek, wygląd dużo daje, jak się idzie do kierownika”.
„Nikt mnie nie chce, dlatego, że na kelnerkę, na barmankę i na bufetową się 
nie nadaję, brak uzębienia, przez choroby, poza tym wątroba, otyłość, tam chcą 
młodą, najlepiej żeby miała 18 lat”.

– Trudności fi nansowe
Długi czas pozostawania bez pracy bardzo silnie rzutuje na sytuację fi nansową, 
w jakiej znajdują się długotrwale bezrobotni. Bardzo często są oni benefi cjenta-
mi opieki społecznej i innych instytucji świadczących doraźną pomoc fi nansową 
i rzeczową.

– Obawy względem osób długotrwale bezrobotnych.
Według długotrwale bezrobotnych pracodawcy wykazują obawy związane ze sku-
tecznością pracy zatrudnionej osoby bezrobotnej. Przekonania te dotyczą proble-
mów zdrowotnych, braku kwalifi kacji, czy doświadczenia osób ubiegających się 
o pracę i mogą stanowić barierę na drodze do zatrudnienia.
„W ogóle jak zobaczą, że ja mam 54 lata to nie ma o czym mówić!”, „Oni tylko 
młodych”, „Zwracają uwagę na brak wykształcenia”.
„Wiem po sobie, ludzie boją się takich ludzi jak ja”.
„Ja zaczęłam wtedy chorować i nikt nie chce po prostu takiej osoby chorej, bo 
z tym się wiążą raz, że wymagania lekarzy, nie pozwalają mi”.
Pracodawca postrzega przyszłego pracownika przez pryzmat ich stereo-
typowej roli (np osoba starsza nie zna się na komputerach, osoba chora bę-
dzie odstraszać klientów), co powoduje umniejszenie przydatności danej osoby 
w pracy oraz niższą jakość wykonywanych przez tą osobę działań.
„Tak jak mówię, znam takich ludzi też chorych i od razu dyskryminacja, nikt go 
nie chce, nikt, człowiek się już czuje jak bezużyteczny, radź sobie sam, jak bę-
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dziesz żył to będziesz, a jak nie będziesz to trudno. Każdy na pewno stawia na 
młodych i zdrowych a nie na chorych”.
„Dostałem parę ofert pracy, które w gruncie rzeczy nie były dla mnie. To znaczy 
nie chcieli mnie, moje kwalifi kacje były nieodpowiednie”.

– Niskie wynagrodzenie
Chociaż osoby bezrobotne mają problemy fi nansowe, wielu z nich odrzuca propo-
zycje pracy ze względu na niekorzystne dla nich warunki fi nansowe.
Bezrobotni twierdzą, iż oferowane przez pracodawców wynagrodzenie nie pozwoli 
im na godne życie. Tym samym rezygnują z pracy, lecz co ważniejsze utwierdza-
ją się w przekonaniu o niesprawiedliwości świata. Nabywanie takich przekonań 
wpływa negatywnie na dalsze próby poszukiwania pracy.
„Wydaje mi się, że starają się wykorzystać to, że te osoby są długotrwale bezro-
botne, proponują najniższe stawki”.
„Za mało płacą, niektórzy pracują po 10/12 godzin za najniższą krajową, to też 
człowiek już nie chce, mniej szuka, coś w tym stylu”.

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Udział w szkoleniach i kursach

Osoby bezrobotne często nie mogą znaleźć pracy z powodu braku doświad-
czenia i odpowiednich kwalifi kacji. Respondenci liczą, że uczestnictwo 
w szkoleniach, które będą dopasowane do ich potrzeb, dostosowywane indywi-
dualnie oraz przede wszystkim darmowe, pomoże im odnaleźć się na rynku pracy.
„To przekwalifi kowanie się inne, bo ja widziałam tylko kasjer- sprzedawca, i nie 
widziałam, że mogę gdzieś indziej, ja potrzebuje pracy, żeby funkcjonować, jednak 
człowiek, który nie lubi pracy, nie jest zadowolony, nie spełnia się, nie pracuje tak 
jakby pracodawca chciał. Jeżeli zarabiamy godne pieniądze, jesteśmy zadowoleni, 
lubimy tą pracę, to pracodawca też będzie zadowolony, bo będziemy chętnie przy-
chodzić i pracowali i będziemy robili to co lubimy”.
„Pójdę na dodatkowe kursy, szkolenia, to czego mi brakuje. Że PUP zapewni to 
ludziom, którzy nie mają pieniędzy, żeby sobie zapłacić za dane szkolenie, upraw-
nienia. Wtedy można by było mieć pracę”.

– Doradztwo zawodowe
Bezrobotni chcieliby korzystać z pomocy doradcy zawodowego, który wykazy-
wać będzie większe zainteresowanie ich sytuacją. Badani podkreślają, iż doradca 
zawodowy powinien lepiej poznać osobę, której doradza oraz wykazać zain-
teresowanie jej próbami zdobycia pracy.
„Zabrakło mi na pewno tego, że nie mogłam z nim sobie sama porozmawiać, żeby 
on mi doradził, bo to była akurat grupa”.

– Pomoc fi nansowa
Brak pracy to przede wszystkim brak środków do życia. Skuteczne poszukiwanie 
zatrudnienia wiąże się z koniecznością drobnych wydatków (przejazdy, odzież itp). 
Dofi nansowanie na wydatki związane z poszukiwaniem pracy jest bardzo pożądane 
według długotrwale bezrobotnych.
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Pomoc fi nansowa dotyczy również darmowego uczestnictwa w szkoleniach i kursach.
„Że PUP zapewni to ludziom, którzy nie mają pieniędzy, żeby sobie zapłacić za 
dane szkolenie, uprawnienia. Wtedy można by było mieć pracę”.

– Indywidualne podejście
Respondenci zwracają uwagę na potrzebę indywidualnego podejścia do ich 
problemów. Pomoc w poszukiwaniu pracy powinna być dopasowana do każdej 
osoby indywidualnie. Tylko wtedy, zdaniem badanych, zwiększają się ich szanse na 
rynku pracy.
Indywidualne podejście ma także znaczenie psychologiczne, ponieważ osoba 
bezrobotna czuje, iż ktoś się nią interesuje, co pozytywnie wpływa na jej samoocenę.
„Należy podchodzić indywidualnie, są osoby, które nie chcą pracować”.
„Ktoś powinien się zainteresować, bo pośredniak się interesuje danym człowiekiem 
tylko do momentu, kiedy musi mu płacić ten zasiłek. W momencie kiedy przestają, 
nie interesują się takim człowiekiem w ogóle. Nikt się nie pyta, czy on znalazł już 
tą prace, czy nie. On jest po prostu, ma status bezrobotnego bez prawa do zasiłku 
i Państwo i wszyscy laskę na takiego człowieka kładą”.

– Pomoc psychologiczna
Osoby nieposiadające pracy narażone są na ogromny stres związany z brakiem 
środków do życia. Długotrwały stres może prowadzić do poważniejszych zaburzeń 
jak na przykład depresja.
„Na pewno trzeba uwierzyć w siebie, trzeba chcieć, żadna praca nie hańbi, nie 
można się patrzeć, że ja chcę tylko taką i taką pracę, bo to jest takie „zapatrzenie” 
się trochę. Motywacja do pracy”.
Bezrobotni często tracą wiarę, że mogą coś zrobić i zdobyć zatrudnienie. Mode-
rowane przez doświadczonego psychologa grupy wsparcia pomagają im choć 
w części odzyskać motywację do poszukiwania pracy i zniwelować działanie stresu.
„Zarejestrowałam się w PUP, uczęszczałam na kurs dla osób „aktywnie poszukują-
cych pracy”, bardzo mi to dużo pomogło, bo gdzieś tam człowiek zaczął w siebie 
wierzyć, nie tylko ten kasjer-sprzedawca, ale też coś zmienić, gazety, jeśli mam na 
to pieniądze i mogę sobie na to pozwolić to idę na kafejkę, Internet i przeglądam 
ogłoszenia”.
Szkolenia dla bezrobotnych pozwalają także popracować nad autoprezentacją, 
która jest niezwykle ważna podczas rozmowy o pracę oraz przywrócić wiarę we 
własne możliwości.

– Edukacja pracodawców
Pracodawcy, często ze swojej niewiedzy, unikają zatrudniania osób z proble-
mami zdrowotnymi lub osób bezrobotnych przez dłuższy okres czasu.
Edukacja pracodawców na temat problemów osób bezrobotnych oraz ich kontakt 
z doradcami zawodowymi pozwoli na lepsze zrozumienie przez nich osób poszu-
kujących pracy.
„Dawniej pracodawca nie robił żadnych problemów kobiecie, a w tej chwili inaczej 
podchodzą do tego, może dlatego, że kiedyś było więcej fi rm państwowych, a te-
raz więcej prywatnych i pracodawca robi jak chce, taka jest prawda”.
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– Ułatwienia prawne
Zarówno dla pracodawców jak i osób poszukujących pracy. Takie rozwiązania mają 
szanse według badanych usprawnić cały proces zatrudnienia. Osoby bezrobotne, 
często gorzej wyedukowane, mają ogromne trudności przy wypełnianiu doku-
mentów, co skutecznie uniemożliwia im podjęcie pracy. Pracodawcy, by zatrudnić 
osobę bezrobotną, która ma problemy (brak wykształcenia, problemy zdrowotne 
itp), powinni widzieć w tym korzyść dla swojej fi rmy.
„Żeby zakłady pracy organizowały jakieś... Niech zakład pracy umożliwi wykwalifi -
kowanie danej osoby. np. jak jest w MPK. Można iść do MPK i zrobić sobie prawo 
jazdy, ale trzeba z nimi podpisać umowę na 2 lata”.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne napotykają na swojej drodze wiele barier, które powodują 
ograniczenia i problemy w codziennym życiu oraz utrudniają funkcjonowanie na 
rynku pracy. Ogół trudności można podzielić na dwie grupy: bariery osobiste (leżą 
po stronie samych niepełnosprawnych) oraz bariery zewnętrzne (niezależne od 
samych niepełnosprawnych).

Bariery osobiste
– Podstawową barierą są problemy zdrowotne, które utrudniają znalezienie pra-

cy, przyczyniając się nierzadko do pozostawania w izolacji społecznej.
„…największą trudnością jest znalezienie pracy (…). Ja na przykład nie mogę 
dźwigać, podnosi mi się cukier, jestem cukrzykiem. Mam powiększoną wątrobę 
i nadciśnienie tętnicze. To wszystko nie pozwala iść do pracy. Problemem jest to, 
że jest brak pracy na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych”. [Niepełnospraw-
ny, Szczepanów]

– Poważnym problemem osób niepełnosprawnych jest również niski poziom wy-
kształcenia i brak kwalifi kacji zawodowych. Struktura wykształcenia zare-
jestrowanych w PUP w Polsce niepełnosprawnych pokazuje, że ok. 72 % z nich 
posiada wykształcenie co najwyżej zawodowe (na podstawie danych z MPiPS, 
2008). Wielu respondentów uważało, że jest to główna przyczyna ich trudności 
ze znalezieniem pracy. Niektórzy badani deklarują zamiar podniesienia swojego 
poziomu wykształcenia i zdobycia kwalifi kacji zawodowych, aby zwiększyć swoje 
szanse na rynku pracy.
„Mam takiego kolegę, który pracuje i jest podobnie chory jak ja, ale zrobił szkole-
nie informatyka i siedzi przy biurku, ale on ma wykształcenie”. [Niepełnosprawny, 
Szczepanów]
„Są ludzie, którzy są fachowcami i znają się na pracy, dostają ją bez problemu. 
Bez problemu, jeżeli tylko są naprawdę potrzebni. A jeżeli człowiek nie ma przy-
gotowania i nie ma możliwości się czymś wykazać, to zostaje praca najgorsza, 
której on nie chce przyjąć. A jeśli jest fachowiec, to nie ma problemu”. [Niepeł-
nosprawny, Jelenia Góra]
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„Osoby niepełnosprawne posiadają zazwyczaj niższe kwalifi kacje, niż osoby peł-
nosprawne, to wynika moim zdaniem, ze środowiska, takim osobom znacznie 
ciężej „przebić się” przez problemy, które są w szkole średniej, czy też na stu-
diach. Właśnie dlatego często u takich osób powstaje syndrom zniechęcenia”. 
[Niepełnosprawny, Wrocław]

– Wiek badanych. Ponieważ niepełnosprawność nasila się wraz z wiekiem, re-
spondenci znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, nie tylko ze 
względu na niepełnosprawność, ale również wiek. Wielu badanych uważało, że 
przyczyną ich trudności na rynku pracy jest fakt bycia osobą po 50 roku życia.
„Problemem jest wiek i choroba, takich młodych to wezmą (do pracy)”. [Niepeł-
nosprawny, Wrocław]

– Badanie ujawniło również barierę psy-
chologiczną leżącą po stronie samych 
osób niepełnosprawnych. Niektórzy ba-
dani uważają, że brak pewności siebie 
i wiary w swoje możliwości utrud-
nia im poruszanie się na rynku pracy. 
Osoby te wykazywały zainteresowanie 
uczestnictwem w warsztatach psycholo-
gicznych. Badani ci sugerują również, iż 
pracownicy socjalni, urzędnicy, z którymi mają kontakt powinni kierować osoby, 
potrzebujące pomocy psychologicznej do odpowiednich placówek.

Bariery zewnętrzne
– Według niepełnosprawnych barierą spychającą ich do życia „poza społeczeń-

stwem” jest brak tolerancji i dyskryminacja społeczna. Bezpośredni kon-
takt z osobą o cechach odbiegających od normy i wzorców kulturowych powo-
duje napięcie i poczucie dyskomfortu psychicznego. Człowiek odczuwa lęk przed 
niepełnosprawnością, kojarzoną z chorobą, kalectwem, które mogą spotkać tak-
że jego lub bliskich. Instynkt samozachowawczy skłania go do zachowania dy-
stansu wobec takich osób. Ograniczenie barier społecznych wymaga długotrwa-
łego procesu edukacji społeczeństwa w celu zmiany stereotypów i negatywnych 
postaw wobec niepełnosprawnych. Wielu badanych osobiście zetknęło się z tym 
problemem.
„Pracowałem z głuchoniemymi, brygadziści oni byli pełnosprawni, z tego co wiem, 
to się podśmiewali z nich, co poniektórzy. Nie są inni ludzie zbytnio tolerancyjni”. 
[Niepełnosprawny, Wrocław]
„Miałem taki przypadek, miałem atak na przystanku (epilepsji), wieczorem to 
było, uznali mnie za pijanego, ktoś wezwał policję, straciłem przytomność i uznali 
mnie za alkoholika, byłem brudny, bo się przewróciłem. Zawieźli mnie na izbę 
wytrzeźwień i musiałem płacić za izbę wytrzeźwień”. [Niepełnosprawny, Wro-
cław]

– Uczestnicy badania swe trudności na rynku pracy silnie wiążą także z negatyw-
nym stosunkiem pracodawców do zatrudniania osób niepełnospraw-
nych. Respondenci są zdania, iż pracodawcy postrzegają ich w sposób stereo-
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typowy, posiadają uprzedzenia i boją się ich problemów zdrowotnych. Twierdzą 
także, że podstawową motywacją pracodawców do zatrudniania niepełnospraw-
nych są możliwe przywileje i dotacje.
„Wolą zatrudniać osobę zdrową. Z niepełnosprawnymi jest za dużo kłopotów, 
załatwienia papierów”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]
„Boją się takich osób. Boją się kłopotów chorobowych. Wykreował się taki ste-
reotyp, do niepełnosprawnych jest przyklejona „etykietka” - problem. Unikają 
kontaktu, zatrudniania. Wyjątkiem są tu zakłady pracy chronionej, byłem pra-
cownikiem takiego zakładu. Tam była zupełna odwrotność. Nie było to takie 
„krystaliczne”, ale pracownik niepełnosprawny mógł stosunkowo zostać tam za-
trudniony”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Pracodawcy, jeśli dostają pieniądze za tych ludzi niepełnosprawnych, to oni chcą 
jak najwięcej tych niepełnosprawnych mieć u siebie, żeby dostać te pieniądze. 
Oni dostają korzyści, mają ulgi w podatkach. Może niektóry pracodawca jest na 
tyle uczciwy, że przyjmie z sercem tego niepełnosprawnego. W większości jest 
tyle pracodawców, że oni tylko patrzą za pieniędzmi! Ja się „sparzyłem” na tym”. 
[Niepełnosprawny, Wrocław]
„Nie chcą zatrudniać, mają uprzedzania, mówią, że nie mają takich prac dla osób 
niepełnosprawnych. Nie chcą zatrudniać, nie chcą odpowiadać za osoby niepeł-
nosprawne”. [Niepełnosprawny, Środa Śląska]

– Badani zwracają również uwagę na małą wiedzę pracodawców na temat 
tego, jaką pracę osoba niepełnosprawna może wykonywać.
„Przeszkody są tylko takie, że zależy, kto jest, na co chory, (…)mi się wydaje, że 
pracodawcy nie mają świadomości o tym, jaka choroba ma, jakie konsekwencje, 
co może osoba niepełnosprawna robić, a co nie. Więc słyszymy, że cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, że człowiek za chwile umiera. Takie mają podejście praco-
dawcy”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]

– Do barier zewnętrznych należy także zaliczyć brak infrastruktury niezbędnej 
dla niepełnosprawnych.
„Brak pewności siebie i problemy architektoniczne”. [Niepełnosprawny, Wro-
cław]

Orzeczenie o niepełnosprawności
Fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może negatywnie wpływać na 
możliwość uzyskania zatrudnienia. Dlatego też praktykowane jest ukrywanie tego 
faktu i nie przedkładanie pracodawcom takiego orzeczenia. Wśród osób przyjmują-
cych taką strategię można wskazać 3 grupy, ze względu na motywację do takiego 
działania:
– Pierwszą kategorię stanowią niepełnosprawni z lekkim stopniem niepełnospraw-

ności. Uważają oni, że pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem 
ich z powodu zbyt niskich dotacji z PFRON. Badani z tej grupy twierdzą, 
że ukrywając fakt bycia osobą niepełnosprawną przed pracodawcą, 
zwiększa ich szanse na rynku pracy.
„W moim wypadku to jest tak. Idę na budowę chociaż mam grupę inwalidzką, 
podejmuję sam na siebie ryzyko zdrowotne. (…)spotkałem się z jednym kie-
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rownikiem zakładu, (…)z którym jestem umówiony i możliwe, że mnie zatrud-
ni. Jestem przygotowany na dwie wersje. W jednej ukrywam, że mam grupę, 
a w drugiej nie. Niektórzy są niesamowicie sprawni, mają grupę, ale ukrywają to, 
bo mieliby problem z zatrudnieniem”. [Niepełnosprawny, Jelenia Góra]

– Drugą grupę reprezentują osoby pobierające renty inwalidzkie, które 
preferują pracę w szarej strefi e, gdyż progi ich dochodów zbliżone są 
do wysokości renty i nie chcą one jej utracić. Podejście to reprezentują 
również respondenci posiadający renty okresowe przyznane na 5 lat, którzy oba-
wiają się możliwości nie przedłużenia im przez organ orzekający okresu niezdol-
ności do pracy. Z tego powodu wiele osób niepełnosprawnych nie chce podejmo-
wać ryzyka utraty renty i preferuje pracę w szarej strefi e.

– Trzecią grupę stanowią badani, którzy uważają, że posiadanie orzeczenia 
o niepełnosprawności może im ułatwić znalezienie pracy, ale tylko w Za-
kładach Pracy Chronionej, zaś na otwartym rynku pracy lepszą strategią 
jest ukrywanie tego faktu.
Respondenci ci posiadają znikomą wiedzę na temat korzyści płynących dla praco-
dawcy z zatrudnienia takich osób. Osoby te są przekonane o ich gorszej sytuacji 
na rynku pracy i niechęci pracodawców do zatrudniania ich.
„…jak już mnie zatrudniali to tylko dlatego że nie pokazywałam papierów o niepeł-
nosprawności, wtedy inaczej traktowali. Jak się pokazywało to było już inaczej”. 
[Niepełnosprawny, Środa Śląska]

– Większość badanych nie zna żadnej osoby niepełnosprawnej, której udało się zna-
leźć pracę. Brak pozytywnych wzorców pracujących osób niepełnosprawnych po-
woduje utratę nadziei na zmianę sytuacji życiowej i powoduje zaprzestanie prób 
poszukiwania pracy. Prowadzenie warsztatów, szkoleń z udziałem pracujących 
osób niepełnosprawnych, pozwoliłoby prze-
łamać tę barierę psychologiczną.
„Tu w bramie jest chłopak na wózku, ale on 
nie pracuje”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Znam koleżankę, ale nie znalazła pracy”. 
[Niepełnosprawny, Wrocław]
„Słyszałem o osobach, które były chore na 
epilepsję, ale one nie żyją i znam 2 osoby, 
ale one nie pracują”. [Niepełnosprawny, 
Wrocław]
„Znam taką osobę, mam koleżankę, też nie 
pracuje”. [Niepełnosprawny, Środa Śląska]

– Większość badanych pozostających bez pracy od wielu lat uważa, że warunki pracy 
niepełnosprawnych powinny się różnić od warunków pozostałych pracowników.
„Powinny być jakieś lżejsze, taka osoba niewiele może sobie czasami poradzić, są 
bardziej nerwowi”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Powinny się różnić, zależy od choroby tej osoby”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Te warunki zależą od stopnia niepełnosprawności. Jeśli niewidomy, to wiadomo, 
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że musi mieć inne stanowisko pracy. Jak jest głuchoniemy, to powinien normalnie 
mieć stanowisko pracy, musi być taka osoba, która zna język migowy. Jak ktoś 
chory, jak ja, to musi być pomieszczenie z leżanką, pokój odosobniony”. [Niepeł-
nosprawny, Wrocław]
„Tak, bo jesteśmy mniej sprawni i nie mamy takich możliwości jak zdrowi”. [Niepeł-
nosprawny, Środa Śląska]
„Godnych, powinny być one dostosowane do stanu osoby”. [Niepełnosprawny, 
Szczepanów]

– Natomiast pracujący respondenci uważają, że osoby niepełnosprawne powinny 
mieć te same warunki pracy, jak pozostali pracownicy. Osoby niepełnosprawne 
pragną asymilacji ze społeczeństwem, nie chcą, aby traktować je w odmienny 
sposób. Odmienne warunki pracy utrudniają im integrację z pracownikami pełno-
sprawnymi i przyczyniają się do ich stereotypizacji.
„Uważam, że nie powinny się różnić, powinien być ten sam wymiar czasowy”. [Nie-
pełnosprawny, Wrocław]
„Jeśli jakieś bariery ruchowe wymagają tego, to na pewno. Ale w większości je-
stem zdania, że nie powinny się różnic. Powinni mieć takie same warunki, jak oso-
by pełnosprawne. Po prostu tylko te, które wynikają z niepełnosprawności, żeby te 
bariery przezwyciężyć”. [Niepełnosprawny, Jelenia Góra]

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Organizacja szkoleń dokształcających, które byłyby dopasowane do wymagań kon-

kretnego pracodawcy (przyuczenie do zawodu w miejscu pracy),
– Warsztaty, treningi psychologiczne.

Osoby, które uważały, że to brak pewności siebie i wiary w swoje możliwości utrud-
nia im poruszanie się na rynku pracy, wykazywały zainteresowanie uczestnictwem 
w warsztatach psychologicznych.
Badani, którzy korzystali z tej formy wsparcia są przekonani o wielkiej użyteczności 
takich działań.

– Doradztwo zawodowe.
Zdaniem niepełnosprawnych, ważne, aby doradcy podchodzili do każdej osoby 
indywidualnie.

– Aktualizacja ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy
– Edukacja pracodawców.

Z jednej strony nakierowana na niwelowanie stereotypów na temat osób niepeł-
nosprawnych w miejscu pracy, z drugiej zaś strony informowanie pracodawców 
o korzyściach wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

– Badani niepełnosprawni sugerowali również, iż pracownicy socjalni, urzędnicy, 
z którymi mają kontakt powinni kierować osoby, potrzebujące pomocy psycholo-
gicznej do odpowiednich placówek.
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Osoby opuszczające zakłady karne

Bariery osobiste
W przypadku osób opuszczających zakłady karne można mówić o występowaniu 
większości barier osobistych, właściwych innym grupom defaworyzowanych, jak 
brak kwalifi kacji i doświadczenia, czy postawa roszczeniowa, to jednak najsilniej 
akcentowana jest bariera wynikająca z faktu przebywania w zakładzie zamkniętym.

– Mentalność i doświadczenie więźnia
Badani są w pełni świadomi, że pobyt w zakładzie karnym bardzo mocno po-
gorszył im możliwość efektywnego znalezienia pracy. Nie jest im obce poczucie 
odrzucenia i przekonanie, że pracodawcom trudno będzie dać im szansę, czy też 
zaufać w obawie przed ponownym popełnieniem przestępstwa.
„Bo ja tak nabroiłem i w mieście mnie znają, i gdzie nie pójdę, to nie chcą mnie 
przyjąć, bo się trochę boją”.
Przekonanie o braku możliwości powrotu do „normalnego życia” po opuszczeniu 
zakładu karnego, w tym podjęcia pracy zarobkowej, powoduje, iż badani podczas 
pobytu w zakładach karnych nie mają motywacji do poddania się resocjalizacji 
i nie widzą w niej sensu.
„W więzieniu wychowawcy nie mają wiary, że można zresocjalizować skazanego. 
I też psychologowie, i to się uwidacznia, więźniowie to widzą i to jest źle (…)”.
W związku z tym został wysunięty pomysł stworzenia inicjatywy mającej na celu 
pokazywanie skuteczności procesu resocjalizacji. Miałoby to przebiegać poprzez 
system wizyt w zakładach karnych składanych przez byłych więźniów, którym się 
udało powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Celem tych 
działań byłoby przywracanie osobom osadzonym wiary w sens pracy nad sobą 
oraz zwiększanie ich motywacji do wkładania wysiłku w aktywne kreowanie swo-
jej przyszłości.
„Świetnym pomysłem byłoby, aby takich ludzi jak ja (nie mówię, że akurat ja) dać 
taką robotę, aby jeździć po więzieniach i pokazać swoje życie innym, że można 
coś zrobić, zmienić”.

– Trudna sytuacja materialna
Najbardziej newralgiczny jest moment wyjścia z zakładu karnego. Udzielane 
w tym momencie wsparcie, w opinii badanych, ma wyłącznie symboliczny cha-
rakter, nieadekwatny w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
Dużym problemem dla badanych było także przemieszczanie się w celu poszu-
kiwania pracy. Pochłaniało ono stosunkowo dużą ilość z ich skromnych zasobów 
fi nansowych. Bardzo oczekiwanym wsparciem, które ułatwiłoby poszukiwanie 
pracy, były talony na darmowe przejazdy na okres pozostawania bez stałego za-
trudnienia. W trakcie badania wyrażana była potrzeba zagwarantowania swoiste-
go rodzaju parasola ochronnego poprzez wsparcie materialne, które zapewniłoby 
możliwość poszukiwania pracy.
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„Żeby dawali jakieś bony, jakieś pieniądze na opłaty na ten okres, który jest naj-
cięższy zaraz po wyjściu”.
„Jakiś początek – żeby się z powrotem zaaklimatyzować po wyjściu”.

Bariery zewnętrzne
– Obawy pracodawców przed zatrudnianiem byłych więźniów

Uczestniczący w badaniu byli więźniowie mają zróżnicowane doświadczenia 
w kwestii podejścia pracodawców do faktu przebywania w zakładzie karnym. 
Dominujące są jednak reakcje negatywne, powodujące odrzucenie byłych osa-
dzonych jako przyszłych pracowników.
Pracodawcy nierzadko boją się zatrudnić osobę posiadającą za sobą 
pobyt w zakładzie karnym. Wynika to z ich obaw, wobec potencjalnych pro-
blemów, jakie mogą się pojawić (m.in. kradzieże, popadanie w nałogi) jak i prze-
konania, że mogą utracić wyszkolonego pracownika, w przypadku gdyby został 
on ponownie skazany.
„Byłem u jednego pracodawcy, który zastanawiał się 2 tygodnie czy mnie przy-
jąć, czy nie, bo ploty poszły, że piję, chleję to tamo, starałem się u niego o pracę, 
długo się zastanawiał – w końcu przyjął mnie. Pierwszy pracodawca później 
przyjechał do niego i pytał jak tam, czy są jakieś problemy. (…) język ludzki jest 
gorszy niż broń”.
„Osoby, które opuściły zakład karny, są przez ludzi, społeczeństwo tak zmasa-
krowane, że wyobraź sobie sam - poszukując pracy spotkałem się ciągle z takimi 
rzeczami, pije, kradnie (…)”.
„Po opuszczeniu zakładu karnego, przeszedłem kilka zakładów pracy, w których 
wcześniej pracowałem, gdzie mnie znali, szukałem pracy – były odmowne przez 
ludzki język. Więcej było plotów niż prawdy. Każdy stawia to w ten sposób, że kto 
opuści zakład karny jest kimś złym”.
„Najgorsze jest to, że 
nie można znaleźć pracy. 
Idziesz do pracodawcy, 
a pracodawca odmawia 
Ci pracy, jak się dowie, 
że opuściłeś zakład karny. 
To jest najgorsze”.
„Pracodawcy są skłonni 
wyrzucić takiego gościa 
jak ja ...NA PYSK!”.
Część więźniów rozumie 
tego rodzaju obawy przed 
zatrudnieniem osób ska-
zanych, jednak jest to 
uznawane przez nich za 
przejaw swoistego rodzaju niesprawiedliwości rynku pracy, niezwykle utrudniają-
cej im powrót do normalnego funkcjonowania.
„(…) pracodawca (…) musiał się zastanowić. Normalny by przyszedł, a na drugi 
dzień dostałby pracę. A nad tobą musi się zastanowić, czy cię przyjąć czy nie”.
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Tylko kilku badanych ma za sobą pozytywne doświadczenia w kwestii nastawie-
nia pracodawców do byłych więźniów. Fakt odsiadywania wyroku nie wpłynął 
negatywnie na decyzję o zatrudnieniu.
„Zależy jeszcze jaki pracodawca – bo jak jest człowiek po przejściach to rozumie 
wszystko (…)”.
„Na dzień dzisiejszy nie ma to dla nikogo żadnego znaczenia- liczy się fachowość 
i jest krótki układalbo, albo (…)”.
„Starałem się u znajomych i bardzo pozytywnie, chcieli mi pomóc (…)”.

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Dotacje, ulgi dla pracodawców zatrudniających byłych więźniów.

Sposobem na przezwyciężenie problemu, jakim jest niechęć i obawa pracodaw-
ców przed zatrudnianiem byłych więźniów, jest stworzenie zachęt, czy ułatwień 
(fi skalnych, prawnych) dla pracodawców.
„Warto wydać jakieś pieniądze, żeby go próbować zresocjalizować na wolności, 
więc np. na takiej zasadzie, że dajemy za 1/2 roku pracy, czy duże ułatwienia dla 
pracodawcy, który go przyjmie, lub z części wypłaty ściągać, żeby go wdrożyć 
do pracy(…)”.
„Podać rękę i dać szansę ludziom z więzienia. Jeżeli jest zachęta fi nansowa, to 
ludzie zaczynają się mniej bać przyjąć więźnia. Ludzie przedsiębiorczy mogliby 
zaufać byłym więźniom, ale aby mieli jakieś ulgi, lub świadczenia dla takich osób 
– myślę, że pod kontrolą i jedni i drudzy. W więzieniach są i też dobrzy ludzie 
i ujawniają się tam różne talenty, powinno się dawać ludziom szansę. Mają nad-
miar czasu i często nudzą się”.

– Pomoc psychologiczna
To grupa, która po opuszczeniu zakładu karnego boryka się z wieloma inny-
mi problemami, poza trudnościami związanymi ze znalezieniem pracy. Wsparcie 
psychologiczne ma szczególne znaczenie w kontekście pozytywnego efektu re-
socjalizacji.

– Pomoc fi nansowa lub rzeczowa umożliwiająca aktywne poszukiwanie pracy, jak 
np. odzież, bilety komunikacji miejskiej itp.

Osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych

Bariery osobiste
– Niski poziom wykształcenia i brak kwalifi kacji zawodowych

To podstawowa bariera osobista niepełnosprawnych, która utrudnia znalezienie 
pracy, przyczyniając się nierzadko do pozostawania w izolacji społecznej
„Każdy patrzy na kwalifi kacje, a powinni patrzeć na człowieka. Dać mu szansę”. 
[Wałbrzych]
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„Pracodawcy szukają osób bardziej wykształconych, z większymi umiejętnościami. 
I pytali się, czy są dzieci. Jeśli ja mam dwójkę, to nie spełniam wymogów”. [Wał-
brzych]
„Mam zawód mechanik maszyn górniczych. Kopalnie zamknęli i w moim zawodzie 
nie ma pracy”. [Wałbrzych]
„(…) bez zawodu to nikłe nadzieje prace dostać”. [Wałbrzych]
„Ciężko jest znaleźć pracę, bo trzeba mieć „wyższą” szkołę, żeby np. ulice zamia-
tać, to trzeba mieć zawodówkę skończoną. Jak się nie ma szkoły skończonej, to 
ciężko jest znaleźć prace”. [Wałbrzych]
„Trud ze znalezieniem pracy, bo pracodawca woli z kwalifi kacjami”. [Wałbrzych]
„Do sklepu nie wezmą mnie, bo nie mam kwalifi kacji do sprzątania na 3-4 miesią-
ce”. [Wałbrzych]
„Jak się nie ma szkoły zawodowej, a nie mówiąc o średniej, to jest trudno”. [Wał-
brzych]
„Nieskończona szkoła, to jest najgorsze”. [Wałbrzych]
Osoby, które nie upatrują swych problemów w niskim poziomie wykształcenia 
i braku kwalifi kacji zawodowych, nie widzą sensu w podnoszeniu swoich kompe-
tencji.
„Ludzie mają wykształcenie i myją okna wystawowe, a ja mam tylko wykształcenie 
podstawowe i pracowałam 10 lat w fabryce porcelany i u Frąckowiaka”. [Wał-
brzych]
„Nie miałam problemu poszukując pracy, zawsze znalazłam ją na własną rękę. Nie 
widzę bariery wykształcenia”. [Wałbrzych]
W przypadku osób nieposiadających kwalifi kacji zawodowych wskazywane były tak-
że bariery, wynikające z jednoczesnej przynależności do innych grup defaworyzowa-
nych, np. kobiet samotnie wychowujących dzieci, czy osób powyżej 50. roku życia.

Bariery zewnętrzne
– Niewielka liczba ofert pracy

Oferty pracy zwykle zawierają konkretne umiejętności i kwalifi kacje oczekiwane 
od potencjalnych pracowników. Osoby bez kwalifi kacji mają zatem do dyspozycji 
stosunkową niewielką liczbę ofert, które dotyczą zwykle prostych, niskopłatnych 
prac, które niechętnie podejmują.
„Mogłoby być gotowanie. Opieka nad dziećmi, osobami starszymi, ale do pewnych 
granic. Do pampersów nie”. [Wałbrzych]

– Niskie wynagrodzenie
Ściśle wiąże się z typem pracy możliwej do wykonania przez pracowników o niskich 
kwalifi kacjach lub w ogóle ich nieposiadających.
„Te oferty z Urzędu pracy to tragedia, jak ja pracowałam to dostawałam niecałe 
400 zł. Usatysfakcjonowałaby mnie kwota 1200 zł”. [Wałbrzych]

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Kursy zawodowe, szkolenia

Większość badanych jest zgodna, że ukończenie kursów i zdobycie kwalifi kacji 
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zawodowych może istotnie przyczynić się do zdobycia przez nich pracy. To bardzo 
pożądana forma wsparcia, najczęściej akcentowana w tej grupie badanych.
„Musiałbym się przekwalifi kować na mechanika samochodowego. W górnictwie nie 
ma już pracy”. [Wałbrzych]
„Dużo kursów, dużo przygotowań, które są dostępne przez Urząd Pracy”. [Wał-
brzych]
„Jakieś kursy, przysposobienie do zawodu, jeżeli ktoś go nie ma”. [Wałbrzych]
„Tylko kwalifi kacji”. [Wałbrzych]
„Lepiej, bo po skończeniu można mieć jakiś papier. Jak pracodawca widzi, że nie 
masz papieru to nie chce z tobą gadać”. [Wałbrzych]
„Tak mają duże znaczenie, jeśli ktoś chce. Można się nauczyć”. [Wałbrzych]
„Tak gdybym zrobiła kurs obsługi kasy fi skalnej, to znalazłabym pracę”. [Wałbrzych]
„Mądry pomysł są bardzo przydatne, bo na te kursy przyjmują tylko po 20 osób 
i inni już się nie łapią. Obniżyć kryterium wykształcenia, żeby osoby z wykształce-
niem zawodowym mogły iść na te same kursy, co osoby ze średnim wykształce-
niem”. [Wałbrzych]
„Tak potrzebne, jak się wyjeżdża, żeby się dogadać z kimś (kursy językowe)”. [Wał-
brzych]
Przekonanie o użyteczności szkoleń ma swoje podłoże w pozytywnych przykładach 
i doświadczeniach znajomych osób, które właśnie dzięki szkoleniom odnalazły się 
z sukcesem na rynku pracy.
„Taki chłopak zrobił kurs spawacza i teraz pracuje w Holandii”. [Wałbrzych]
„Taka koleżanka ukończyła kurs krawiectwa i szycia”. [Wałbrzych]
„Tak koleżanka miała zrobione kasy fi skalne i pracowała w sklepie. Dalej pracuje”. 
[Wałbrzych]
„Starsza osoba (około 50 lat), przechodziła kurs kasjerki na kasę fi skalną, poszła 
do pracy”. [Wałbrzych]
Osoby bez kwalifi kacji za-
wodowych w starszym 
wieku wyrażają opinie, iż 
ten sposób wsparcia adre-
sowany jest do osób mło-
dych. Z jednej strony po-
jawiają się sądy, iż osoby 
starsze nie są objęte pro-
gramami szkoleniowymi, 
z drugiej zaś strony widocz-
na jest niechętna postawa 
wobec podnoszenia kwalifi -
kacji w późnym wieku.
„Jakieś kursy, ale ja już jestem za stara. Jakbym mogła wszystko cofnąć, to bym 
chciała skończyć szkołę”. [Wałbrzych]
„Są przydatne, ale dla młodszych”. [Wałbrzych]
„Nigdy nie byłam na szkoleniu, one są dla młodych ludzi”. [Wałbrzych]
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Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Problemy samotnych matek
– Problemy matek samotnie wychowujących dzieci ogniskują się na braku wspar-

cia w codziennych obowiązkach. Są to osoby, których życie codzienne toczy 
się w rytmie prac domowych i opieki nad dziećmi. Nie mając wsparcia ze strony 
innych (mąż, rodzina), całą swoją aktywność skupiają na opiece nad dziećmi.
„Najważniejszym problemem samotnych matek jest to, że nie ma z kim zostawić 
tych dzieci pod opieką, chyba że dziadek czy babcia by się zgodzili, ale to są spo-
radyczne przypadki”. (kilka lat bez pracy)
„Nie ma z kim zostawić dzieci, jak ktoś ma dużo. Nie mam męża, to nie mam 
z kim zostawić dziecka. Brak pomocy w obowiązkach domowych. Taka samotność”. 
(7 lat bez pracy)

– Brak aktywności zawodowej powoduje, iż sytuacja materialna matek samotnie wy-
chowujących dzieci jest niezadowalająca. Problemy fi nansowe związane z brakiem 
środków na opłaty są codziennością.
„Główny problem to płacenie rachunków, teraz wszystko poszło do góry”. (5 lat 
bez pracy)

– Dodatkowo przy małych dzieciach trudności sprawiają podstawowe czyn-
ności, jak: wyjście do urzędu, na pocztę, na zakupy. We wszystkie te miej-
sca samotne matki zmuszone są chodzić z dziećmi (brak podjazdów dla wózków, 
wind itp.)
„Począwszy od tego, że nie mamy jak wyjść z wózkiem gdziekolwiek, to czasem 
jest tak, że mojej mamy nie ma np. to nie pójdę na zakupy, bo mały jest chory 
czy coś mu jest i nie jestem w stanie wyjść z domu sama, bo z wózkiem nie zejdę 
z czwartego piętra, bo nie mam windy”. (9 miesięcy bez pracy)

Bariery osobiste
– Podstawową barierą jest brak dyspozycyjności, mobilności. Osoby te zdają 

sobie sprawę, że uzależniając swój plan dnia od godzin pracy publicznych pla-
cówek zajmujących się opieką nad dziećmi (żłobki, przedszkola), stają się mniej 
atrakcyjnymi kandydatami na pracownika. Ponadto są one świadome, że dla po-
tencjalnego pracodawcy problem może stanowić absencja pracownika w przypad-
ku choroby dziecka. Samotne matki wskazują także na brak możliwości wyjazdów 
w delegacje służbowe trwające dłużej, niż standardowe godziny pracy, co także 
utrudnia znalezienie pracy.
„Pracodawca też jest niechętny, aby przyjąć kobietę, która ma dzieci, bo wtedy 
dzieci są jakby taką przeszkodą, bo trzeba np. iść do lekarza”. (kilka lat bez pracy)
„Kobieta, która ma dzieci, jest mniej brana pod uwagę przez pracodawcę, ponie-
waż taka kobieta jest mniej dyspozycyjna. Musi się zajmować dziećmi”. (3 lata bez 
pracy)
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„Boją się, że dzieci będą chorować i na zwolnienie będą szły. To jest główny powód. 
Często mogą brać zwolnienia, a to nie pasuje pracodawcy”. (7 lat bez pracy)
„(…) Mężczyźni patrzą na to, jak ich żony siedziały w domu, kiedy dzieci chorowały, 
lub już mają złe doświadczenia, bo mieli takie pracownice. Z kolei kobiety, które już 
mają dzieci, wiedzą po sobie, jak to wyglądało, jak się zwalniały, jak często brały 
wolne”. (9 miesięcy bez pracy)
„Jest trudność w znalezieniu pracy na jedną zmianę. Jest mało przedszkoli, żłobków. 
Kobiety nawet jak oddadzą dziecko do przedszkola, to nie ma kto go później ode-
brać. Przeważnie pracodawcy poszukują osób dyspozycyjnych”. (4 lata bez pracy)
„(…) Dla pracodawców dziecko stanowi duży problem, taka mama nie jest w pełni 
dyspozycyjna. Nie może wyjeżdżać w delegacje, a wiele łączy się z wyjazdami, 
moja praca łączyła się z wyjazdami. A samotna mama jest podwójnym problemem, 
bo może liczyć sama na siebie”. (9 miesięcy bez pracy)

– Poważnym problemem matek samotnie wychowujących dzieci jest niski poziom 
wykształcenia, brak kwalifi kacji części badanych.
Osoby te zmuszone są szukać pracy fi zycznej, która często organizowana jest 
w systemie dwu- lub trzyzmianowym. W takiej sytuacji korzystanie z usług żłob-
ków lub przedszkoli staje się niemożliwe.
„Moja znajoma znalazła pracę, bo miała odpowiednie kwalifi kacje, bo wtedy kiedy 
wychowywała swoje dzieci, podnosiła swoje kwalifi kacje zawodowe, uczyła się, 
studiowała i chciała coś osiągnąć”. (kilka lat bez pracy)

– Trudna sytuacja materialna
Ma ona szczególne znaczenie w kontekście poszukiwania pracy. Respondentki pod-
kreślają, iż brakuje im środków fi nansowych na opłacenie opieki do dzieci 
na czas rozmów kwalifi kacyjnych. Nie mając możliwości zostawienia dzieci pod 
opieką innej osoby, samotne matki zmuszone są udawać się na rozmowy kwalifi ka-
cyjne w towarzystwie pociech, co zmniejsza ich szanse na uzyskanie zatrudnienia.
„To mi sprawiło największy kłopot, że musiałam do pracodawcy jechać ze swoimi 
dziećmi, bo nie miałam ich z kim zostawić, bo jestem naprawdę typowo samotną 
matką”. (kilka lat bez pracy)
„Nie mam gdzie dziecka zostawić, żeby pojechać szukać pracy”. (9 miesięcy bez 
pracy)
Problemem jest także brak dostępu do Internetu spowodowany kłopotami fi nan-
sowymi. Stanowi to problem w momencie wysyłania aplikacji, gdyż pracodawcy 
preferują przesyłania zgłoszeń o pracę droga elektroniczną.
„Nie mam dostępu do Internetu, a jednak CV zazwyczaj żądają, żeby przesyłać 
drogą elektroniczną”. (6 lat bez pracy)

Bariery zewnętrzne
– Mała ilość miejsc w placówkach, takich jak żłobki czy przedszkola powo-

duje, że nie wszystkim samotnym matkom udaje się skorzystać z ich usług.

– Dodatkowym problemem jest zbyt krótki czas pracy takich instytucji. Kobiety, któ-
re mają możliwość podjęcia pracy trwającej do 17:00 lub dłużej nie mają szansy 
odebrać dziecka do czasu zamknięcia przedszkola czy żłobka.
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„Ja wiem po swoich koleżankach z pracy, nie ma przedszkoli, żłobków. Czekają, 
nie mają gdzie zostawić dzieci. Ciężko o miejsca w przedszkolach i żłobkach”. (7 
lat bez pracy)
„Głównym powodem jest to, że jest samotna i nie zawsze ma gdzie te dzieci zosta-
wić. Nie ma miejsc w przedszkolu i wiadomo, że są drogie”. (3 lata bez pracy)

Działania zmierzające do likwidacji barier
– Podnoszenie kwalifi kacji: uczestnictwo w kursach lub podnoszenie poziomu wy-

kształcenia,
„Podjęcie nauki w szkole, żeby podnieść kwalifi kacje i wykształcenie”. (5 lat bez 
pracy)

– Własna działalność gospodarcza – postrzegana jako recepta na brak dyspozycyj-
ności samotnych matek.
„Koleżanka z pracy założyła własną działalność gospodarczą o podobnym profi lu 
do tego, w którym pracowała. Bo gdyby miała liczyć na powrót do pracy, to mimo 
że miała doświadczenie, wykształcenie i wrócić byłoby jej ciężko”. (9 miesięcy bez 
pracy) elastyczne godziny pracy”
„Aby pracodawca brał pod uwagę, że jest dziecko, i brał pod uwagę możliwość 
przesunięcia lub skrócenia czasu pracy, aby zapewnić opiekę dziecku. Dopasować 
godziny do życia samotnej matki”. (6 lat bez pracy)

– Możliwość wykonywania części obowiązków w domu,
„Więcej ofert dla matek samotnie wychowujących dzieci. Bardziej elastyczną przy 
komputerze. Możliwość zabierania pracy do domu”. (2,5 roku bez pracy)

– Przedszkola i żłobki w siedzibie pracodawcy (obecne jedynie w dużych korpora-
cjach),

– Kursy dla nowo zatrudnionych pracowników – pomagające wdrożyć się w nowe 
obowiązki.

Osoby powyżej 50 roku życia

Bariery osobiste
– Wiek badanych (powyżej 50 lat)

Większość badanych uznaje swój wiek za główną barierę i źródło niepowodzeń na 
rynku pracy. Wielu z nich osobiście spotkało się z dyskryminacją na rynku pracy 
i odrzuceniem ich ofert właśnie z tego względu.
„Ciężko jest znaleźć pracę bo i wiek, nie? Młodszy, to prędzej coś, złapie, złapie 
jakąś pracę, a tak jak ja 5 lat przed emeryturą no to co?”. Wrocław
„Pierwsze, co usłyszałam pytali się o wiek, jak im powiedziałam – dziękujemy. 
Krótko i na temat było. I dzwoniłam, ile razy wie Pan oferty z gazety. Pytali się 
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o wiek, rozmawiali normalnie, dopóki nie spytali się o wiek, jak się spytali o wiek, 
to mówili: „my oddzwonimy” i już wiedziałam, że nie oddzwonią”. Wrocław
„Niechętnie, w ogóle nie interesuje ich nasze wykształcenie, nasze wiadomości, 
interesuje ich tylko nasz stan zdrowia. Nie wiem dlaczego jest tak zakodowane, że 
człowiek starszy to jest człowiek chory”. Wrocław
„Uważają, że człowiek starszy będzie więcej chorował, co nie znaczy, że jest praw-
dą”. Wrocław
„(…)Pyta się Pani: nazwisko, imię, adres, czy sprzątałam już kiedykolwiek, a ile 
Pani ma lat? Ja mówię 54. „to my do Pani przedzwonimy. Koniec. To nie jedne takie 
było”. Wrocław
„To tak jak mówiłem w tym, to on raz spojrzał i ja akurat nie mam, na swoje niby 
nieszczęście włosów, to może wygląda trochę starzej (…)”. Wrocław

– Brak wiary w swoje możliwości, niechęć do zmian i podnoszenia kwali-
fi kacji
Respondenci zwracają również uwagę na barierę psychologiczną występującą po 
stronie osób po 50 roku życia. Większość osób starszych charakteryzuje się bier-
nymi postawami na rynku pracy, niską mobilnością zawodową i brakiem chęci do 
dalszej nauki.
Jest to często spowodowane niską samooceną, brakiem wiary we własne możliwo-
ści oraz zniechęceniem związanym z długim okresem pozostawania na bezrobociu. 
Konieczne jest przełamanie tej bariery poprzez przekonanie osób starszych, że 
podnoszenie swoich kwalifi kacji i dalszy rozwój jest możliwy również dla osób po 
50 roku życia. Niektórzy badani nie widzą celu w dalszym kształceniu się i uczest-
nictwie w kursach, z powodu krótkiego okresu, jaki pozostał im do emerytury.
„(…) wśród osób, które mają tą pracę, to czujemy się tacy gorsi troszeczkę, tacy 
jacyś tak, może sami po prostu stwarzamy taką atmosferę, że patrzą się na nas 
jak na kogoś gorszego, nie?, że, po prostu, że nie potrafi my czegoś, coś nam się 
w życiu nie udało”. Wałbrzych
„Ja myślę, że tak, że są osoby, które gdzieś są takie wycofane i one po prostu, 
jeżeli się czegoś tam nauczyli, ja na przykład byłam krawcową prawda to ja mam 
tak zakodowane w głowie, że ja jestem tą krawcową, że ja już w życiu niczego 
innego nie będę potrafi ła zrobić, w życiu niczego innego się nie nauczę i niczego 
innego nie będę potrafi ła robić, (…). W tej blokadzie ludzi po 50-tym roku życia, 
tym strachem przed czymś tam nowym, albo w tym, że ja się tam nie nadaje, bo ja 
całe życie to robiłam czy to robiłem i pewnie się nie nauczę”. Wałbrzych

– Niski poziom wykształcenia i brak kwalifi kacji zawodowych, brak znajo-
mości nowoczesnych technologii
Z danych BAEL wynika, że osoby starsze są zdecydowanie gorzej wykształcone niż 
pozostali bezrobotni. W końcu 2007 r. wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
niemal połowa posiadała zaledwie wykształcenie gimnazjalne lub poniżej, a kolej-
ne 27% posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe.
„Brak kwalifi kacji. Gdzie bym nie poszła to tak: kasa, języki, no komputer, ooo to 
mi ciężko idzie wie Pan? Teraz to mnie córka nauczyła odebrać, odebrać tylko sms-
a, bo wysłać to już nie ma mowy, no poza tym nic nie umiem, no odebrać telefon 
komórkowy, bo nie wchodzi mi to do głowy”. Wrocław
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„Z czym osobiście, to że nie mam właśnie odpowiedniego wykształcenia, raczej 
potrzebują bardziej ludzi wykształconych”. Wrocław

Bariery zewnętrzne
– Mała liczba ofert pracy dla osób powyżej 50 roku życia

Zdaniem badanych oczekiwania pracodawców bardzo często wykluczają osoby 
starsze. Pożądani są przede wszystkim pracownicy młodzi, a duże doświadczenie 
nie jest dla pracodawców istotnym atutem.

– Stereotypowe postrzeganie osób starszych
Badani twierdzą, że pracodawcy postrzegają ich w stereotypowy sposób, boją się 
ich problemów zdrowotnych, złych nawyków z poprzednich miejsc pracy i trudno-
ści z przystosowaniem się do nowych warunków.
„Myślę, że z takim lekkim dystansem, z takim lekkim, z takim lekkim może stra-
chem, że on sobie nie da rady, że on nie podoła, jakimś tak nowinkom, że czasami 
może być tak, że może on będzie chorował, albo też, no nie wiem, ale myślę raczej 
tutaj jest bardziej, no w tym kierunku, że boją się, że no taki pracownik nie będzie 
umiał się przestawić na nowe, które go czeka, prawda. Myślę, że to jest główną 
taka barierą”. Wałbrzych
„Myślę że pracodawcy boją się że taki człowiek nie przystosuje się do nowych 
warunków, ze nie będzie umiał sobie poradzić, bo jest gdzieś tam, już ma swoje 
nawyki”. Wałbrzych
„Że, pracodawcy nie bardzo przyjmują takie osoby do pracy już w takim wieku, 
no myślę no nie wiem dlaczego tak uważają pracodawcy, bo takie osoby myślę są 
bardziej, dyspozycyjne, bez obowiązków, bez małych dzieci”. Popowice

– Niskie wynagrodzenie i złe warunki pracy
Tym, co niejednokrotnie wpływa negatywnie na chęć podejmowania pracy przez 
badanych jest oferowanie pracy w „niegodziwych warunkach” i za niegodne wy-
nagrodzenie.
„Znalazł kolega pracę, był w takiej sytuacji jak ja i znalazł bardzo paskudną pracę 
– w ochronie. To jest naprawdę ciężka praca, on zarabia tam 600 zł tylko, nie wol-
no mu było chorować, nie wolno mu było brać urlopu przez cały rok. To była praca 
poniżej godności ludzkiej. Nawet w zimie kazano mu jakieś prace bez ogrzewania 
bez niczego. W ogóle nic nie miał, tak wykorzystywano i nagle go zwolnili niewia-
domo czemu. Po prostu zwolnili go”. Wrocław

– System świadczeń społecznych
Osoby, którym pozostał krótki okres do osiągnięcia wieku emerytalnego, którym 
przysługują zasiłki przedemerytalne nie podejmują żadnych prób poszukiwania 
pracy. Część z nich deklaruje chęć pracy w szarej strefi e.
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Aktywność na rynku pracy

Próby zdobycia pracy podejmowane przez osoby bezrobotne
– Blisko 3/4 badanych (71%), którzy obecnie nie mają zatrudnienia, twierdzi, że 

podejmuje lub podejmowało próby zdobycia pracy. Takich działań nie realizował 
co piąty respondent z tej grupy (19%).

– Próby zdobycia pracy najrzadziej dokonywane były przez osoby po 50. roku ży-
cia i niepełnosprawnych. Największą aktywność w tym zakresie wykazują osoby 
nieposiadające kwalifi kacji zawodowych.

Powody braku prób zdobycia pracy
– Powodem niepodejmowania prób zdobycia pracy jest najczęściej przekonanie, że 

rynek nie oferuje miejsc pracy adekwatnych do umiejętności i potrzeb defawo-
ryzowanych (47,7%) oraz niechęć pracodawców do zatrudniania tego typu osób 
(34,2%). Często wskazywanym argumentem był też zły stan zdrowia (28,8%).

walifikacji zawodowych.

23,4%

15,9%

15,7%

10,7%

4,7%

8,7%

10,1%

59,5%

75,4%

74,2%

78,8%

71,0%

71,9%

66,2%

29,8%

10,6%

19,0%

19,7%

10,6%

10,0%

14,1%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem
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18,9%

28,8%

34,2%

47,7%

18,0%

15,3%

12,6%

7,2%

2,7%

11,7%

6,3%

4,5%

3,6%

2,7%Nie wiem/odmowa

Inne

Nie stać mnie na dojazdy do miejsca pracy

Nie mam pieniędzy potrzebnych na szukanie pracy

Nie wiem, w jaki sposób szukać pracy

Mam zbyt niskie wykształcenie, aby podjąć pracę

Mam zbyt niskie kwalifikacje, aby podjąć pracę

Nie opłaca mi się pracować, bo dostaję zasiłek/rentę

Pracodawcy oferują zbyt niskie wynagrodzenie

Nie wierzę, aby udało mi się zdobyć pracę

Nie mam z kim zostawić dziecka

Mój stan zdrowia nie pozwala mi na szukanie pracy

Pracodawcy nie chcą zatrudniać takich osob, jak ja

Na rynku nie ma ofert odpowiednich dla mnie

Powody braku prób zdobycia pracy
– Osoby niepełnosprawne często wskazywały na bezpodstawność podejmowania 

pracy wobec faktu uzyskiwania zasiłku bądź renty (28,6%), samotne matki stwier-
dzały, że nie mają komu przekazać opieki nad dzieckiem (86,4%), opuszczający 
zakłady karne skarżyli się na zbyt niskie wynagrodzenia, oferowane przez praco-
dawców (33,3%), zaś osoby bez kwalifi kacji tłumaczyły się zbyt niskim wykształ-
ceniem (28,6%) i brakiem umiejętności zawodowych (35,7%).

osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

Na rynku nie ma ofert odpowiednich dla 
mnie 50,0% 22,7% 46,7% 40,0% 92,9% 47,1% 47,7%
Pracodawcy nie chcą zatrudniać takich 
osób jak ja 57,1% 31,8% 46,7% 20,0% 28,6% 5,9% 34,2%
Mój stan zdrowia nie pozwala mi na 
szukać pracy 50,0% 0,0% 0,0% 26,7% 21,4% 64,7% 28,8%
Nie mam z kim zostawić dziecka 3,6% 86,4% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 18,9%
Nie wierzę, aby udało mi się zdobyć pracę 21,4% 9,1% 20,0% 20,0% 28,6% 11,8% 18,0%
Pracodawcy oferują zbyt niskie 
wynagrodzenie 17,9% 0,0% 33,3% 20,0% 21,4% 5,9% 15,3%
Nie opłaca mi się pracować, bo dostaję
zasiłek/rentę 28,6% 4,5% 13,3% 13,3% 0,0% 5,9% 12,6%
Mam zbyt niskie kwalifikacje, aby podjąć
pracę 10,7% 4,5% 6,7% 6,7% 35,7% 11,8% 11,7%
Mam zbyt niskie wykształcenie, aby 
podjąć pracę 7,1% 0,0% 6,7% 6,7% 28,6% 0,0% 7,2%
Nie wiem, w jaki sposób szukać pracy 3,6% 9,1% 0,0% 6,7% 21,4% 0,0% 6,3%
Nie mam pieniędzy potrzebnych na 
szukanie pracy 3,6% 0,0% 13,3% 6,7% 7,1% 0,0% 4,5%
Nie stać mnie na dojazdy do miejsca pracy 3,6% 4,5% 6,7% 0,0% 7,1% 0,0% 3,6%
Inne 3,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 2,7%
Nie wiem/odmowa 0,0% 4,5% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 2,7%

4,5%4,5%

3,6%3,6%

2,7%2,7%

2,7%2,7%
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edzy o ofertach pracy (23,1%).
60,2%

59,0%

50,6%

1,2%

53,3%

23,1%

5,1%

0,9%

0,3%odmowa

inaczej

Poprzez targi pracy

Poprzez firmy zajmujące się rekrutacją pracowników

Ogłoszenia w Internecie

Bezpośrednio u pracodawców

Poprzez rodzinę, znajomych

Ogłoszenia prasowe

Poprzez Powiatowy Urząd Pracy

Czas podjęcia ostatniej próby zdobycia pracy
– Te osoby, które próbowały zdobyć zatrudnienie, najczęściej dokonywały tego po 

raz ostatni w ciągu minionego półrocza (71,3%), rzadziej zdarzało się, aby prze-
rwa w tej aktywności była większa. Próby, mające miejsce w ubiegłym roku lub 
dawniej, dotyczyły przede wszystkim osób opuszczających zakłady karne oraz nie-
pełnosprawnych.

Sposoby szukania pracy
– Najpowszechniej wykorzystywaną metodą szukania pracy jest zgłoszenie się do 

powiatowego urzędu pracy – wymieniło ją 60,2% badanych. Niemal równie popu-
larne jest przeglądanie i odpowiadanie na ogłoszenia prasowe (59%), rozpuszcza-
nie wici wśród członków rodziny i znajomych (53,3%) oraz wizyty bezpośrednio 
u pracodawców (50,6%).

– Charakterystyczne dla badanej grupy jest bardzo mało powszechne wykorzystywa-
nie Internetu, jako źródła wiedzy o ofertach pracy (23,1%).

10,9%

28,3%

7,8%

2,9%

13,7%

8,7%

5,7%

3,0%

9,8%49,0%

60,4%

79,7%

83,6%

71,3%

78,3%

70,8%

10,1%

19,6%

7,5%

14,7%

14,6%

3,8%

2,2%

3,0%

3,3%

2,9%

7,2%

12,5%

3,0%

1,9%

4,3%

2,1%

3,6%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

w ciągu ostatniego półrocza w ubiegłym roku (I-XII.2009)
2 lata temu (I-XII.2007) dawniej, niż  2 lata temu (przed I.2007)
nie pamiętam/odmowa
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Ocena sposobów szukania pracy
– Najlepiej ocenianą metodą szukania pracy okazuje się korzystanie z sieci kontak-

tów rodzinnych i towarzyskich: jej atutem jest niski koszt, łatwość w zastosowaniu 
i skuteczność. Co ciekawe, najczęściej wymieniany PUP uzyskał pod względem 
efektywności ocenę najniższą, podobnie jak w odniesieniu do kryterium adekwat-
ności oferowanych miejsc pracy. Z kolei fi rmy rekrutujące oceniane są dość ko-
rzystnie, jednakże stopień korzystania z ich usług jest znikomy.

Trudności w trakcie szukania pracy
– Szukanie pracy najbardziej utrudnia – zdaniem badanych – niechęć potencjal-

nych pracodawców do takich osób, jak oni (59,2%), jak również mała liczba ofert 
adekwatnych do ich umiejętności (40,2%). Badani widzą też bariery po swojej 
stronie: charakteryzuje ich mała mobilność (30,9%) oraz brak wiedzy o aktualnych 
ofertach (29,7%).

3,72 3,62 3,633,72 3,68 3,57 3,57

4,02

3,26 3,43

2,93

3,37
3,61

3,42

3,02

3,60
3,81

3,56 3,613,64

4,06
3,77 3,73

3,44

Ogłoszenia
prasowe

Ogłoszenia w
Internecie

Powiatowy Urząd
Pracy

Firmy rekrutujące
pracowników

Rodzina, znajomi Bezpośrednio u
pracodawców

Jest skuteczne Jest tanie w zastosowaniu
Jest łatwe do zastosowania Pozwala uzyskać oferty odpowiednie dla mnie

Pomiar na skali 1-5

59,2%

40,2%

29,7%

7,2%

30,9%

18,3%

12,3%

12,3%

0,6%Inne

Brak dostępu do Internetu

Brak możliwości pozostawienia dziecka pod opieką
innej osoby

Brak wiedzy o tym, jak i gdzie szukać pracy

Brak pieniędzy na aktywne poszukiwanie pracy

Brak informacji o aktualnych ofertach pracy

Mała mobilność, trudność w dotarciu do
pracodawców

Brak/mała ilość ofert dla osób z moimi kwalifikacjami

Niechęć pracodawców do zatrudniania takich osób,
jak ja
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– Opisane trudności dotykają wszystkie kategorie defaworyzowanych. Samotne mat-
ki wskazywały dodatkowo na brak możliwości zostawienia dzieci pod opieką innej 
osoby (69,4%), zaś osoby bez kwalifi kacji zawodowych i te po 50. roku życia – na 
brak wiedzy o tym, jak i gdzie szukać pracy.(odpowiednio: 18,8% i 18,9%).

Odpowiedzialność za brak pracy
– Winą za fakt pozostawania bez pracy badani najchętniej obarczają władze pań-

stwowe, rząd oraz pracodawców. O swej odpowiedzialności za ten stan rzeczy 
przekonanych jest 40% respondentów. W mniejszym stopniu obciążają urzędni-
ków oraz rodziny.

osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

Niechęć pracodawców do zatrudniania 
takich osób, jak ja 64,2% 57,1% 56,0% 46,9% 57,8% 75,5% 59,2%
Brak/mała ilość ofert dla osób z moimi 
kwalifikacjami 35,8% 36,7% 24,0% 53,1% 43,8% 43,4% 40,2%
Mała mobilność, trudność w dotarciu 
do pracodawców 35,8% 36,7% 32,0% 29,7% 26,6% 26,4% 30,9%
Brak informacji o aktualnych ofertach 
pracy 32,1% 24,5% 20,0% 21,9% 31,3% 49,1% 29,7%
Brak pieniędzy na aktywne 
poszukiwanie pracy 17,0% 20,4% 24,0% 21,9% 15,6% 11,3% 18,3%
Brak możliwości pozostawienia 
dziecka pod opieką innej osoby 3,8% 69,4% 0,0% 4,7% 1,6% 1,9% 12,3%
Brak wiedzy o tym, jak i gdzie szukać
pracy 13,2% 6,1% 10,0% 6,3% 18,8% 18,9% 12,3%

Brak dostępu do Internetu 7,5% 6,1% 12,0% 4,7% 7,8% 5,7% 7,2%

Inne 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,6%

20,6%

17,5%

17,5%

25,3%

17,3%

6,7%

20,3%

26,8%

38,7%

32,0%

10,0%

12,1%

9,1%

14,3%

9,7%

13,6%

35,3%

8,0%

8,2%

22,5%

16,9%

14,9%

22,9%

27,3%

0,9%

19,3%

13,2%

13,6%

24,2%

8,7%

7,1%

13,6%

7,6%

15,6%

20,3%

8,0%

Rodzina

Urzędnicy

Ja sam(a)

Samorząd

Pracodawcy

Państwo, rząd

zdecydowanie nie odpowiada raczej nie odpowiada ani tak, ani nie
raczej odpowiada zdecydowanie odpowiada nie wiem
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29,7%

22,0%

2,9%

27,7%

26,0%

10,2%

39,2%

15,0%

2,0%

21,4%

9,9%

9,2%

25,7%

38,2%

28,6%

26,5%

25,7%

17,6%

21,0%

22,8%

29,6%

26,5%

34,7%

25,5%

2,0%

3,0%

2,0%

1,0%

1,0%

13,0%

8,9%

11,2%

9,9%

10,2%

bycie osobą niepełnosprawną

bycie kobietą samotnie wychowującą dzieci

bycie osobą opuszczającą zakład karny

bycie osobą długotrwale bezrobotną

bycie osobą nie posiadającą kwalifikacji
zawodowych

bycie osobą po 50. roku życia

zdecydowanie utrudnia raczej utrudnia ani tak, ani nie
raczej nie utrudnia zdecydowanie nie utrudnia nie wiem/odmowa

Bycie defaworyzowanym a utrudnienia w zdobyciu pracy
– Bycie osobą niepełnosprawną utrudnia zdobycie pracy w opinii 77,4% badanych 

z tej grupy. Duże trudności odczuwają również osoby nieposiadające kwalifi kacji 
zawodowych (50%).

– W relatywnie dobrej sytuacji wydają się być, na tle tych dwóch grup, pozostałe 
kategorie defaworyzowanych.
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Sytuacja defaworyzowanych 
na rynku pracy

Ocena szans na znalezienie pracy
– Prawie połowa osób defaworyzowanych ocenia swe szanse na znalezienie pracy 

jako małe lub bardzo małe (48,5%). Co trzeci postrzega je jako średnie, znikomy 
odsetek zaś stanowią badani, którzy są przekonani o dużym lub bardzo dużym 
prawdopodobieństwie uzyskania zatrudnienia.

– Największym pesymizmem w tej kwestii wykazują się osoby niepełnosprawne 
i te, które ukończyły już 50. rok życia. Najmniej negatywnych samoocen odnoto-
wano w grupie długotrwale bezrobotnych.

Przyczyny negatywnej oceny szans na znalezienie pracy
– Przyczyną tak pesymistycznego postrzegania własnych szans na rynku pracy jest 

przede wszystkim przekonanie, że nie oferuje on miejsc pracy odpowiednich dla 
defaworyzowanych (51,5%) oraz niechęć pracodawców do zatrudniania takich 
osób (48,1%)

26,7%

19,6%

42,0%

43,6%

4,9%

7,9%

9,0%

5,1%

41,2%

24,0%

10,9%

25,5%

27,0%

20,8%

39,8%

12,0%

21,8%

20,6%

27,6%

21,5%

20,4%

34,7%

24,5%

30,5%

18,4%

12,9%

7,7%

6,1%

2,0%

1,0%

1,0%

0,7%

12,0%

12,7%

9,9%

11,8%

15,3%

9,9%

17,3%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

bardzo małe małe średnie duże bardzo duże nie wiem/odmowa



89

26,5%

51,5%

48,1%

28,5%

21,3%

19,6%

15,1%

8,6%

0,7%

14,4%

6,5%

5,5%

4,5%

1,4%Nie wiem/odmowa

Inne

Nie stać mnie na dojazdy do miejsca pracy

Nie opłaca mi się pracować, bo dostaję zasiłek

Nie mam pieniędzy potrzebnych na szukanie pracy

Nie wiem, w jaki sposób szukać pracy

Mam zbyt niskie wykształcenie, aby podjąć pracę

Nie mam z kim zostawić dziecka

Pracodawcy oferują zbyt niskie wynagrodzenie

Mój stan zdrowia nie pozwala mi na szukanie pracy

Nie wierzę, aby udało mi się zdobyć pracę

Mam zbyt niskie kwalifikacje, aby podjąć pracę

Pracodawcy nie chcą zatrudniać takich osób, jak ja

Na rynku nie ma ofert odpowiednich dla mnie

– Opisane powyżej argumenty są wspólne dla wszystkich kategorii badanych. Oso-
by niepełnosprawne i po 50 roku życia wskazywały dodatkowo na zły stan zdro-
wia, zaś samotne matki: na brak możliwości zostawienia dzieci pod opieką na 
czas pracy.

p p ą p y
osoby 

niepełnosprawn
e

kobiety 
samotnie 

wychowując
e dzieci

osoby 
opuszczając

e zakłady 
karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

Na rynku nie ma ofert odpowiednich 
dla mnie 57,1% 39,6% 52,8% 39,4% 67,3% 47,5% 51,5%
Pracodawcy nie chcą zatrudniać
takich osób, jak ja 54,0% 60,4% 55,6% 27,3% 40,4% 45,8% 48,1%
Mam zbyt niskie kwalifikacje, aby 
podjąć pracę 15,9% 16,7% 36,1% 36,4% 48,1% 25,4% 28,5%
Nie wierzę, aby udało mi się zdobyć
pracę 23,8% 18,8% 27,8% 33,3% 32,7% 25,4% 26,5%
Mój stan zdrowia nie pozwala mi na 
szukanie pracy 41,3% 2,1% 11,1% 18,2% 3,8% 39,0% 21,3%
Pracodawcy oferują zbyt niskie 
wynagrodzenie 25,4% 12,5% 16,7% 21,2% 23,1% 16,9% 19,6%
Nie mam z kim zostawić dziecka 3,2% 70,8% 0,0% 12,1% 3,8% 3,4% 15,1%
Mam zbyt niskie wykształcenie, aby 
podjąć pracę 7,9% 10,4% 16,7% 15,2% 28,8% 10,2% 14,4%
Nie wiem, w jaki sposób szukać
pracy 0,0% 10,4% 0,0% 12,1% 21,2% 8,5% 8,6%
Nie mam pieniędzy potrzebnych na 
szukanie pracy 9,5% 12,5% 5,6% 0,0% 5,8% 3,4% 6,5%
Nie opłaca mi się pracować, bo 
dostaję zasiłek 15,9% 4,2% 2,8% 6,1% 1,9% 0,0% 5,5%
Nie stać mnie na dojazdy do miejsca 
pracy 4,8% 10,4% 2,8% 3,0% 3,8% 1,7% 4,5%
Inne 0,0% 0,0% 2,8% 3,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Nie wiem/odmowa 3,2% 0,0% 0,0% 3,0% 1,9% 0,0% 1,4%
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Opinia o chęci pracodawców zatrudniana osób defaworyzowanych
– Na zatrudnienie nie mogą liczyć osoby opuszczające zakład karny – jest o tym 

przekonanych 74,8% respondentów. Niechęć pracodawców budzą także, zdaniem 
badanych, osoby bez kwalifi kacji zawodowej i te, które ukończyły 50 lat.

– Największe szanse na zatrudnienie mają, w opinii respondentów, kobiety samotnie 
wychowujące dzieci.

– Fakt reprezentowania którejkolwiek kategorii defaworyzowanych nie wpływa na 
postrzeganie szans poszczególnych grup: w opinii wszystkich, najmniej prawdopo-
dobne jest, aby pracodawca zgodził się zatrudnić osobę opuszczającą zakład karny 
lub tą, która nie posiada kwalifi kacji zawodowych
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37,5%
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28,5%

21,2%

30,8%

3,5%

14,7%

16,2%

37,3%
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21,7%

10,3%

19,3%
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28,5%

33,0%
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13,3%

20,5%

22,5%

22,7%

20,0%

18,5%

1,5%

1,0%

0,5%

1,7%

2,3%

2,5%

7,8%

6,5%

8,8%

8,0%

5,7%

7,2%

Osoba niepełnosprawna

Kobieta samotnie wychowująca dziecko/dzieci

Osoba opuszczająca zakład karny

Osoba długotrwale bezrobotna

Osoba nie posiadająca kwalifikacji zawodowych

Osoba po 50-tym roku życia

na pewno nie zostałaby zatrudniona raczej nie zostałaby zatrudniona
ani tak, ani nie raczej zostałaby zatrudniona
na pewno zostałaby zatrudniona nie wiem/odmowa

osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

Osoba niepełnosprawna 1,90 2,78 2,77 3,10 2,32 2,80 2,60
Kobieta samotnie wychowująca 
dziecko/dzieci 2,28 2,67 2,87 3,19 3,12 2,99 2,85

Osoba opuszczająca zakład karny 1,49 1,90 1,94 2,16 1,60 1,96 1,83

Osoba długotrwale bezrobotna 2,27 2,96 2,65 2,80 2,77 2,50 2,66
Osoba nie posiadająca kwalifikacji 
zawodowych 1,79 2,67 2,10 2,80 2,30 2,47 2,36

Osoba po 50-tym roku życia 1,91 2,84 2,36 2,93 2,72 2,34 2,51

Pomiar na skali 1-5
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Działania, ułatwiające zdobycie pracy
– Zdaniem badanych, ułatwieniem w zdobyciu pracy byłyby działania, skierowane do 

pracodawców i zachęcające ich do zatrudniania osób defaworyzowanych (43,5%), 
jak również szkolenia, pozwalające na zmianę kwalifi kacji i zdobycie nowego za-
wodu (42,8%).

– Opisane wcześniej rozwiązania wskazywane były przez wszystkie grupy badanych. 
Osoby niepełnosprawne i samotne matki wymieniały dodatkowo rozwiązania, 
związane z uelastycznieniem czasu pracy: możliwość wykonywania całej lub części 
pracy w domu oraz dostosowania godzin pracy do swoich potrzeb.

43,5%

42,8%

28,5%

22,3%

14,8%

4,0%

20,1%

14,6%

10,0%

6,2%

16,2%nie wiem/odmowa

Spotkania z psychologiem

Indywidualne porady doradcy zawodow ego

Możliwość dostosowania godzin pracy do swoich potrzeb

Możliwość wykonywania całej lub części pracy w domu

Szkolenia, uczące poszukiwania i zdobywania pracy

Udostępnienie źródeł ofert pracy

Dofinansowanie działań, związanych z poszukiwaniem
pracy

Dotacje dla pracodawców  na zatrudnianie takich osób

Szkolenia, pozwalające na zdobycie  nowego zawodu

Działania, zachęcające pracodawców  do zatrudniania
takich osób

osoby 
niepełnosprawne

kobiety 
samotnie 

wychowujące 
dzieci

osoby 
opuszczające 
zakłady karne

osoby 
długotrwale 
bezrobotne

osoby nie 
posiadające 
kwalifikacji 

zawodowych

osoby po 50. 
roku życia ogółem

Działania, zachęcające pracodawców 
do zatrudniania takich osób 49,5% 45,5% 52,1% 44,0% 22,7% 47,3% 43,5%
Szkolenia, pozwalające na zdobycie 
nowego zawodu 42,4% 42,6% 35,1% 58,0% 55,7% 20,9% 42,8%
Dotacje dla pracodawców na 
zatrudnianie takich osób 32,3% 31,7% 37,2% 23,0% 10,3% 37,4% 28,5%
Dofinansowanie działań, związanych z 
poszukiwaniem pracy 22,2% 24,8% 33,0% 20,0% 13,4% 20,9% 22,3%

Udostępnienie źródeł ofert pracy 21,2% 20,8% 14,9% 16,0% 19,6% 28,6% 20,1%
Szkolenia, uczące poszukiwania i 
zdobywania pracy 8,1% 18,8% 9,6% 19,0% 20,6% 12,1% 14,8%
Możliwość wykonywania całej lub 
części pracy w domu 31,3% 30,7% 5,3% 10,0% 4,1% 4,4% 14,6%
Możliwość dostosowania godzin pracy 
do swoich potrzeb 10,1% 30,7% 5,3% 9,0% 1,0% 2,2% 10,0%
Indywidualne porady doradcy 
zawodowego 3,0% 10,9% 5,3% 8,0% 6,2% 3,3% 6,2%

Spotkania z psychologiem 5,1% 5,9% 4,3% 5,0% 0,0% 3,3% 4,0%

nie wiem/odmowa 9,1% 8,9% 20,2% 16,0% 23,7% 19,8% 16,2%
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Propozycje własnych działań ułatwiających poszukiwanie pracy
– Wśród działań, które badani mogliby podejmować na własną rękę, najczęściej 

wymieniano: podnoszenie lub zmianę kwalifi kacji (22,3%) oraz większą aktywność 
w poszukiwaniu pracy (22,2%). Co trzeci badany (30%) nie miał jednak pomysłu 
na to, co mógłby w tym celu zrobić.

7,2%

22,3%

22,2%

5,0%

3,3%

2,8%

1,8%

2,7%

2,3%

1,2%

0,7%

0,7%

30,0%nie wiem, nie ma takich

inne

większa wiara w siebie

danie szansy na pracę

podjęcie własnej działalności gospodarczej

praca w domu, praca dorywcza

poprawa stanu zdrowia

znalezienie opieki dla dziecka

więcej ofert pracy

zachęta dla pracodawców

większe wsparcie materialne w poszukiwaniu pracy

większa aktywność w poszukiwaniu pracy

podnoszenie, zmiana kwalifikacji



93

Działania instytucji 
rynku pracy

Znajomość i korzystanie z instytucji
– Niemal wszyscy badani znają, przynajmniej ze słyszenia, powiatowy urząd pra-

cy (99,3%). Jest to też najpowszechniej odwiedzana instytucja (85,8%). Spo-
ry odsetek defaworyzowanych korzysta też z usług miejskiego ośrodka pomo-
cy społecznej (54,9%), który również jest bardzo dobrze znany respondentom 
(90,8%).

– CIiPKZ w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy to instytucja kojarzona 
przez 13,5% badanych, kontakt z nią miało zaś 2% z nich.

Znajomość profi lu działalności instytucji
– Zdaniem badanych, instytucją pomagającą w znalezieniu pracy jest przede 

wszystkim PUP (86,7% wskazań). Szkoleniami i doradztwem zawodowym zajmu-
ją się – w opinii respondentów – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej w DWUP (42,8%), ochotniczy hufi ec pracy (39,5%), centrum kształcenia 

h, kontakt z nią miało zaś 2% z nich.

4,7%

2,2%

2,0%

4,2%

7,7%

7,9%

4,9%

5,9%

9,5%

54,9%

85,8%
99,3%

90,8%

57,5%

39,7%

36,3%

10,7%

39,2%

26,3%

16,5%

13,5%

0,5%żadna

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w
DWUP

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochotniczy Hufiec Pracy

Caritas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy

kontakt znajomość
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zawodowego (51,3%) oraz, w mniejszym stopniu, PFRON (20,5%). Ta ostatnia 
instytucja kojarzy się defaworyzowanym również z udzielaniem pomocy material-
nej (36%), podobnie jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (38,7%), Caritas 
(60,7%) oraz przede wszystkim – GOPS (74,8%) i MOPS (90,2%).

– Najwięcej problemów z określeniem profi lu działalności dostarczyły: Centrum 
Integracji Społecznej, CIiPKZ w DWUP oraz PCPR i CKU.

Ocena pracowników instytucji
– Wszystkie uwzględnione w badaniu instytucje poddane zostały ocenie pod kątem 

ich pracowników. Oceniano jedynie te instytucje, z którym respondenci mieli 
kontakt.

– Najlepiej wypadły osoby, pracujące w PFRON, oceniane dobrze pod każdym 
względem, szczególnie zaś: odnośnie starań udzielenia pomocy klientom i życz-
liwości wobec nich. Wysokie noty uzyskali również pracownicy PCPR, docenieni 
również za podsuwanie praktycznych rozwiązań i kompletność udzielanych infor-
macji.

– Generalnie, dostrzec można, że respondenci nie zgłaszali szczególnych zastrze-
żeń do pracy przedstawicieli instytucji, z którymi mają kontakt.

Uzyskanie ofert szkoleniowych
– Badanych zapytano, czy uzyskali od przedstawicieli którejkolwiek z instytucji 

propozycję wzięcia udziału w szkoleniach, podnoszących kwalifi kacje, przydatne 
w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Twierdząco odpowiedział co trzeci z nich 
(30%).

– Oferty kierowane były najczęściej w stronę osób długotrwale bezrobotnych 
(42,6%), najrzadziej – do nieposiadających kwalifi kacji zawodowych (23,5%).

PUP MOPS GOPS CIS CIiPKZ OHP Caritas PFRON PCPR CKU

Pracownicy tej instytucji starają się pomóc klientom 3,68 4,19 3,81 3,93 4,07 3,95 4,12 4,38 4,29 4,08

Pracownicy tej instytucji są życzliwi dla klientów 3,60 4,02 3,90 3,86 4,33 3,95 4,09 4,38 4,13 3,96
Pracownicy tej instytucji potrafią zaproponować klientowi 
ciekawe oferty 3,33 3,51 3,68 3,33 3,80 3,90 3,48 3,93 3,82 3,83
Pracownicy tej instytucji potrafią podać klientom praktyczne 
rozwiązania, przydatne w ich sytuacji 3,27 3,53 3,62 3,67 3,87 3,92 3,48 3,90 4,05 3,87
Pracownicy tej instytucji dostarczają wszystkich informacji 
potrzebnych klientom 3,24 3,57 3,71 3,50 3,93 3,74 3,38 4,03 4,00 3,71

Szarym kolorem i kursywą oznaczono instytucje, które ocenione zostały przez zbyt małą liczbę osób
Pomiar na skali 1-5

PUP MOPS GOPS CIS CIiPKZ OHP Caritas PFRON PCPR CKU

Pomaga w znalezieniu pracy 86,7% 6,3% 3,2% 9,2% 5,2% 20,3% 1,3% 7,5% 11,3% 5,5%

Szkoli i doradza zawodowo 29,2% 10,5% 6,3% 18,7% 42,8% 39,5% 3,2% 20,5% 10,5% 51,3%

Udziela pomocy materialnej 5,7% 90,2% 74,8% 13,2% 1,0% 3,8% 60,7% 36,0% 38,7% 1,3%

żadne z nich 4,5% 0,8% 6,3% 11,5% 9,5% 10,7% 11,5% 14,0% 7,5% 7,0%

nie wiem 3,0% 4,5% 15,3% 51,2% 44,2% 34,3% 25,2% 33,5% 37,0% 37,7%
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64,4%
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30,7%

29,6%

54,5%

69,6%

72,4%

66,5%

67,3%

5,0%

4,1%

3,5%

3,1%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

tak nie odmowa

Korzystanie z ofert szkoleniowych
– Z zaoferowanych im ofert, skorzystało 36,1% badanych. Najczęściej brały w nich 

udział osoby po 50. roku życia (51,7%) i nieposiadający kwalifi kacji zawodowych 
(47,8%). Najmniejszym powodzeniem cieszyły się one wśród osób długotrwale 
bezrobotnych (23,3%) i opuszczających zakłady karne (26,9%).
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50,0%
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23,1%
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39,3%

26,9%

23,3%

47,8%

36,1%

35,5%

51,7%

67,4%

57,1%

43,5%

54,4%

37,9%

3,2%

8,7%

9,4%

10,3%

osoby niepełnosprawne

kobiety samotnie wychowujące dzieci

osoby opuszczające zakłady karne

osoby długotrwale bezrobotne

osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

osoby po 50. roku życia

ogółem

tak nie odmowa
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wymieniane były znacznie rzadziej.

23,4%

4,7%

6,3%

9,4%

20,3%

3,1%

12,5%

23,4%

23,4%

inne

opiekun osób starszych i
dzieci

fryzjerstwo, wizaż

obsługa kasy fiskalnej

florystyka i ogrodnictwo

księgowość

uprawnienia do zawodów
technicznych

komputerowe

metody szukania pracy

27,7%

1,5%

1,5%

1,5%

3,9%

33,8%

3,1%

4,6%

4,6%

44,6%

NIE PAMIĘTAM

INNE

IZBA RZEMIEŚLNICZA

OHP(OCHOTNICZY HUFIEC
PRACY)

NOT(NACZELNA ORGANIZACJA
TECHNICZNA)

MOPS (MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ)

CKU (CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO)

CIS (CENTRUM INICJATYW
SPOŁECZNYCH)

DZDZ (DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO)

PUP(POWIATOWY URZĄD
PRACY)

Rodzaje i miejsca szkoleń
– Odbyte przez badanych szkolenia dotyczyły przede wszystkim metod szukania 

pracy (23,5%) oraz umiejętności korzystania z komputera (23,4%). Co piąty 
uczestnik szkoleń nabywał w ich trakcie uprawnień do zawodów technicznych 
(20,3%).

– Szkolenia odbywały się głównie w powiatowych urzędach pracy (44,6%). Pozo-
stałe instytucje wymieniane były znacznie rzadziej.

Chęć skorzystania z ofert szkoleniowych
– Chęć uczestniczenia w szkoleniach, podnoszących kompetencje na rynku pracy, 

wyraziło 43,7% badanych. Niemal tyle samo jednak stwierdziło, że taka propozy-
cja nie jest dla nich interesująca (43,2%).

– Zainteresowanie szkoleniami deklarowały najczęściej kobiety samotnie wycho-
wujące dzieci (55,4%), jak również: osoby długotrwale bezrobotne (53,5%) 
i nieposiadające kwalifi kacji zawodowych (49%). Najmniej chętnych znalazło się 
wśród osób po 50.roku życia (31,6%).
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ogółem
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długotrwale bezrobotni (22,8%).

79,2%

77,0%
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ogółem

tak nie odmowa

Oczekiwana tematyka szkoleń
– Badani, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniach, preferowaliby te o 

tematyce informatycznej, dotyczące nabywania i podnoszenia umiejętności ob-
sługi komputera (30%). Na drugim miejscu znalazły się szkolenia dopasowane 
do profi lu wykształcenia lub zawodu badanych, służące podnoszeniu kwalifi kacji 
(16%).

Kontakt z doradcą zawodowym
– W badaniu sprawdzono również, jak powszechne wśród osób defaworyzowa-

nych jest korzystanie z usług doradcy zawodowego. Jak pokazują wyniki, kontakt 
z pracownikiem instytucji, którego rolą jest doradzanie w zakresie poszukiwania 
i zdobywania pracy oraz podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, miało tylko 18,2% 
respondentów. Najczęściej były to osoby po 50. roku życia (23,5%) oraz długo-
trwale bezrobotni (22,8%).

4,9%

30,0%

16,0%

9,9%

9,5%

9,1%
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PUP MOPS CIS CIiPKZ OHP PFRON PCPR CKU

Udzielane porady były dla mnie przydatne 4,13 4,16 4,33 3,67 3,67 4,00 4,43 4,67

Doradca był zaangażowany w udzielenie mi pomocy 3,96 4,16 4,00 3,67 3,00 4,00 4,29 4,67

Doradca był życzliwy wobec mnie 4,18 4,50 4,50 5,00 3,33 4,00 4,14 4,33

Doradca interesował się moją sytuacją życiową 3,97 4,32 4,67 3,67 2,33 4,33 4,29 4,67

Spotkanie z doradcą nauczyło mnie dużo o poszukiwaniu pracy 3,84 4,11 4,33 3,67 1,50 4,33 4,00 4,67
Spotkanie z doradcą pomogło mi zrozumieć, jakie są moje silne i słabe 
strony 3,82 4,42 4,67 3,67 2,50 4,33 4,14 4,67
Doradca był kompetentny, miał dużą wiedzę w sprawach, o których 
rozmawialiśmy 4,19 4,63 4,33 4,33 2,67 4,00 4,29 4,33

Szarym kolorem i kursywą oznaczono instytucje, które ocenione zostały przez zbyt małą liczbę osób

Pomiar na skali 1-5

Instytucja, w której kontaktowano się z doradcą zawodowym
– Te osoby, które przyznały, iż miały okazję porozmawiać z doradcą, jako miejsce 

takiego spotkania wskazywały przeważnie powiatowy urząd pracy (68,8%). Co 
piąty badany stwierdzał, że miało to miejsce w miejskim ośrodku pomocy spo-
łecznej (19,3%). W CIiPKZ z doradcą spotkało się 5,5% respondentów, spośród 
tych, którzy w ogóle skorzystali z takiego rozwiązania.

Ocena doradców zawodowych
– Praca doradców zawodowych poddana została ocenie przez osoby, które miały 

z nimi kontakt w poszczególnych instytucjach. Spośród dwóch, które mogły zo-
stać zanalizowane, lepiej oceniony został MOPS, którego pracownicy zostali ko-
rzystnie ocenieni szczególnie pod kątem życzliwości wobec klientów (4,50) oraz 
posiadanych kompetencji (4,63).
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ochotniczy Hufiec Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w DWUP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy
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Osoby długotrwale bezrobotne

Oczekiwania wobec instytucji rynku pracy
– Respondenci najczęściej korzystają z pomocy takich instytucji jak:

● Powiatowy urząd pracy
● Miejski ośrodek pomocy społecznej
● Centrum integracji społecznej

– Badani deklarują, iż liczą na aktywną pomoc tych instytucji w swoich indy-
widualnych próbach poszukiwaniach pracy. Respondenci twierdzą, iż instytucje te, 
poza przekazywaniem ofert pracy, są im potrzebne w uzyskiwaniu środków do 
życia, zdobywaniu doświadczeń podczas szkoleń oraz kursów czy też wsparciu 
psychologicznym.
„Żeby znaleźli człowiekowi pracę, to oczywiste. I żeby dawali oferty adekwatne do 
danego człowieka. A nie ktoś ma podstawowe wykształcenie, a oni dają mu ofertę 
pracy w fi rmie, w której chcą kogoś z wyższym”.

– Kursy i szkolenia powinny być według nich darmowe i dopasowane do ocze-
kiwań pracodawców.

– Rola doradcy zawodowego nie powinna sprowadzać się jedynie do przeprowa-
dzenia testów. Doradca taki powinien dłużej współpracować z osobą bezrobotną 
i interesować się jej poczynaniami w poszukiwaniu pracy. Jego działania powinny 
być modyfi kowane postępami osoby bezrobotnej w poszukiwaniu pracy.

Instytucje rynku pracy
– Respondenci twierdzą, iż wymienione instytucje, z pomocy których korzystają, 

działają bardzo dobrze a osoby w nich pracujące są dla nich miłe.

– Jednakże badani oczekują bardziej zindywidualizowanego podejścia do ich 
problemów, bo tylko dzięki temu zwiększają się ich szanse na zdobycie pracy.
„Że mnie jakoś ukierunkuje co ja mam zrobić. Mówiąc szczerze ja będę sam sobie 
szukał pracy, nie bardzo mam zaufanie do tego wszystkiego. Pewnych rzeczy nie 
da się przeskoczyć”.

– Część badanych straciła wiarę w skuteczność powiatowego urzędu pracy. Odczu-
wają oni niesprawiedliwość, gdy widzą jak osoby nie poszukujące pracy usta-
wiają się w kolejkach po zasiłek.
„Kiedyś poszedłem po wypłatę i otrzymałem 300 zł, a przede mną stał Pan, które-
go nie czuć było alkoholem, tylko czymś innym, był starszy Pan był nietrzeźwy, ale 
to nie był alkohol, tzn. był alkohol ale nie zwykły alkohol tylko inny i ten pan dostał 
kwotę chyba 460 zł i miał przyznaną ja na 3 miesiące, widziałem na jego karcie. 
Skoro ja dostaje 200, 250, 300 zł, a ten pan dostaje 460 zł i wydaje na alkohol to 
coś tu jest nie tak!”.
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– Respondenci rzadko wymieniają agencje pracy tymczasowej jako instytucje, 
w których poszukiwali ofert pracy. Brak wiedzy respondentów o sposobie poszukiwań 
zatrudnienia ogranicza ich głównie do urzędów pracy i ofert tam zamieszczanych.
„Żeby znaleźli człowiekowi prace, to oczywiste. I żeby dawali oferty adekwatne do 
danego człowieka. A nie ktoś ma podstawowe wykształcenie, a oni dają mu ofertę 
pracy w fi rmie, w której chcą kogoś z wyższym”.

Osoby niepełnosprawne

Oczekiwania wobec instytucji rynku pracy
Oczekiwania niepełnosprawnych wobec instytucji działających na rynku pracy zależą 
od ich poziomu wykształcenia, a co za tym idzie możliwości znalezienia pracy. Wy-
różnić tu można 2 podejścia:
● Pierwszą grupę reprezentują pracujący respondenci z wyższym lub średnim 

poziomem wykształcenia. Osoby te oczekują możliwości podnoszenia 
kwalifi kacji i uczestnictwa w szkoleniach, nie oczekują natomiast po-
mocy fi nansowej lub specjalnych przywilejów na rynku pracy.
„Uważam, ze jednym z gorszych form pomocy jest wsparcie fi nansowe, choć nie 
twierdzę, że jest to coś złego. Po prostu jest to nierokujące, nie dające motywacji, 
jest to demotywujące. Natomiast szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, są 
jak najbardziej mile widziane”. [Niepełnosprawny, Wrocław, wyższe]
„Ja odbieram bardzo roszczeniowo osoby niepełnosprawne, te, z którymi mam 
kontakt i praktycznie żądają one samych przywilejów”. [Niepełnosprawny, Jelenia 
Góra, w. średnie]

● Drugie podejście reprezentują badani z niskim poziomem wykształcenia, będący 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te najczęściej oczekują pomocy fi nanso-
wej i takich ofert pracy, które dałyby gwarancję przyjęcia do pracy.
„Żeby pomagali prostym ludziom, którym potrzeba tych pieniążków, a nie tym co 
mają”. [Niepełnosprawny, Wrocław, zawodowe]
„Dali pracę, żeby pomogli znaleźć pracę, żeby przyjęli, dają numer, każą zadzwo-
nić, a oni potem odmawiają, dzwoni się, a oni mówią, że już nie można. Dostałam 
ofertę jako sprzątaczka do ZUS –u, koleżankę przyjęli, mnie nie”. [Niepełnospraw-
ny, Środa Śląska, podstawowe]

Instytucje rynku pracy 

● pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert
– Badani, którzy poszukiwali pracy, korzystali z usług PUP, DWUP i ośrodków po-

mocy społecznej (MOPS, GOPS). Większość z nich reprezentowała bierne po-
stawy wobec poszukiwań pracy i wykazywała niską aktywność na ryn-
ku pracy, udając się wyłącznie do urzędów pracy.
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– Sporym problem jest to, że otrzymywane w urzędach pracy oferty są czę-
sto nieaktualne.
„Ja sam osobiście chodziłem, przez Urząd pracy w Środzie Śląskiej, (…)Jak mnie 
skierowali do pracy, to albo już było dawno po ptakach, albo to miejsce było za-
jęte, ktoś już pracował na tym miejscu”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]
„(…) odwiedzałam Powiatowy Urząd pracy, tam dawali numery, my dzwoniłyśmy, 
a oni już nikogo nie potrzebowali”. [Niepełnosprawny, Środa Śląska]

– Osoby, które poszukiwały pracy w sposób aktywny, sprawdzały oferty w prasie, 
internecie, wśród znajomych, oraz korzystały z prywatnych agencji pośrednictwa 
pracy. Były to osoby młode, nie mające problemu z obsługą komputera.
Respondenci ci wykazywali zainteresowanie wszelkimi szkoleniami, programami 
stażowymi, i.in.
„Ja szukałem po internacie, chodziłem do urzędu pracy, tam na korytarzu szpera-
łem w Internecie, szukałem numerów pracodawców”. [Niepełnosprawny, Szcze-
panów]
„To było tak, że zarejestrowałem się w PUP, (…)gdzieś tam słyszałem o progra-
mach „pierwsza praca”, staże, i to było dla mnie interesujące. Właśnie, dlatego 
się zarejestrowałem. Dostałem skierowanie na szkolenie, warsztat z doradcą za-
wodowym”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Chęć znalezienia pracy, indywidualnie kieruje się do urzędu wojewódzkiego, 
chodzę wszędzie, szukam i szukam”. [Niepełnosprawny, Jelenia Góra]

● pomoc pieniężna, materialna
– W MOPS i GOPS badani najczęściej otrzymywali pomoc fi nansową w formie 

zasiłków stałych, celowych, rent i refundacji leków. Większość respondentów 
wyrażała pozytywne opinie na temat kontaktów z tymi instytucjami.
„Tą pomoc oceniam jako przydatną, nawet powiem pani, że nawet nie wiedzia-
łem, że mogę uzyskać tą właśnie pomoc, względem choroby, nie możności pod-
jęcia pracy, kupienia lekarstw. (…) U nas tylko opieka, nie ma innej instytucji, 
która wspiera, tylko oni się tak troszczą. Ja wiem, że pomagają osobom niepeł-
nosprawnym”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]
„(…) ludzie ci bardzo chcą pomagać, są bardzo życzliwi”. [Niepełnosprawny, Śro-
da Śląska]
„Kiedy orzeczono mi niepełnosprawność, to musiałam się zwrócić do opieki, bo 
zaczęło brakować pieniędzy, oni pokierowali mnie dalej do urzędu pracy jesz-
cze przed orzeczeniem niepełnosprawności, kiedy to nie mogłam znaleźć pracy”. 
[Niepełnosprawny, Środa Śląska]
„Dowiedziałem się przez kogoś, że mi może opieka pomóc, (…), zgłosiłem się 
z badaniami, przyznali mi 2 grupę, mogę prace podjąć w pomieszczeniach klima-
tyzowanych”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Pracownik socjalny do mnie przyszedł, taka bardzo miła Pani, ona mnie pokie-
rowała do Urzędu Pracy i do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. (…)jestem 
bardzo zadowolona, teraz chodzę tam na rehabilitację”. [Niepełnosprawny, Środa 
Śląska]
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● szkolenia, doradztwo zawodowe
– O możliwości wzięcia udziału w szkoleniach, kursach badani dowiadywali się 

najczęściej w PUP. Tutaj również spotkali się z doradcą zawodowym.
„To było tak, że zarejestrowałem się w PUP (…). Dostałem skierowanie na szko-
lenie, warsztat z doradcą zawodowym”. [Niepełnosprawny, Wrocław]
„Pierwszy raz spotkałem doradcę zawodowego w Urzędzie Pracy w Środzie”. 
[Niepełnosprawny, Szczepanów]

– Niektórzy respondenci o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach i doradztwie 
zawodowym dowiadywali się w ośrodkach pomocy społecznej.
„Był doradca, psycholog taki zwykły, psycholog zawodowy. Szkolenie było zorga-
nizowane przez opiekę GOPS w Środzie Śląskiej, dostali pieniądze prosto z Unii 
i zorganizowali takie szkolenie (…)”.
„Dopiero teraz się dowiedziałem, od Pani (…) z GOPS że PEFRON organizuje 
szkolenia, kursy”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]
„Pracownik socjalny przyszedł do mnie i zapytał się czy jak dostanę zaproszenie 
na kurs to się zgodzę. Zgodziłam się. Szkolenie przeszłyśmy, przyjeżdżał profe-
sor, pielęgniarka uczyli nas jak przygotować jedzenie w hospicjum”. [Niepełno-
sprawny, Środa Śląska]

– Wielu badanych z niskim poziomem wykształcenia, znajdujących się w starszej 
grupie wiekowej, nie wykazywało chęci wzięcia udziału w żadnych szkoleniach.
„Nie korzystałem z żadnych szkoleń, nie będę korzystał, bo mam taką grupę”. 
[Niepełnosprawny, Wrocław, zawodowe, 1957 r.]
„Jakie ja szkolenia mogę dostać?! Kierowcą, kto mnie przyjmie? Nie mogę samo-
chodu prowadzić! Mnie dusi. Ja bym chciał na portierni, spokojnie chodzić, coś 
takiego”. [Niepełnosprawny, Wrocław, zawodowe, 1955]
„Żadne szkolenia, nic by nie było już przydatne”. [Niepełnosprawny, Wrocław, 
zawodowe, 1947 r.]

– Pracujący badani z wyższym wykształceniem uważają, że szkolenia, kursy są 
najlepszą formą pomocy osobom niepełnosprawnym.
„Natomiast szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, są jak najbardziej mile 
widziane”. [Niepełnosprawny, Wrocław, wyższe 83r.]

– Badani z lekkim stopniem niepełnosprawności, będący w trudnej sytuacji na ryku 
pracy, nie tylko ze względu na niepełnosprawność, ale również wiek, wykazywali 
chęć uczestnictwa w kursach.
„Kursy powinny być jakieś udostępniane, czy publikowane w urzędach pracy. 
Kiedy można podjąć jakieś kształcenie, danego zawodu. Żeby inwalida, czy zdro-
wy człowiek mógł przyuczyć się i podjąć jakąś pracę. Ja nie jestem wybredny, 
wszystkie szkolenia są dla mnie przydatne”. [Niepełnosprawny, Jelenia Góra, 
podstaw., 61 r.]
Zdaniem niepełnosprawnych szczególnie ważne znaczenie ma pomoc psy-
chologiczna, realizowana w ramach szkoleń i kursów. Osoby niepełnosprawne 
często pozostawione same ze swoimi problemami, żyją w izolacji społecznej, są 



103

w złej kondycji psycho-fi zycznej. Uczestnicy kursów współfi nansowanych przez 
Unię Europejską ze środków EFS deklarowali, iż pomoc psychologiczna była dla 
nich szczególnie użyteczna.
„Byłem beznadziejnie załamany nie miałem nadziei na nic. Ale teraz wiem, że po 
tym kursie człowiek czuje się taki podbudowany. (…) oni po prostu przy takiej 
atmosferze miłej, rodzinnej, po prostu nam tłumaczyli po kilka razy to. Tak samo 
było indywidualnie. Spotkanie z Panią dyrektor w Domu Kultury, w cztery oczy, 
można było z siebie wszystko wyrzucić”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]
„Są ludzie, którzy naprawdę potrafi ą podejść do ludzi i nie ważne, czy są alkoholi-
kami, czy są niepełnosprawni. Dla nich, to nie było ważne, oni wszystkich widzieli 
człowiekiem. Znam gościa, który też był na tym kursie i jest osobą niepełno-
sprawną. Był cichy, bury, a teraz tylko mnie widzi, to się drze siemano, podnosi 
rękę”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]

– Uczestnictwo w szkoleniach współfi nansowanych przez Unię Europejską ze środ-
ków EFS, to również kontakt z osobami, będącymi w podobnej sytuacji, 
z podobnymi problemami. Badani, którzy mają za sobą takie szkolenia uwa-
żają, że pomogły im w odzyskaniu wiary w siebie i swoje możliwości.
„Bardzo dobre kompetencje, to są wysocy specjaliści. Ja to jeszcze pół biedy, na 
tych kursach okazało się, że ja nie jestem taki najgorszy, inni to jeszcze większe 
ofi ary życiowe. Ludzie starsi ode mnie o kilka lat to po prostu epoka kamienia 
łupanego”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]
„Niektórzy nie potrafi li nawet przeczytać, a ci pracownicy podchodzili do wszyst-
kich jednakowo, bez żadnych uprzedzeń”. [Niepełnosprawny, Szczepanów]

● doradztwo zawodowe
– Usługi doradztwa zawodowego były najczęściej kojarzone z urzędami 

pracy, czy instytucjami, które kierowały niepełnosprawnych do dorad-
ców zawodowych (MOPS, GOPS). Niepełnosprawni, korzystający z pomocy 
pracowników Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, najczęściej 
kojarzyli ich po prostu z „urzędami pracy”. Ponieważ doradcy zawodowi różnych 
instytucji nie są rozpoznawani przez badanych i są postrzegani jako „jedna ka-
tegoria”, bardzo trudno odnosić głosy pozytywne jak i negatywne do doradców 
konkretnej instytucji.
Pozytywna ocena takiego kontaktu wynika z wysokiej oceny jego użyteczności 
i osobistej przydatności.
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– Poza konkretnymi umiejętnościami przekazywanymi przez doradców, niezwykle 
istotna jest ich działalność psychologiczna (obok typowych warsztatów, spotkań 
z psychologami). Rozmowy, działania, które podnoszą samoocenę badanych, za-
chęcają ich do aktywności są bardzo pożądane i pozytywnie odbierane.

– Część badanych sugerowała, że doradcy zawodowi mogliby być pomocni w kie-
rowaniu osób, które potrzebują pomocy, do odpowiednich placówek, np. poradni 
psychologicznych.
„Mogli by być pomocni w zakresie pomocy od strony przeszkolenia doradców, 
do jakich komórek organizacyjnych mogłyby kierować takie osoby. Wiadomo, że 
życie zawodowe przeplata się z życiem osobistym. Idealnie jest wtedy gdy jedno 
i drugie działa prawidłowo”. [Niepełnosprawny, Wrocław]

– W przypadku korzystania z doradztwa zawodowego minusem mogą być zbyt 
krótkie spotkania oraz niedopasowanie przedmiotu szkolenia do potrzeb osób 
z nich korzystających.

Osoby opuszczające zakłady karne

Instytucje rynku pracy 

● pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert
– W trakcie poszukiwania zatrudnienia badani zwracali się do szeregu instytucji 

takich jak PUP, MOPS czy kurator sądowy, które miały na celu pomóc w powrocie 
lub zaistnieniu na rynku pracy. Doświadczenia wyniesione z tego rodzaju stycz-
ności były jednak skrajnie zróżnicowane.

– Najczęściej badani zwracają się do PUP, w celu rejestracji dla uzyskania 
statusu osoby bezrobotnej, szukającej pracy, a co za tym idzie także 
ubezpieczenia. Tego rodzaju motywacja bardziej przyświeca opuszczającym 
zakłady karne, niż poszukiwanie pracy za pośrednictwem urzędu pracy.
„Nie miałem pracy, więc musiałem chodzić do podpisu, żeby być ubezpieczonym 
i za szpital nie płacić(…)”.
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– Jedynie w nielicznych przypadkach starania związane z poszukiwaniem zatrudnie-
nia poprzez PUP zostały zwieńczone sukcesem. Głównie były to jednak negatyw-
ne doświadczenia. Badani w swoich kontaktach raczej odnosili wrażenie 
uczestnictwa w pewnej fi kcji niż udzielania rzeczywistego wsparcia.
„To jest standard, takie odfajkowanie – jestem, byłem, okej i to żegnaj – martw 
się dalej sam, nie ma pomocy, nie ma skierowania do pracy”.

– W kontaktach z PUP wśród osób badanych dominowały doświadczenia o charak-
terze negatywnym. Spowodowane to było m.in.:
● Nieaktualnymi ofertami pracy.

„Bo oferty pracy nieaktualne, i pracownicy niekompetentni - musiałem sam 
szukać pracy na mieście”.
„Urząd pracy jest bezradny. W urzędzie pracy to te wszystkie oferty, które 
oni wywieszą, to nieaktualne – uważam, że urząd je wiesza, aby się wykazać 
czymś, że oni tam mają to biuro pośrednictwa pracy”.

● Brakiem propozycji dla osób o ograniczonych kwalifi kacjach.
„Zawsze się mówiło, że nie było żadnego doświadczenia zawodowego”
„Pani mówi ma pan zawód, wykształcenie, jest pan elektromechanikiem. 
Niech pan spróbuje gdzieś. No ale tu wszędzie jest w ofertach, że wymagane 
przynajmniej jest roczne doświadczenie w zawodzie, no i to się wszystko 
rozbijało”.
„Jeżeli już udało się znaleźć jakąś ofertę pracy to były to prace dorywcze lub 
w szarej strefi e albo ze strony niewiarygodnych pracodawców”.
„Zdarzało się parę razy, że mnie skierowano, przepracowałem 2 tyg. i że nie 
było pieniążków dla mnie (…)”.
„Jeżeli w ogóle znajduję pracę to praca na czarno. Głównie są to jednak tylko 
prace dorywcze (...)”.

● Pojawiały się także zarzuty wobec biurokratyzacji i samego sposobu funkcjo-
nowania instytucji (konieczność wypełniania szeregu formalności, rejestracji 
etc.).
„Wracam do urzędu, i jeszcze pretensje do mnie, czemu ja nie zgłosiłem, że 
fi rma mnie miała zgłosić, że jestem zarejestrowany, wyrejestrowany – okazało 
się, że nic takiego nie było zrobione”.

● Cześć zarzutów dotyczyła pracowników urzędu pracy. Zdaniem osób, które 
były w przeszłości osadzone w zakładach karnych, doświadczyły one gorszego 
traktowania ze strony urzędników, niż inni bezrobotni.
„W urzędzie pracę, bo po kryminale, to jest lipa znaleźć. Oni mają to gdzieś, 
a ludzi po kryminale traktują inaczej niż normalnych (...)”.
„Ale więźniowie są..., ci co siedzieli są dołowani od razu, i... dziękuję 
oouutt...”.
„Niektórzy są mili, a niektórzy pokazują, co to nie oni zamiast pomagać, to 
jeszcze drą się bez powodu (...)”.
„Ci ludzie tam, nie powinni pracować, bo jak widzą, że ktoś z kryminału wy-
szedł, to od razu widać po tonie rozmowy, że oni inaczej nas traktują (...)”.
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● Także część badanych odnosiła wrażenie niskiego zaangażowania pracowni-
ków PUP w poszukiwanie zatrudnienia dla opuszczających zakłady karne. Takie 
przeświadczenie było wynikiem małej skuteczności prowadzonych działań, ma-
jących na celu znalezienie pracy.
„Ciągle przychodziłem, mówili że szukają, ale nic nie znaleźli jak w Kiepskich (…)”.

● Pojedyncze osoby wyrażały się pozytywnie na temat pracowników, twierdząc, 
że starają się oni udzielić jak największego wsparcia, jednak są mocno ograni-
czeni przez sposób funkcjonowania samej instytucji.
„Pani pomagała i próbowała doradzić… to się starają, pomagają… to nie można 
powiedzieć”.
„Gdyby urzędniczki miały więcej możliwości i chęci, to mogłyby dużo zrobić 
dla ludzi”.

● pomoc pieniężna, materialna
– Trudna sytuacja zawodowa i połączony z tym brak środków fi nansowych nie-

zbędnych do życia skierowała część z badanych do ośrodków pomocy społecznej 
(MOPS –y, GOPS - y). Otrzymywali oni tam przeważnie doraźną pomoc fi nan-
sową w formie świadczeń pieniężnych lub bonów żywnościowych.

– W większości przypadków wyrażano bardzo pozytywną opinię w związku z udzie-
lonym wsparciem. Pracownicy zostali także ocenieni jako chętni do udzielenia 
pomocy i kompetentni. Większość z badanych była bardzo zadowolona z pomocy 
z jaką się zetknęła. 
„MOPS oceniam bardzo dobrze – jest tam miła pani, która przejęła się moim 
losem i pomaga mi (…) ona idzie mi na rękę i udziela mi pomocy bez względu 
na to jaka jest moja sytuacja w tej chwili. Nie mam dowodu osobistego bo też 
zgubiłem po drodze... no idą mi na rękę”.
„Tylko i wyłącznie opieka społeczna. Korzystałem z takiej pomocy, i są tam osoby 
kompetentne”.

– Pewne zarzuty dotyczyły wielkości udzielonej pomocy. Uznano, że było to nie-
wielkie wsparcie w stosunku do rzeczywistych potrzeb i miało charakter „doraź-
nej pomocy na przeżycie”.
„Drobne pieniądze, jakie potrzebne najbardziej na życie, żeby człek głodu nie 
zdechnął. (...) jedynie tylko na przeżycie”.
„Przede wszystkim pieniądze na ubrania i na jakąś żywność – czyli stołówki, no 
stołówki są (...)”.

● szkolenia
– Pozytywne opinie działań prowadzonych przez PUP dotyczyły organizowanych 

przez tę instytucję szkoleń i kursów. Takie doświadczenia były głównie udziałem 
osób aktywnych, które nie żywiły roszczeniowej postawy względem otoczenia. 
Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń został uznany za szeroki. Osoby, które 
miały za sobą uczestnictwo w tego rodzaju kursach szkoleniach, oceniały je jako 
bardzo wartościowe doświadczenie zawodowe – poszerzające zakres posiada-
nych umiejętności oraz perspektyw zatrudnienia.
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„Jeżeli będzie kurs dany, to wiadomo, że przystąpię, bo chodzi o pieniądze”.
„Zapisałem się na kurs, bo jestem budowlaniec z zawodu, tak, że będzie roz-
szerzenie swoich umiejętności że tak powiem, kończę niedługo... fajna sprawa 
(…)”.
„Szkolenia z UP, to można powiedzieć, że są - tego nie można im zarzucić, bo 
są – tam się można zapisać na jakiś kurs – dostać się na niego jest ciężko, bo 
jeżeli jest 10 miejsc, a 100 chętnych, to jest różnie, ale w tym, w tej linii akurat 
to można powiedzieć, że pośredniczą w szkoleniach nieźle”.

● doradztwo zawodowe
– Spotkanie z doradcą zawodowym było wśród badanych raczej wyjątkiem niż 

normą. Większość z nich nie miała okazji do zetknięcia się z takim wsparciem. 
Jedynie jedna osoba spośród wszystkich badanych miała doświadczenia związa-
ne ze skorzystaniem z profesjonalnego doradztwa. Pozostałe osoby przeważnie 
nie wiedziały w ogóle o istnieniu takiej możliwości, sceptycznie też wyrażały się 
na temat tego rodzaju wsparcia.
„Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie chciałbym jakiegoś ukierunkowania, żeby 
próbował ustawić na jakieś inne tory ale to bzdura totalna”.
„Powinien coś doradzić o tym zawodzie w której chcę znaleźć pracę, ale pewnie 
w mojej pracy doradca by się nie znalazł bo nie wiem czy by się znał czy nie”.

– Od doradcy zawodowego byli osadzeni oczekiwaliby przede wszystkim realnej 
pomocy przy znalezieniu zatrudnienia. Polegać by ona miała na dokładnej dia-
gnozie kompetencji oraz podaniu możliwych rozwiązań zawodowych, jakie były-
by najbardziej optymalne dla danej osoby poszukującej zatrudnienia. Pożądane 
jest także prawdziwe zainteresowanie problemami osób opuszczających zakłady 
karne połączone z możliwościami większymi, niż posiadane standardowo przez 
pracowników UP.
„Powinni wydobyć ode mnie wszelkie informacje o mojej wiedzy, o moich umie-
jętnościach i skierować gdzieś na podobne tory – doradca mi powinien udzielić 
tych informacji. I że np. niech się pan nie kieruje w taki, a w ten 2 kierunek - tak 
to sobie wyobrażam”.
„Konkretnie mówi, czego ode mnie oczekuje i wymaga, i co mi oferuje w zamian 
i jest krótko – ja się decyduję i ok (…) konkretna rozmowa, nie ma owijania 
w ,,bawełnę” , jest tak, tak, i tak”.
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Osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych

Oczekiwania wobec instytucji rynku pracy
– Najważniejszym oczekiwaniem kierowanym pod adresem powiatowych urzędów 

pracy, które przede wszystkim są źródłem ofert pracy jest aktualność ogłoszeń.
„Ja oczekuję, żebym nie chodziła z kwitkiem, tylko żeby były te oferty i żeby były 
one aktualne”. [Wałbrzych]

– Większość respondentów była zainteresowana uczestnictwem w kursach, szko-
leniach zawodowych. W odróżnieniu od pozostałych grup bezrobotnych badani 
dokładnie wiedzieli, w jakich kursach chcieliby uczestniczyć.
„Mechanik samochodowy. Gdybym miał taki kurs, to znalazłbym prace”. [Wał-
brzych]
„Chciałabym szukać pracy jako kosmetyczka, chciałabym otworzyć własny interes 
i jestem zainteresowana kursem przygotowawczym w tym kierunku”. [Wałbrzych]
„Tak chciałabym zrobić kurs kasy fi skalnej i po kursie chciałabym iść do pracy do 
sklepu.” [Wałbrzych]
„Od urzędu pracy oczekuję, jak nie ma ofert pracy to kursy, bo można kwalifi ka-
cje podciągnąć, ale jak się dowiadywałam, to tylko dla ludzi po szkole średniej”. 
[Wałbrzych]
„Interesują mnie kursy księgowości i bankowości. (…) Dla mnie makijażystka 
i fryzjerka jest nieprzydatny”. [Wałbrzych]
„Chciałabym wziąć udział w jakimś kursie np. fryzjerskim, makijaż, ogrodnictwo, 
wizażysta. Na pewno nie chciałabym kas fi skalnych, bo nie chciałabym pracować 
w sklepie”. [Wałbrzych]

Instytucje rynku pracy 

● pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert
– Powiatowy urząd pracy to instytucja, do której badani udają się w pierwszej ko-

lejności po oferty pracy. Respondenci podkreślają, że otrzymane propozycje są 
zazwyczaj nieaktualne.
Ofertami pracy dysponują także inne instytucje, np. OHP, które także borykają 
się z problemem dezaktualizacji ogłoszeń.

– Reprezentanci tej grupy nie mają pozytywnych opinii na temat powiatowych 
urzędów pracy. Wynika to z braku zaspokojenia oczekiwań pomocy ze strony 
urzędników.
„Są to oferty internetowe, w urzędzie pracy. Dzwonię, ale albo jest zajęte, albo 
już nie aktualne.” [Wałbrzych]
„W Internecie.” [Wałbrzych]
„W pośredniaku, w ogłoszeniach , chodzę po zakładach pracy, po sklepach (…).” 
[Wałbrzych]
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„Dowiedziałam się z mamą w tv wałbrzyskiej, że jest taki klub OHP i tam mnie 
i mamę zarejestrowali i oni dali nam takie karteczki, żeby skontaktować się 
z nimi, do baru jako kelnerka, do biura sprzątanie, że są wolne miejsca (…) ra-
czej nie były pomocne (porady), było dużo ofert pracy, ale niektóre nieaktualne, 
z dojazdem.” [Wałbrzych]
„Urząd Pracy nie pomógł mi w niczym,” [Wałbrzych]
„Urząd Pracy nie pomaga, tylko są wielkie kolejki i przechodzi się z jednego po-
koju do drugiego.” [Wałbrzych]

● pomoc pieniężna, materialna
– Pozytywne oceny ośrodków pomocy społecznej wynikają głównie z faktu otrzy-

mania wsparcia pieniężnego lub rzeczowego. Dodatkowym czynnikiem jest zaan-
gażowanie pracowników bardzo dobrze odbierane przez badanych.
„(o Powiatowym Urzędzie Pracy) Te kobiety, co tam pracują, to nie nadają się do 
tego. Nie kompetentne. Robią z ludzi baranów. (…). A opieka społeczna pomaga 
ludziom, fi nansowo i dary daje”. [Wałbrzych]
„W Urzędach Pracy raczej średnio, a w opiece dobrze”. [Wałbrzych]

● szkolenia, doradztwo zawodowe
– Większość badanych, pomimo długotrwałego bycia osobami bezrobotnymi nie 

miała kontaktu z doradcą zawodowym.

– Pojedynczy respondenci byli kierowani do doradcy zawodowego w powiatowym 
urzędzie pracy. Osoby te nie były zadowolone z otrzymanych porad, które nie 
pomogły im w poszukiwaniach pracy.
„Samo słowo doradca mówi, żeby coś doradzić. A tutaj było tylko po prostu wy-
pełnienie formularza”. [Wałbrzych]
„Poszedłem, wypełniła kartotekę, kazała dać nr telefonu i do dzisiaj nikt się nie 
zgłosił. Mają oferty pracy na Internecie i patrzą”. [Wałbrzych]
„Nic. Jak byłam tak dalej jestem bez pracy. Dlaczego porady doradcy były nie-
skuteczne? Bo dalej jestem bez pracy, dał mi termin na 2 miesiące i dalej nic”. 
[Wałbrzych]
„Oczekiwałabym jakiejś oferty pracy, a tam pytają się, w jakim kierunku mam 
zawód, co mnie interesuje i na tym się kończy”. [Wałbrzych]
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Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Oczekiwania wobec instytucji rynku pracy

● pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert
– Instytucje, które powinny pomagać w znalezieniu pracy do przede wszystkim 

powiatowe urzędy pracy. Z ich usług korzysta lub korzystała każda z uczestniczek 
badania.

– Wymagania wobec tego typu instytucji są dość jasno sprecyzowane. Respon-
dentki oczekują, że osoby pracujące w urzędach zaoferują pracę speł-
niającą ich podstawowe wymaganie – możliwość łączenia pracy za-
wodowej z samodzielną opieką nad dziećmi (elastyczne godziny pracy lub 
praca zorganizowana w godzinach pracy instytucji takich jak żłobki, przedszkola, 
czy szkoły).

– Pojawiały się również sugestie, iż praca urzędników, aby być bardziej efektywną, 
powinna zostać inaczej zorganizowana – każdy pracownik urzędu powinien mieć 
pod opieką jedynie kilkoro bezrobotnych, dzięki czemu klient przestanie być dla 
niego osobą anonimową, a pomoc będzie skuteczniejsza.
„Dopasowania pracy do możliwości zaprowadzenia i odebrania dziecka z przed-
szkola, bo w dużym mieście są wielkie odległości i dużo czasu zabierają dojazdy”. 
(6 lat bez pracy)
„Ja bym np. oczekiwała, żeby mi zapewnili pracę. Pracę, która nie kolidowałaby 
z opieką nad dziećmi. Taki elastyczny czas pracy”. (kilka lat bez pracy)
„Oferty na jedną zmianę do południa”. (3 lata bez pracy)
„Mnie się wydaje, że powinien być taki doradca, wiadomo, że nie dla każdego 
bezrobotnego da się coś takiego załatwić, który miałby jakąś grupę bezrobot-
nych, z którymi by się regularnie umawiał na spotkania. To, co urząd pracy robi, 
robi to globalnie. Globalnie traktuje też „nas” bezrobotnych i myślę, że jakby był 
doradca i miałby swoją grupę kilkunastu, zająłby się nią personalnie, indywidual-
nie. Mógłby ich jakoś poprowadzić. Jak jest to globalnie potraktowane, to nieste-
ty każdy jest przezroczysty. I dla innych tych instytucji podobnych w działaniu”. 
(9miesięcy bez pracy)

● pomoc pieniężna, materialna
– Instytucje zajmujące się pomocą materialną czy pieniężną, z których korzystają 

samotne matki to głównie ośrodki pomocy społecznej. Dodatkowo w niektórych 
przypadkach PCK, organizacje kościelne, Caritas.

– Oczekiwania benefi cjentów MOPS/ GOPS sprowadzają się głównie do zwięk-
szenia zakresu pomocy, gdyż obecna pozwala zaspokoić jedynie podstawowe 
potrzeby.
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– Pomoc ta, prócz wsparcia fi nansowego, mogłaby w większym stopniu obejmo-
wać także wsparcie materialne w postaci: środków czystości, podręcz-
ników szkolnych, organizacji wypoczynku dla dzieci itp.
„Przede wszystkim potrzebują pomocy fi nansowej, z opłatą jak się zaczyna nowy 
rok podręczników. Niektórym to MOPS opłaca obiady w szkole. Jakieś kolonie, 
zimowiska”. (7 lat bez pracy)
„Większe zasiłki i żywność”. (5 lat bez pracy)
„Myślę, że większych pieniędzy. Ja dostałam jednorazową zapomogę na odzież 
i wyżywienie 300 zł. Wydałam to natychmiastowo na pieluchy i dziecko”. (9 mie-
sięcy bez pracy)

● szkolenia, doradztwo zawodowe
– Ponieważ instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym są respondentkom 

najmniej znane (część nigdy nie korzystała z ich usług i nie potrafi  wskazać 
żadnej instytucji, która zajmuje się tego typu działalnością), oczekiwania pod ich 
adresem są zdecydowanie najmniej sprecyzowane.

– Od doradcy zawodowego oczekuje się, że będzie służył nie tylko wiedzą z zakre-
su rynku pracy, ale też będzie potrafi ł ukierunkować ścieżkę zawodową klienta 
w taki sposób, aby mógł on pogodzić życie prywatne z zawodowym, bez szkody 
dla którejkolwiek ze stron.
„Porady, w jaki sposób pogodzić to, co by się chciało zrobić w sprawie pracy 
i wychowania dziecka. Aby matka mogła odbyć szkolenie w danym zawodzie, 
dopasowane do potrzeb”. (6 lat bez pracy)
„Żeby zmienili mój kierunek, nie jako kucharz”. (kilka lat bez pracy)

Instytucje rynku pracy

● pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert
– Ze wszystkich omawianych instytucji powiatowe urzędy pracy budzą wśród ba-

danych najwięcej emocji. Wynika to poniekąd z charakteru instytucji. Prócz dys-
trybucji ofert pracy placówki te proponują ubezpieczenia zdrowotne osobom, 
które aktualnie nie są zatrudnione. Rejestracja w urzędzie daje więc samotnym 
matkom możliwość korzystania z darmowych świadczeń w placówkach służby 
zdrowia (często jest to główny powód rejestracji).

– Status „bezrobotnego” wymusza jednak określone działania. Osoby zarejestro-
wane jako bezrobotne zobligowane są do aktywnego szukania pracy lub korzy-
stania z ofert dostępnych w urzędach. Obowiązek ten wzbudza najwięcej emocji 
wśród badanych.

– Istnieje kilka powodów, dla których powiatowe urzędy pracy są negatywnie 
oceniane przez samotne matki:
□  dostępne oferty często są nieaktualne,
□  oferty skierowane są do osób dyspozycyjnych, a nie samotnych matek,
□  brak ofert z branży, w której klient pracował dotychczas (osoby z wyższym 

wykształceniem),
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□  niskopłatna praca (najniższa krajowa stawka wynagrodzenia),
□  niekompetencja pracowników urzędu – brak realnej znajomości rynku 

pracy
„Człowiek zawsze musi iść sam i sam się o wszystko starać. Nigdy do mnie jako 
do matki samotnie wychowującej dzieci nie zwrócono się z ofertą jakiejkolwiek 
pracy, polega to tylko i wyłącznie na tym, że zapewniają mi ubezpieczenie i dzie-
ciom i podpisywaniu co jakiś czas listy”. (2,5 roku bez pracy)
„Bo oni proszą, żeby korzystać z ofert, które są wywieszone. Tak jak mówiłam, za 
najniższą krajową – praca na trzy zmiany. Dlatego nie było to dla mnie pomocne, 
bo nie szukam takich prac jak oni mi oferują”. (4 lata bez pracy)

– Zdarzają się również sytuacje, kiedy osoba zgłaszająca się do urzędu pracy ma 
wobec tej instytucji bardzo roszczeniową postawę – oczekuje, że urząd zapro-
ponuje właściwą ofertę pracy, nie wymagając jednocześnie żadnej inicjatywy ze 
strony klienta.

● pomoc pieniężna, materialna
– Ocena działania MOPS jest zwykle pozytywna. Respondentki podkreślają, że choć 

kwota pomocy jest dość niska i starcza jedynie na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb, jest ona jednak zgodna z ustawowo określoną stawką zasiłków. Wie-
lokrotnie podkreślano również uprzejmość i wyrozumiałość ze strony 
pracowników instytucji.

– Samotne matki często zgłaszają się do MOPS za namową znajomych lub krew-
nych, którzy już korzystają z pomocy instytucji. Nie widzą one również przeszkód 
uniemożliwiających im korzystanie z pomocy (z wyjątkiem jednej osoby, która 
aby móc regularnie korzystać z usług MOPS, musi mieć prawnie uregulowaną 
kwestię ojcostwa swojego dziecka).

– Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, kiedy matka samotnie wychowująca dziec-
ko postrzega korzystanie z zasiłków jako coś wstydliwego i upokarzającego. Daje 
jej to motywację do szukania, w miarę możliwości, stałego zatrudnienia.
„To, że może trochę się krępuję, dlatego że wolałabym podjąć pracę i nie być 
komuś uciążliwa”. (kilka lat bez pracy)

– W trakcie badania pojawiały się pojedyncze sugestie, iż sposób przydziału środ-
ków fi nansowych dla samotnych matek nie jest sprawiedliwy. Wątpliwości dotyczą 
dokładności analizowania sytuacji osób zgłaszających się po zasiłek. Zgłaszający 
sprawdzony zostaje pod kątem posiadania rodziny, nie są natomiast weryfi kowa-
ne jego źródła dochodów (praca „na czarno”).
„Te pieniądze są moim zdaniem czasami podzielone pochopnie, po znajomości. 
Wydaje mi się, że tam kumoterstwo panuje w tych ośrodkach pomocy społecz-
nej (...) Ja poczułam się jak kryminalistka, jak poprosiłam te pieniądze, bo by-
łam sprawdzana tutaj pod kątem zamieszkania mężczyzny (...). Z drugiej strony 
wiem, że pieniądze dostają osoby, które mają dużo pieniędzy, bo pracują na 
czarno”. (9 miesięcy bez pracy) 
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● szkolenia
Wśród matek samotnie wychowujących dzieci istnieje duże zapotrzebowanie na 
różnego typu szkolenia.
– Jest to szczególnie widoczne wśród osób o stosunkowo niskim poziomie wy-

kształcenia. Osoby te podkreślają, że w ich sytuacji pomocne są szkolenia każ-
dego typu (w tym także szkolenia dotyczące autoprezentacji), gdyż pozwalają 
nabyć praktyczne umiejętności i przełamać barierę strachu przed powrotem na 
rynek pracy.
„Wszystkie są przydatne, ja byłam jeszcze na takim, bo długo nie pracowałam, 
byłam na takim kursie przygotowawczym – w obyciu szukaniu pracy – ale to było 
przydatne (...) Wiedziałam, od czego zacząć, jak się przedstawiać, jak się ubrać, 
jak zachowywać. Takie niby podstawowe rzeczy, ale…. Były użyteczne, czułam 
się bardziej opanowana, czułam się pewniej”. (7 lat bez pracy)
„Wszystkie kursy organizowane przez Urząd Pracy. To jest dobra sprawa, tam 
można nabyć praktykę. Przede wszystkim praktyka”. (4 lata bez pracy)

– Część respondentek uczestniczyła w kursach współfi nansowanych z funduszy 
strukturalnych UE o dość zróżnicowanej tematyce: kurs przygotowujący do pracy 
przedstawiciela handlowego, kurs fl orystyki, kurs prawa jazdy kat. B.
„Dopiero w tej chwili podpisałam kontrakt w MOPSie z EFSu (dopytałam później, 
że jest to kurs na przedstawiciela handlowego i prawo jazdy kat. B)”. (2,5 roku 
bez pracy)

Uczestniczki badania wskazywały typy kursów, które są w ich sytuacji bardzo przy-
datne. Należą do nich:
– kursy związane z pracą biurową (nie wymagające dużej mobilności pracownika), 

takie, jak: kurs kadrowo-płacowy, podstawy księgowości czy też kurs obsługi 
komputera (dla osób słabiej wykształconych).

– kursy pomagające zdobyć umiejętności w nowym zawodzie: fl orystyka i bukie-
ciarstwo, kurs fryzjerski, kurs obsługi kasy fi skalnej.
„Szkolenia komputerowe są przydatne. Nie mogę dużo wymagać, bo mam skoń-
czoną szkołę zawodową”. (kilka lat bez pracy)

Wśród nieprzydatnych dla samotnych matek szkoleń wymieniano kursy przygoto-
wujące do niestacjonarnej pracy, takiej jak przedstawiciel handlowy (zawód wyma-
ga zbyt dużej dyspozycyjności).
„Przedstawiciel handlowy. Odbyłam takie szkolenie. Mam certyfi kat. Trzeba być 
w tym zawodzie dyspozycyjnym”. (6 lat bez pracy)

● doradztwo zawodowe
– Kontakt z doradcą zawodowym to zazwyczaj konieczność, a nie dobrowolny 

wybór samotnych matek poszukujących stałego zatrudnienia. Przymus ten spo-
wodowany jest chęcią uczestnictwa w różnego rodzaju kursach i szkoleniach 
organizowanych przez instytucje pośrednictwa pracy (szczególnie tych, które są 
współfi nansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej) lub też długotrwałym bezrobociem (skierowanie ze strony MOPS lub 
urzędu pracy).
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– Powód, dla którego dana osoba kierowana jest do doradcy zawodowego, wpływa 
na sposób odbioru osoby doradcy oraz celowości jego porad.
� W przypadku, gdy kontakt z doradcą ma pomóc w uzyskaniu zaświadczenia 

o kwalifi kacji na kurs, wymagania w stosunku do doradcy są stosunkowo 
niewielkie, a ocena wizyty pozytywna.

� Natomiast gdy konsultacja jest następstwem długotrwałych i bezskutecznych 
poszukiwań pracy, efekt wizyty zazwyczaj nie jest dla badanych zadowalają-
cy. Wynika to zazwyczaj z bardzo wysokich wymagań stawianych doradcom 
(„sprytnie znajdzie mi jakąś pracę”) lub też niechętnego nastawienia do wizy-
ty („nie chciałam się z tą panią spotkać”).

– Kobiety, które nie miały do tej pory kontaktu z doradcą zawodowym, są zda-
nia, że osoba taka powinna posiadać umiejętność analizowania ogólnej sytuacji 
kobiet samotnie wychowujących dzieci i starać się dobrać pracę, która pozwoli 
pogodzić obowiązki wynikające z bycia rodzicem z obowiązkami zawodowymi.
„Przede wszystkim powinni objąć kobietę całościowo, wziąć pod uwagę nie tylko 
to, jak ona może poszukiwać pracy, ale pomóc w tym jak zorganizować czas jej 
dziecka. Osoba taka powinna mieć szeroki pogląd, kobieta samotnie wychowują-
ca dziecko nie jest zwykłym bezrobotnym ani zwykłą kobietą. Już sama kobieta 
ma trudną sytuacje na rynku pracy, a samotna matka ma jeszcze większą, bo 
ja muszę kombinować, gdzie to dziecko dać, co z nim zrobić w ciągu dnia”. 
(9 miesięcy bez pracy)

– Rozmowa z doradcą powinna ponadto przygotować osobę bezrobotną do po-
wrotu na rynek pracy (doradca mógłby dostarczyć informacji o tym, czego po-
winno się oczekiwać od pracodawcy). Dodatkowo, analizując sytuację samotnej 
matki, powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad obejmujący stan zdrowia, 
wykształcenie oraz umiejętności osoby ubiegającej się o pracę.
„Na pewno pomocy, żeby wybrać kierunek. Ukierunkowania, jaką pracę, jaka 
praca byłaby dla mnie najlepsza. Czego powinnam od pracy oczekiwać, co mi 
powinna dać”. (2,5 roku bez pracy)
„Powinien pokierować daną osobą, tak by miała większe możliwości w poszuki-
waniu pracy. Zbadać, jakie ma zdolności. Możliwości zdrowotne”. (5 lat bez pracy)



115

Osoby powyżej 50 roku życia

Instytucje rynku pracy

● pomoc w znalezieniu pracy, udostępnianie ofert
– Większość badanych zwraca się do powiatowego urzędu pracy w celu poszu-

kiwania pracy. Niektórzy rejestrują się w urzędach jedynie, aby uzyskać zasiłek 
dla bezrobotnych lub ubezpieczenie.
„To automatycznie, z chwilą gdy się tu przeprowadziłem, musiałem się zareje-
strować. Pierwsza rzecz podstawowa to było ubezpieczenie, bo to w życiu różnie 
bywa. To podstawa była”. Wrocław
„No jak mi zakład wypowiedział pracę to jeszcze otrzymywałem pół roku ten 
zasiłek. To wtedy zgłosiłem się jako bezrobotny”. Wrocław

– Rejestracja w urzędzie pracy jest także warunkiem otrzymania pomocy fi nanso-
wej z opieki społecznej.
„Zarejestrowałam się jako bezrobotna i poszłam później do opieki społecznej, bo 
w opiece nie dostałabym pieniążków na życie jeżeli nie byłabym zarejestrowana 
w urzędzie pracy”. Wrocław

– Większość badanych twierdziła, że korzystając z usług urzędów pracy, nie uzy-
skała porad, które byłyby pomocne w znalezieniu pracy. Cześć respondentów 
skarżyła się na otrzymywanie nieaktualnych ofert pracy.
„Jeśli chodzi o szukanie pracy, to na własną rękę sobie szukałam, urząd pracy nie 
miał z tym nic wspólnego. Nie dawali mi żadnych porad”. Wrocław
„(…) jak ja idę do biura, mam numer tego ogłoszenia, idę do tego pokoju, Pani 
daje mi po prostu adres tej fi rmy, nic więcej. Nawet ta Pani nie wie, że tej pracy 
już nie ma, ona nie ma na to żadnego wpływu ta Pani. Bo ja nieraz idę i tej pra-
cy już nie ma. Bo oni składają ofertę i tam piszą, że na przykład potrzebują 20 
kandydatów i się okazuje, że tam poszło nie wiem i oni przyjęli już, a tamci im 
tego nie zgłaszają, a ci następnie wysyłają. (…) Powinien być taki wymóg, albo 
kultura nawet, że dany zakład który przyjmie, szybko oddzwania do biura pracy 
i ta oferta schodzi. A to nie ma tak”. Wrocław
„Żadnych porad nie dają, to jest moja wyłączna sprawa, ja sam mogę o to 
w urzędzie. Nieraz by coś zaproponowali, ale ja się pytam i nic nie proponują. Jak 
sam sobie nie znajdziesz to nikt nie zaproponuje”. Wrocław
„(…) No że dojechało się na umówioną, konkretną, pracę że będzie aktualna, 
jak się dotarło na miejsce okazało się, że nie ma już tej oferty pracy, która była 
wystawiona w urzędzie pracy”. Wrocław

– Część osób spośród badanych powyżej 50 r.ż. deklarowała chęć przyjęcia pracy 
za granicą i z tego powodu poszukiwała kursów językowych. Badani ci wyrażali 
niezadowolenie z faktu nie otrzymania pomocy w tej kwestii z PUP.
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„Jak mam tą ofertę wyjazdu do Niemiec do domu starców – ja bym ją chętnie 
wziął. Teraz powinni mnie skierować na kurs niemieckiego. Ja już powinienem le-
cieć do Urzędu Pracy, do mojego koordynatora i mu mówić „słuchaj no znalazłem 
pracę, potrzebuję tego niemieckiego, i praca czeka, a ona powinna zobaczyć, co 
gdzie jest. A ja powiedziałem o tym Pani z MOPS-u bo, w urzędzie pracy panie 
nie zainteresowane, i ta Pani z MOPS-u mówi że będzie patrzyć i szukać tego. 
Prawidłowo tak powinno być, o masz ofertę, super, już Cię pchniemy. To jest XXI 
wiek, telefony są, komputer jest, Internet, ona wie, które instytucje takie coś 
prowadzą, gdzieś te informacje powinny spływać „słuchajcie mamy Pana, trzeba 
mu znaleźć język niemiecki” I już niech jedzie do tych Niemców, niech zarabia te 
pieniądze. I Jak ja już dostaję tą pracę, to ten urzędnik ten doradca, powinien 
nawet tam ze mną iść. Bo w tym momencie doradca zawodowy siedzi i on w cią-
gu roku nikomu pracy nie załatwi. A tak to jednego się ratuje na milion – warto 
zaryzykować i uratować go”. Wrocław

– Niektórzy badani poszukujący pracy wyrażali bardzo pozytywne opinie na te-
mat otrzymanej pomocy w zakresie udostępniania ofert pracy w MOPS.
„Ja powiem Pani szczerze teraz, że najwięcej, w moim przypadku, najwięcej zro-
biła osoba z MOPS-u, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, o kierowanie mnie gdzieś 
do pracy. (…)wszędzie gdzie trafi łem, trafi łem przez MOPS, przez te Panie które 
mnie prowadziły w MOPS-ie”. Wrocław

● pomoc pieniężna, materialna
– Część respondentów deklarowała zadowolenie z usług urzędów pracy, jedynie 

ze względu na pomoc fi nansową, którą otrzymali w formie zasiłku dla bezrobot-
nych.
„To że dostałam ten zasiłek, chociażby na ten, na te pół roku”. Wrocław
„To tylko to że zasiłek mam nie? Zasiłek i ubezpieczenie idzie mi, to też ważne”. 
Wrocław

● szkolenia
– Większość respondentów wykazywała zainteresowanie uczestnictwem w szkole-

niach. Najczęściej jednak uważali, że szkolenia powinny być przygotowaniem do 
konkretnej pracy lub zawodu. Badani wskazywali na konieczność utrzymywania 
przez instytucje kontaktu z pracodawcami i kierowanie bezrobotnych na szkole-
nia związane z potrzebami konkretnych pracodawców.
„Jakieś szkolenia takie, po których miałabym zagwarantowana pracę, to jest 
najważniejsze, że idzie się na kurs i wie się, że na pewno po tym kursie, dostaje 
się tą pracę, żeby to były szkolenia ukierunkowane na dana fi rmę, szkolenia po-
winny być ukierunkowane na pracodawców, po prostu zgłasza się zakład pracy 
potrzebujemy takich i takich ludzi, proszę nam przeszkolić, prawda, i my tych 
ludzi zatrudniamy, po prostu podpisują taką umowę i to byłoby najlepsze”. Wał-
brzych
„Jedno tylko, konkretne przygotowanie do danego zawodu (…)Te warsztaty psy-
chologiczne, pisanie tych podań. Coś takiego to uważam za absurd, bo przecież 
jak idę, większość tych zakładów ma gotowe formularze i każą je wypełniać”. 
Wrocław
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„No, może na kasę fi skalną, może jakieś inne takie akurat żeby były przydatne 
do mojego wykształcenia”. Popowice
„(…) znam osoby które prowadzą szkolenia i mówią, że lepiej żeby te pieniądze 
szły na tworzenie nowych miejsc pracy, ja byłam ileś lat temu, na takim szkoleniu 
komputerowym, ale ja nie miałam komputera wtedy, nie miałam Internetu, więc 
ja po pół roku to już zapomniałam, tylko wiedziałam jak się włącza i wyłącza”. 
Wałbrzych

– Badani zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach, kursach zwrócili uwagę na 
trudności w dostępności do tych szkoleń. Barierą okazała się zbyt duża liczba 
zainteresowanych kursami.
„Właśnie jestem zapisana na kurs, to jest kurs fl orystyczny i czekam (…), nie 
wiem czy się dostałam na ten kurs, bo jest 15 miejsc a 95 osób, także tez jest to, 
nie jest to tak łatwo po prostu, dostać się na jakikolwiek kurs, bo jest dużo osób, 
które chciałyby się przekwalifi kować”. Wałbrzych

– Niektórzy respondenci deklarowali zamiar otworzenia własnej działalności po 
ukończeniu kursu.
„Wie Pani co, ja ostatnio też tak myślałam, jeżeli ja tej pracy nie znajdę, a uda-
łobym się dostać na ten kurs i skończyć, wtedy myślę że chyba jakąś działalność 
własną, no bo myślę o jakimś małym sklepie pamiątkarskim, z kwiatami coś 
takiego, z upominkami, o, no bo z tym, że to też się wiąże z ryzykiem, no bo wia-
domo, ale no w ostateczności myślę, że chyba się tego podejmę”. Wałbrzych

– Część badanych uważała, że szkolenia mogą ułatwić znalezienie pracy, ale tylko 
osobom młodym.
„(szkolenia) No, raczej nie, no może młodszy. Komputery ja już nie wiem, ja się 
nie znam na komputerach ani na … nawet komórki tak nie odbiorę normalnie”. 
Wrocław
„Eeee teraz to już chyba żadne (szkolenia). Na stare lata ja się będę szkolić?”. 
Wrocław

● doradztwo zawodowe
– Niektórzy respondenci spotkali się z doradcą zawodowym w CIiPKZ. Wyrażali oni 

bardzo pozytywne opinie na temat otrzymanych porad, które okazały się przy-
datne podczas rozmów kwalifi kacyjnych z pracodawcą.
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– Większość respondentów pomimo faktu bycia osobami długotrwale bezrobotny-
mi nigdy nie miała kontaktu z doradcą zawodowym. Najczęściej powodem tego 
był brak wiedzy o możliwości skorzystania z takiego doradztwa.
Osoby, które nie korzystały z usług doradców zawodowych sceptyczniej podcho-
dziły do użyteczności spotkań z doradcami.
„Co on mi pomoże, co pójdzie za mnie i znajdzie mi pracę? No może jeszcze 
gdybym miała jakieś kwalifi kacje, była dużo młodsza no to też niepotrzebnie by 
mnie byli bo bym sobie sama znalazła. No prawda? Jakbym znała języków, ob-
sługę komputera coś tam jeszcze, No bez przesady ja mam 55 lat wiem jak się 
rozmawia, wiem gdzie się idzie, wiem jak się to załatwia. Także no to jest dobre 
dla ludzi, które pokończyli szkoły i nie mają pojęcia o tym”. Wrocław

– Niektórzy badani do doradcy zawodowego zostali skierowani przez MOPS. Nie 
wyrażali jednak pozytywnych opinii na temat otrzymanego doradztwa, przede 
wszystkim z powodu braku indywidualnego podejścia do bezrobotnych i możli-
wości swobodnej rozmowy.
„(…) na Strzegomskiej było takie biuro. Wie Pani kazano mi takie coś tam wypeł-
nić, wysłuchano mnie i naraz stwierdzono, że mam zdolności manualne, o czym 
ja wiem, że je mam. To żadnej Ameryki nie było odkrycie. (…) I ona była doradcą 
zawodowym, jej zadanie polegało tylko na robieniu tych ankiet. Taka znużona 
była tymi ankietami, taka starsza Pani siedziała. Dalszego kontaktu brakowało, 
spotkaliśmy się tylko raz, tylko na te 15 minut, wypełniłem tą ankietę i nic więcej. 
Nie było żadnej rozmowy między nami, po prostu. Pani poprosiła mnie do poko-
ju, dała mi te formularze, ankietę, ja to wypełniłem i to był koniec. Nic nie było, 
to tak jakbym na poczcie wypełniał druczek na paczkę. Doradca, to nie wypełnić 
formularz. Ona powinna się mnie spytać czego ja potrzebuję, jakie jest moje 
oczekiwanie. Ja mam 50 lat, ja potrzebuję szczerej rozmowy”. Wrocław
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Część 2
Badanie pracodawców
– wyniki szczegółowe

Sytuacja ekonomiczna 
i kadrowa

Sytuacja ekonomiczna fi rmy w 2009 r.
– Respondenci są raczej zadowoleni z sytuacji ekonomicznej swoich fi rm w 2009 roku. 

Co prawda połowa z nich postrzega ją jako przeciętną (50,8%), to jednak aż 40% 
wystawiło jej ocenę przynajmniej dobrą, względem 6,6% niezadowolonych. Najbar-
dziej zadowoleni są przedstawiciele dużych fi rm, zatrudniających 250 osób i więcej.
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Sytuacja ekonomiczna fi rmy (najbliższe 12 miesięcy)
– Większość badanych twierdzi, że sytuacja ekonomiczna nie zmieni się w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy (64,3%), jednak nastroje optymistyczne (19,5%) prze-
ważają nad pesymistycznymi (6,3%) we wszystkich grupach. W przypadku więk-
szych fi rm mamy do czynienia z większą niepewnością związaną przyszłą sytuacją 
ekonomiczną (15,7%).

Kondycja branży
– Kondycja całej branży również oceniana jest w większości jako przeciętna (55,8%) 

lub dobra (28,5%). Żaden respondent nie uznał jej za bardzo złą.
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Kondycja branży (najbliższe 12 miesięcy)
Oczekiwania dotyczące kondycji całej branży, w której działa badana fi rma, nie są 
nastawione na żadne większe zmiany (64,3%), choć optymistów tutaj także jest 
nieco więcej (16,3%) niż pesymistów (7,8%).

Zmiany w zatrudnieniu w ostatnich 12 miesiącach
W małych przedsiębiorstwach (do 49 os.) najwięcej, bo aż 82,8% badanych fi rm 
utrzymało zatrudnienie na tym samym poziomie, jednak co dziesiąta mała fi rma 
była zmuszona do przeprowadzenia zwolnień. Wśród przedsiębiorstw największych 
(250+) jedynie połowa utrzymała zatrudnienie na tym samym poziomie, a 23,5% 
badanych fi rm zwolniło część pracowników. Odwrotnie postąpiło 15,7% najwięk-
szych badanych fi rm.
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Planowane przyjęcia
Ponad połowa fi rm nie jest pewna, czy będzie przyjmować do pracy nowe osoby. 
Największa niepewność w tym względzie panuje w fi rmach małych i średnich.
Jedynie co czwarta duża fi rma (250+) i co piąta fi rma średnia (50-249) planuje przy-
jąć do pracy nowe osoby. Małe fi rmy bardzo rzadko planują zwiększenie zatrudnienia 
(8,4%).

Planowane zwolnienia
Zdecydowana większość spośród wszystkich badanych fi rm nie planuje zwolnień 
(3/4 badanych fi rm). Najmniej zwalniać chcą małe fi rmy zatrudniające do 49 osób 
(5,4%). W największych fi rmach (250+) panuje jeszcze największa niepewność co 
do możliwej konieczności zwalniania pracowników, bo dotyczy to co czwartej dużej 
fi rmy.
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Łatwość znalezienia odpowiedniego pracownika
3/4 badanych fi rm małych i średnich zatrudniających mniej niż 250 osób narze-
ka na problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika (68%). Zdecydowanie 
bardziej neutralne opinie wyrażają przedstawiciele największych fi rm, które dużo 
rzadziej mają z tym problemy (28%).

Trudności w naborze pracowników
– Niewielu respondentów określiło przyczynę trudności w naborze pracowników 

(25% fi rm). Przedstawione na poprzednim slajdzie deklaracje, mówiące o trudno-
ści w znalezieniu odpowiedniego pracownika, mogą być zatem przesadzone lub nie 
wynikają z wymienionych problemów.

– Najwięcej problemów z tym związanych mają małe fi rmy (do 49 os.): deklaruje 
je 27% z nich.

– Najczęstszymi problemami są: brak doświadczonych osób w zawodzie, brak pra-
cowników z wymaganymi umiejętnościami, a także brak osób z wykształceniem 
kierunkowym.
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Opinie i postawy względem 
osób defaworyzowanych

Osoby długotrwale bezrobotne

– Osoby pozostające przez długi czas bez pracy postrzegane są częściowo jako 
mało zmotywowane i rzadko aktywnie szukające pracy. Dla części responden-
tów długotrwałe bezrobocie może świadczyć o braku odpowiednich kwalifi kacji 
zawodowych.

– Wśród pracodawców panują bardzo zróżnicowane opinie na temat osób defawo-
ryzowanych na rynku pracy, w zależności od grupy, do której te osoby należą. 
Z tego względu, każdą kategorię osób należy rozpatrywać oddzielnie.

Postrzeganie długotrwale bezrobotnych przez pracodawców
– Grupa długotrwale bezrobotnych to grupa, która zdaniem respondentów, jest 

najbardziej zróżnicowana. Są w niej osoby, które mają ogromne pro-
blemy ze znalezieniem pracy, ale są też takie, które wcale nie chcą 
pracować.
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– Wielu pracodawców uważa, że podstawową przyczyną długotrwałego bezrobo-
cia jest brak potrzebnych kwalifi kacji. Badani zauważają przy tym, że osoby te 
mają problem z przekwalifi kowaniem się i dostosowaniem swoich umiejętności 
do zapotrzebowań pracodawców. Takim osobom ciężko odnaleźć się w obecnej 
sytuacji rynkowej.

– Długotrwałe bezrobocie jest pojęciem cechowanym raczej negatywnie. Kojarzy 
się z lenistwem, kombinowaniem i brakiem systematyczności.
„To są kombinatorzy po prostu. W naszym społeczeństwie są tacy ludzie!”. [mała 
fi rma, Wrocław]
„Większość to osoby bardzo cwane, które przychodzą, żeby wbić pieczątkę”. [śred-
nia fi rma, Wrocław]

– Wielu badanym grupa ta kojarzy się głównie z osobami, które nie chcą pracować 
i nie starają się o pracę. Respondenci twierdzą, że osobom, które długo pozosta-
wały bez pracy wcale na niej nie zależy, gdyż przyzwyczaiły się one do pomocy 
państwa (zasiłków) i nie mają motywacji, żeby zmienić swoją sytuację.
„Albo ktoś nie może przywiązać się do pracy, czy nie chce pracować, czy ma wy-
górowane ambicje, ale jeśli nie ma pieniędzy w portfelu, to nie sądzę, żeby ambi-
cje brały górę. Dla mnie to określenie [długotrwale bezrobotny] nie mówi dobrze 
o człowieku, bo żadna praca nie hańbi.” [duża fi rma, Wrocław]

– Często mają też inne źródła dochodów. W tym przypadku, podjęcie pracy jest 
dla nich nieopłacalne fi nansowo, dlatego też, nie korzystają z proponowanych 
ofert.
„To takie osoby, które nie chcą pracować, oni są zarejestrowani, żeby mieć ubez-
pieczenie zdrowotne, podejrzewam, że mają inne źródła dochodów i nie chcą ofi -
cjalnie pracować. Żadna praca im nie odpowiada”. [średnia fi rma Wrocław]

Ocena sytuacji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy
– Sytuacja długotrwale bezrobotnych na rynku pracy zdaniem pracodawców nie 

jest korzystna. Dużo jednak zależy od zaangażowania i chęci samych bezrobot-
nych. Wielokrotnie w wywiadach podkreślano, że jeśli komuś zależy na pracy, to 
jest w stanie ją zdobyć i utrzymać.
„Jeśli ktoś nie chce pracować, to nie pracuje. Praca jest lepiej i gorzej płatna, ale 
zawsze jakaś jest…”. [średnia fi rma, Jelenia Góra]

– Wśród głównych utrudnień w znalezieniu lub utrzymaniu pracy przez tę grupę, 
wymieniano m. in.:
● Strach pracodawcy przed tym, czy osoba, która długo pozostawała 

bez pracy podoła obowiązkom i przystosuje się do zasad panujących 
w fi rmie,

● Brak motywacji fi nansowych, przyzwyczajenie do pomocy państwa,
● Brak odpowiednich kwalifi kacji,
● Brak inicjatywy i determinacji ze strony bezrobotnych,
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– Programy i inicjatywy prowadzone przez urzędy pracy mogą ułatwić 
długotrwale bezrobotnym znalezienie pracy (podnoszenie kwalifi kacji po-
przez różne szkolenia, kursy; doradztwo personalne). Również pomocne mogą 
być dotacje dla pracodawców.
„Na pewno jakby przeszły jakieś kursy, szkolenia może łatwiej by tym osobom 
było znaleźć pracę, ale z moich obserwacji wynika, że bardzo często osoby te mają 
problem z alkoholem i dlatego trudno im się jest utrzymać na rynku pracy”. [duża 
fi rma, Oleśnica]

Osoby niepełnosprawne

– Niepełnosprawni są postrzegani jako zmotywowani do pracy, za którą oczeku-
ją wynagrodzenia adekwatnego dla posiadanych kwalifi kacji. Chcą podejmować 
pracę i wykazują się inicjatywą przy staraniu o nią, jednak mogą mieć trudności 
z dostosowaniem swych umiejętności do potrzeb pracodawcy.

Postrzeganie niepełnosprawnych przez pracodawców
– Można zauważyć wiele pozytywnych skojarzeń związanych z osobami z tej grupy. 

Pracodawcy deklarują brak uprzedzeń względem niepełnosprawnych.
„Normalny człowiek, tylko ma ograniczoną sprawność fi zyczną czy psychiczną”. 
[duża fi rma, Wrocław]
„Nie ma dla mnie rozgraniczenia między człowiekiem niepełnosprawnym a pełno-
sprawnym jako kandydatem do pracy”. [duża fi rma, Wrocław]
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– Według respondentów, osoby niepełnosprawne, ze względu na swój stan zdro-
wia, nie mogą wykonywać wszystkich prac. Problemem są również bariery archi-
tektoniczne.
„Na pewno nie mogą iść do każdej pracy ze względu na przykład na stan fi zyczny. 
Ale może być im też łatwiej, ponieważ niektóre zakłady pracy poszukują właśnie 
ludzi z grupą inwalidzką”. [średnia fi rma, Jelenia Góra]

– Część zakładów (budowlanych, produkcyjnych) tłumaczy, że charakter wykony-
wanej pracy wyklucza możliwość zatrudnienia takich osób.

– Pracodawcy kojarzą często niepełnosprawnych z zakładami pracy chronionej. 
Wykazują się także wiedzą dotyczącą dotacji z tytułu zatrudnienia osoby niepeł-
nosprawnej.

– W wywiadach pojawiła się także opinia, że osoby niepełnosprawne poszukujące 
zatrudnienia nastawione są roszczeniowo, oczekują lepszego traktowania i do-
godniejszych warunków niż pozostali pracownicy fi rmy.

Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy:
– Respondenci zauważają, że w ostatnich latach sytuacja niepełnospraw-

nych na rynku pracy poprawiła się. Spowodowane jest to licznymi 
kampaniami i działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, uświada-
miających zarówno pracodawców jak i całe społeczeństwo.

– Główną przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia jest stan zdrowia, który wyklucza 
możliwość pracy w niektórych zawodach.

– Wciąż dużym utrudnieniem są bariery architektoniczne w miejscu pracy oraz, co 
się z tym wiąże, konieczność dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej.

– Ułatwieniami natomiast są niewątpliwie dofi nansowania. Pracodawcy chęt-
nie korzystają z profi tów zatrudniając niepełnosprawnych. Ponadto, ist-
nienie zakładów pracy chronionej daje możliwość zatrudnienia osób posiadają-
cych orzeczenie o niepełnosprawności.
„Jeśli chodzi o niepełnosprawnych ich sytuacja jest bardzo ciężka, bo wiele zakła-
dów jest nieprzystosowanych do przyjęcia do pracy takich osób. Natomiast tutaj 
szczególnie mogą pomoc środki unijne, które dają możliwość przystosowania 
zakładu pracy”. [średnia fi rma, Jelenia Góra]
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Osoby opuszczające zakłady karne

– Osoby opuszczające zakład karny postrzegane są jako niechętne do pracy oraz 
chętniej korzystające z zasiłków i rent niż podejmujący pracę.

Postrzeganie osób opuszczających zakłady karne przez pracodawców
– Pracodawcy są zdania, iż decyzja o zatrudnieniu byłych więźniów może 

łączyć się z licznymi obawami. Wiąże się to z poczuciem braku zaufania, 
ryzykiem i lękiem związanym z kryminalną przeszłością pracownika.
„Jedynym minusem jest to, że jak ktoś już miał taką „historię”, to tak nie do końca 
wiadomo, co z tym pracownikiem zrobić, jest jakaś wątpliwość, że to zdarzenie 
z przeszłości się powtórzy”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Pomimo wątpliwości, wielu pracodawców deklarowało, że należy dać szansę ta-
kim osobom. Respondenci zapewniali, że jeśli tylko osoba po wyroku przekona 
pracodawcę, że zależy jej na pracy, może okazać się dobrym pracownikiem.

– Pozytywne skojarzenia i opinie występowały u tych osób, które wcze-
śniej zatrudniały w swojej fi rmie osoby opuszczające zakłady karne.
„Szkoda mi tych osób, że nie mogą znaleźć pracy, ze względu na sam „papier”, kie-
dy fi rma prosi o informacje o niekaralności, zależy na jakie stanowisko jest osoba 
zatrudniana i z jakiego tytułu była osadzona”. [duża fi rma, Wrocław]
„Każdemu się może noga powinąć”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Badani zwracali uwagę na trudną sytuację życiową osób po wyroku. Pracodaw-
cy zdają sobie sprawę, że osobom tym ciężko uciec od etykiety „skazanego”. 
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Problem ze znalezieniem pracy może oznaczać dla tych osób powrót na drogę 
przestępczości.
„Taki człowiek skazany jest na pewnego rodzaju piętno”. [mała fi rma, Wrocław]
„My z góry zakładamy, że jak ta osoba była skazana, to dlaczego nie ma być drugi 
raz skazana”. [mała fi rma, Wrocław]

Ocena sytuacji osób opuszczających zakłady karne na rynku pracy
– W opinii pracodawców, głównymi barierami w znalezieniu i utrzymaniu pracy 

przez osoby opuszczające zakłady karne są m.in.:
● Brak doświadczenia zawodowego i odpowiedniego wykształcenia
● Ograniczone zaufanie ze strony pracodawców
● Obawa przed konfl iktowymi sytuacjami w pracy
„Zawsze to budzi niechęć. (…) Na wstępie jest ograniczone zaufanie”. [średnia 
fi rma, Wrocław]

– Pomocne w poszukiwaniu pracy mogą okazać się szkolenia i kursy odbyte w za-
kładzie penitencjarnym.
„Jeżeli osoba pracowała w więzieniu (…) [znalezienie pracy ułatwiają] rekomen-
dacje lub co robiła, jakieś kursy jak kończyła, że ta osoba wykazuje jakąkolwiek 
inicjatywę, żeby cokolwiek w swoim życiu zmienić”. [duża fi rma, Wrocław]

Osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych

– Osoby te nie są przygotowane do pracy w zawodzie i mogą mieć problemy 
z dostosowaniem swych umiejętności do potrzeb pracodawców.
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Postrzeganie osób nieposiadających kwalifi kacji zawodowych przez pra-
codawców
– Osoby, które nie posiadają kwalifi kacji zawodowych, zdaniem pracodawców, po-

winny być zatrudniane na stanowiska, gdzie nie jest wymagane wykształcenie 
kierunkowe (do prac prostych, porządkowych, produkcyjnych). Wiąże się to jed-
nak z niskimi zarobkami.

– Zatrudnienie takich osób często kojarzy się z koniecznością wcześniej-
szego przeszkolenia pracownika.

– Zdaniem niektórych badanych, osoby bez kwalifi kacji, podobnie jak długotrwale 
bezrobotne, mają wysokie wymagania płacowe niewspółmierne do oferowanych 
umiejętności.

– Część pracodawców ma pozytywne skojarzenia związane z tą kategorią defa-
woryzowanych. Uważają, że osoby te mimo, iż z różnych przyczyn nie zdobyły 
wykształcenia, szybko się uczą, a często także posiadają już umiejętności wyma-
gane w danym zawodzie.
„Myślę, że praktyka jest również ważna takich osób, bo może być to osoba po 
podstawówce, a może pracować wszędzie i mieć praktykę, wiedzę”. [duża fi rma, 
Wrocław]
„Ja nie przywiązuje wagi do wykształcenia, dla mnie ważne jest co człowiek potrafi  
zrobić”. [średnia fi rma, Wrocław]

Ocena sytuacji osób nieposiadających kwalifi kacji zawodowych na rynku 
pracy

– Według pracodawców, przede wszystkim 
brak odpowiednich kwalifi kacji i wykształ-
cenia utrudnia bezrobotnym znalezienie 
i utrzymanie pracy. Przez to, mogą pracować 
jedynie przy nieskomplikowanych, ale jedno-
cześnie nisko płatnych pracach, a tych jest 
ograniczona liczba.

– Dodatkowym utrudnieniem jest to, że oso-
by nieposiadające kwalifi kacji często 
mają problem z samym poszukiwaniem 
pracy. Nie wiedzą gdzie się zwrócić 
o pomoc, nie potrafi ą napisać cv oraz za-
prezentować się na rozmowie o pracę.

– Ułatwieniem w poszukiwaniu pracy dla tej grupy defaworyzowanych 
są niewątpliwie bezpłatne kursy i szkolenia, oferowane między innymi 
przez urzędy pracy, podnoszące nie tylko kwalifi kacje, ale także poczucie pew-
ności siebie.
„Po co komu na jakieś konkretne stanowisko ktoś, kto nie ma pojęcia o danej 
pracy?”. [mała fi rma, Wrocław]
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„(…) W tej chwili troszkę inaczej się szuka pracy, trzeba korzystać z różnych 
form elektronicznych, osoby te często nie potrafi ą w ten sposób działać, (…) nie 
potrafi ą napisać zwykłego CV, które w tej chwili jest prawie obowiązkowe we 
wszystkich fi rmach, nie potrafi ą przejść najgorszej rozmowy rekrutacyjnej, pod 
tym względem jest im ciężko”. [średnia fi rma, Wrocław]

Kobiety samotnie wychowujące dzieci

– Praktycznie wszystkie z wymienionych negatywnych cech nie pasują, według 
badanych, do wizerunku kobiety samotnie wychowującej dzieci. Świadczy to 
o ogólnie pozytywnym wizerunku takich osób.

Postrzeganie kobiet samotnie wychowu-
jących dzieci przez pracodawców
– Pracodawcy deklarują, że fakt bycia samotną 

matką nie dyskredytuje pracownika. Według 
nich, kobiety wychowujące dzieci nie mają 
raczej problemów z zatrudnieniem, pod wa-
runkiem, że mają możliwość zapewnienia 
opieki nad dzieckiem w czasie godzin pracy.

„Jeśli sobie dobrze radzi z pracą, z dzie-
leniem czasu, to nie widzę żadnych prze-
szkód”. [średnia fi rma, Wrocław]
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– W wywiadach zwracano również uwagę na to, że pracodawca przyjmując osobę 
do pracy nie ma prawa pytać o kwestie związane z samotnym rodzicielstwem.
„Dla mnie to bez znaczenia czy to jest matka samotnie wychowująca dziecko czy 
nie, (…) pracodawca nie ma prawa zadać takiego pytania”. [duża fi rma, Wrocław]

– Pojawiało się wiele pozytywnych skojarzeń. Według pracodawców kobiety samot-
nie wychowujące dzieci chętnie pracują, są odpowiedzialne i dbają o pracę, gdyż 
zależy im na utrzymaniu rodziny.

Ocena sytuacji kobiet samotnie wychowujących dzieci na rynku pracy
– Chociaż pracodawcy deklarują, że samotne matki nie są dyskryminowane na ryn-

ku pracy, mimo to potrafi ą bez trudu wymienić czynniki, które mogą utrudniać im 
znalezienie pracy. Są to m. in.:
● Ograniczenia czasowe, brak pełnej dyspozycyjności,
● Problem ze znalezieniem opieki dla dzieci,
● Obawa pracodawców, że kobiety będą chodziły częściej na zwolnienia z powo-

du choroby dzieci.
„Jeżeli pracodawca ma negatywne skojarzenia z taką osobą, to dlatego, że taka 
osoba jest mniej mobilna w sensie takim, że ma dziecko na utrzymaniu, że musi 
się sama tym zajmować, nie zostanie po godzinach, gdyby była potrzebna, czy nie 
przyjdzie w sobotę. Bierze pod uwagę to, że taka osoba częściej będzie na zwol-
nieniach w związku z opieką nad dzieckiem”. [duża fi rma, Wrocław]

– Jednym z nielicznych ułatwień dla kobiet samotnie wychowujących dzieci jest 
zdaniem badanych pomoc państwa w dostępie do placówek, takich jak żłobki 
i przedszkola.
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27,5%

20,8%

21,3%

17,3%

19,8%

17,8%

21,5%

1,0%

23,0% 6,5%

42,0%

44,5%

45,5%
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4,0%

Brakuje im odpowiednich kwalifikacji zawodow ych

Mają trudności z dostosowaniem sw ych umiejętności,
kw alifikacji do potrzeb pracodaw ców 

Brakuje im motywacji do podjęcia pracy

Podjęcie pracy jest dla nich nieopłacalne, wolą korzystać
z zasiłków/rent

Wykazują mało inicjatyw y przy staraniu się o pracę

Ich oczekiw ania odnośnie w ynagrodzenia nie
odpowiadają posiadanym kw alifikacjom

Całkowicie nie pasuje Raczej nie pasuje Ani tak, ani nie
Raczej pasuje Całkowicie pasuje nie wiem

Postrzeganie osób powyżej 50 roku życia 
przez pracodawców
– Osoby powyżej 50 roku życia kojarzą się praco-

dawcom przede wszystkim z osobami posiada-
jącymi duże doświadczenie zawodowe.

– W wywiadach, respondenci deklarowali, że wiek 
nie stanowi żadnych przeszkód w staraniach 
o pracę.

– Co więcej, grupa ta cieszy się bardzo dobrą opi-
nią. Zdaniem badanych, pracownik powyżej 50 
roku życia jest zdyscyplinowany, sumienny, 
odpowiedzialny.

– Niektórzy pracodawcy wskazywali jednak na fakt, że taki pracownik może być 
mniej wydajny i elastyczny.
„Są może bardzo dokładni, może nawet bardziej cenią tą pracę, ale z opowiadań 
bezpośrednich przełożonych wiem, że są to ludzie, którzy mniej siły mają”. [śred-
nia fi rma, Wrocław]

Osoby powyżej 50 roku życia

– Seniorzy absolutnie nie są postrzegani jako osoby niekompetentne, niezmotywo-
wane, ani nieaktywne. Część badanych uważa, że ich oczekiwania płacowe nie 
odpowiadają posiadanym kwalifi kacjom.
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Ocena sytuacji osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy
– Pracodawcy raczej pozytywnie oceniają sytuację osób powyżej 50 roku życia na 

rynku pracy. Szczególnie w zawodach, gdzie liczą się doświadczenie i kompetencje, 
osoby te są doceniane i chętnie zatrudniane przez fi rmy.
„Na pewno zmieniła się sytuacja osób po 50 roku życia,(…) nagle stały się te oso-
by ważne, cenione, bo chcą pracować i okazały się bardzo dobrymi fachowcami”. 
[duża fi rma, Wałbrzych]

– Jednak do prac fi zycznych pracodawcy wolą zatrudniać osoby młodsze, mające 
większą sprawność fi zyczną.
„(…) Na pewno w tych prostych zawodach, pracach fi zycznych, pracodawcy będą 
woleli zdrowych, silnych, młodszych, a niżeli po 50-tce, wiadomo człowiek jest 
mniej sprawny, ze zdrowiem może być różnie”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Stan zdrowia może zmniejszać szansę osób po 50 roku życia na rynku pracy. Zda-
niem pracodawcy, z powodu pojawiających się dolegliwości zdrowotnych, osoby te 
mogą sobie nie poradzić z niektórymi zadaniami.

– Czynnikiem utrudniającym utrzymanie i pozyskanie pracy jest trudność osób star-
szych do przyswajania sobie nowych technologii i przystosowania się do nowych 
metod pracy. Nierzadko osoby te mają od lat wyuczone te same schematy działa-
nia, które trudne zmienić.
„Z reguły młodzi ludzie chcą się rozwijać. Starsi ludzie (…) mało z siebie dają, żeby 
czegoś nowego się nauczyć, przekwalifi kować, to jest główny powód, że ci ludzie 
nie mogą znaleźć pracy, bo taką opinię gdzieś wokół siebie stwarzają”. [średnia 
fi rma, Wrocław]

– Na pytanie, co ułatwia znalezienie pracy osobom powyżej 50 roku życia, pracodaw-
cy odpowiadali, że posiadane doświadczenie, znajomość branży, posiadane kon-
takty. Sporo badanych zwracało również uwagę na programy rządowe zajmujące 
się aktywizacją zawodową oraz rozwiązania systemowe zachęcające pracodawców 
do zatrudniania tej grupy osób.
„Wielu pracodawców poszukuje młodych „wilków”, z których można wycisnąć jak 
najwięcej. Te osoby [powyżej 50 r. życia] mniej są skłonne do takiego traktowania 
ich. Mają inny atut – doświadczenie”. [duża fi rma, Wrocław]
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Zatrudnianie osób 
defaworyzowanych

Skłonność do zatrudniania defaworyzowanych
– Badani są najmniej skłonni zatrudniać osoby opuszczające zakład karny. To je-

dyna grupa defaworyzowanych na rynku pracy, co do których nastawienie pra-
codawców jest negatywne (58%). Pewne zastrzeżenia budzi także zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych. Pozostałe kategorie defaworyzowanych nie budziły 
większej niechęci wśród pracodawców.

Zatrudnianie defaworyzowanych (obecnie)
– Najczęściej spośród omawianych grup zatrudnione obecnie są kobiety samotnie 

wychowujące dzieci (61,3%) oraz osoby bez kwalifi kacji (55%). Najrzadziej za-
trudnione są osoby, które opuściły zakład karny (7%), niepełnosprawni (28%) 
oraz osoby po 50 roku życia (31,0%).
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18,5%

12,0%

25,8%

2,3%

3,0%

1,5%

11,5%

1,5%

4,5%

Osoba niepełnosprawna

Kobieta samotnie wychowująca dziecko/dzieci

Osoba opuszczająca zakład karny

Osoba długotrwale bezrobotna

Osoba nie posiadająca kwalifikacji
zawodowych

Osoba po 50-tym roku życia

Na pewno nie zostałaby zatrudniona Raczej nie zostałaby zatrudniona
Ani tak, ani nie Raczej zostałaby zatrudniona
Na pewno zostałaby zatrudniona nie wiem/odmowa

Osoba nie
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Zatrudnianie defaworyzowanych (do tej pory)
– W przeszłości zatrudnienie osób z omawianych grup kształtowało się podobnie jak 

obecnie. 2/3 badanych, wśród zatrudnianych przez siebie osób, wskazać mogło 
samotne matki (67%), co drugi – osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych 
(54,3%). Najrzadziej zdarzało się, aby kiedykolwiek wśród pracowników znajdo-
wała się osoba, która opuściła zakład karny (10,5%).

 

– Pracodawcy biorący udział w badaniu, zatrudniali lub aktualnie zatrudniają w swo-
ich fi rmach osoby należące do wszystkich zdefi niowanych grup defaworyzowanych 
na rynku pracy.
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29,3%

75,0%
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14,5%
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18,5%

32,5%

10,5%

39,0%

54,3%

63,0%

43,0%

Osoby niepełnosprawne

Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Osoby, które opuściły zakład karny

Osoby wcześniej długotrwale bezrobotne

Osoby nie posiadające kwalifikacji
zawodowych

Osoby po 50. roku życia

Tak Nie nie wiem/odmowa

Osoby nie
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– Najczęściej w fi rmach objętych badaniem 
pracują osoby długotrwale bezrobotne, 
nieposiadające kwalifi kacji zawodowych, 
osoby powyżej 50 roku życia oraz kobie-
ty samotnie wychowujące dzieci.

– Rzadziej zatrudnienie znajdują osoby nie-
pełnosprawne (ze względu na charakter 
wykonywanej pracy) oraz osoby opusz-
czające zakłady karne.

– W większości przypadków, pracodawcy 
mają pozytywne doświadczenia dotyczą-
ce pracy osób z grup defaworyzowanych. 
Niejednokrotnie podkreślano, że osoby 
te szanują pracę i starają się być dobrymi 
i oddanymi pracownikami.

Korzyści z zatrudniania defaworyzowanych
Główne korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych to możliwość uzyskania do-
tacji (70%). Korzyści z zatrudnienia kobiet samotnie wychowujących dzieci wskazano 
znacznie mniej, jednak najczęstszym wskazaniem jest możliwość pozyskania zaan-
gażowanego, lojalnego pracownika (50%). Zatrudniając osoby opuszczające zakład 
karny, również można zyskać zaangażowanego pracownika (75,5%), a także zaofe-
rować mu niższe wynagrodzenie (64,4%). Osoby długotrwale bezrobotne mogą być 
zatrudniane przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania dotacji (68,9%). 
Korzyści z zatrudnienia osoby niewykwalifi kowanej wskazało niewielu respondentów, 
ale najczęściej zwracano uwagę na możliwość zaoferowania niższego wynagrodze-
nia (46,1%). Z kolei osoby po 50-tym roku życia mogą przede wszystkim wnieść do 
fi rmy doświadczenie (93,8%).

Zagrożenia w zatrudnianiu defaworyzowanych
Największym zagrożeniem dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazywa-
nym przez niemal wszystkich badanych (97,4%) jest konieczność przystosowa-
nia miejsca pracy, a dla kobiet samotnie wychowujących dzieci – przystosowanie 
czasu pracy do potrzeb pracownika (82,2%) oraz ich częsta nieobecność w pracy 
(76,6%). Osoby długotrwale pozostające bez pracy mogą nie być skore do inten-
sywnej pracy (69,7%), a nawet mogą z niej zrezygnować (68,7%). Oprócz tego 

Pozyskanie 
zaangażowanego, 

lojalnego pracownika

Pozyskanie 
pracownika z dużym 

doświadczeniem

Możliwość
uzyskania dotacji 
na zatrudnienie 

takiej osoby

Możliwość
zaoferowania 
pracownikowi 

niższego 
wynagrodzenia

Inne

Osoba niepełnosprawna 44,3% 31,4% 70,0% 33,9% 0,0%

Kobieta samotnie wychowująca 
dziecko/dzieci 50,0% 12,7% 45,9% 9,8% 1,2%

Osoba opuszczająca zakład 
karny 75,5% 52,7% 56,4% 64,4% 1,6%

Osoba długotrwale bezrobotna 62,9% 37,1% 68,9% 52,5% 1,1%

Osoba nie posiadająca 
kwalifikacji zawodowych 30,0% 37,1% 41,9% 46,1% 0,7%

Osoba po 50-tym roku życia 51,1% 93,8% 41,7% 30,6% 0,0%

posiadająca 
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wymagają one poniesienia przez pracodawcę kosztów przeznaczonych na przepro-
wadzenie szkoleń (68,1%).

Osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych narażają pracodawcę przede wszyst-
kim na dodatkowe koszty z tytułu szkoleń (88,1%), natomiast osoby po 50 roku 
życia, na podstawie doświadczeń respondentów, bywają niechętne do intensywnej 
pracy (60,6%). Pracodawcy obawiają się szybkiej rezygnacji z pracy osób opusz-
czających zakład karny, braku lojalności z ich strony (61,2%), ale przede wszystkim 
osoby te mogą budzić nieufność pośród pozostałych pracowników zakładu pracy 
(93,8%).

Niechęć pracownika 
do intensywnej 

pracy

Częsta 
nieobecność

w pracy

Brak zaufania do 
pracownika ze 
strony innych 

osób 
zatrudnionych

Koszty, związane z 
koniecznością

przeprowadzenia 
szkoleń

Przystosowanie 
miejsca pracy do 

potrzeb 
pracownika

Osoba niepełnosprawna 35,1% 11,4% 1,7% 30,0% 97,4%

Kobieta samotnie 
wychowująca dziecko/dzieci 6,9% 76,6% 1,0% 12,8% 4,6%

Osoba opuszczająca zakład 
karny 52,3% 6,9% 93,8% 41,8% 1,0%

Osoba długotrwale 
bezrobotna 69,7% 15,2% 36,8% 68,1% 1,3%

Osoba nie posiadająca 
kwalifikacji zawodowych 9,8% 2,1% 29,9% 88,1% 1,5%

Osoba po 50-tym roku życia 60,6% 8,0% 0,5% 24,5% 0,5%

Przystosowanie czasu 
pracy do potrzeb 

pracownika

Nielojalność pracownika, 
szybkie rezygnowanie z 

pracy

Postawa roszczeniowa 
pracownika, oczekiwania nie 

pasujące do jego umiejętności
Inne

Osoba niepełnosprawna 25,1% 4,0% 8,0% 0,0%

Kobieta samotnie 
wychowująca dziecko/dzieci 82,2% 7,2% 11,2% 0,0%

Osoba opuszczająca zakład 
karny 1,0% 61,2% 48,7% 1,0%

Osoba długotrwale 
bezrobotna 1,0% 68,7% 62,9% 1,3%

Osoba nie posiadająca 
kwalifikacji zawodowych 0,6% 16,2% 60,4% 0,6%

Osoba po 50-tym roku życia 2,1% 3,7% 11,2% 0,0%

posiadająca 

posiadająca 
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Osoby długotrwale bezrobotne

Zalety pracowników:
– Pracodawcy wyrażają zróżnicowane opinie na temat zatrudniania osób długo-

trwale bezrobotnych, a wśród zalet wymieniają najczęściej:
● szacunek do pracy i staranność w wykonywaniu powierzonych im zadań

„Taka osoba będzie mu [pracodawcy] bardzo wdzięczna, będzie chciała mu się 
odwdzięczyć dobrą pracą, będzie dobrym pracownikiem”. [duża fi rma, Biskupice 
Podgórne]

● niższe koszty pracy związane z możliwością zaproponowania im niższego wy-
nagrodzenia

Wady pracowników:
– Część pracodawców ma odmienne zdanie na temat zatrudnionych osób:

● osobom długo pozostającym bezrobotnymi brakuje chęci do pracy, nie wyka-
zują inicjatywy

● zatrudniani bywają na czas określony, ponieważ źle się z nimi współpracuje 
(opuszczają pracę, nadużywają alkoholu)
„Nie czują jedności w grupie, mają często problem z alkoholem na grupę 30 
osób jedna okazała się dobrym pracownikiem, są lekkoduchami”. [duża fi rma, 
Wałbrzych]

● osobom tym ciężko jest przez dłuższy okres czasu pozostawać w jednym miej-
scu pracy.
„Były osoby, które się angażowały, chciały utrzymać tą pracę, ale były osoby, któ-
re podchodziły do tego lekko, opuściły tą pracę, nie miało to dla nich większego 
znaczenia”. [średnia fi rma, Wrocław]

Zagrożenia:
– Pracodawcy, zatrudniając osobę, która długo pozostawała bez pracy, mają wąt-

pliwości, w jakim stopniu zależy jej na tej pracy i jakie są jej prawdziwe intencje. 
Obawiają się, czy zatrudnienie nie będzie tylko chwilowe, potrzebne jedynie po 
to, by osoba mogła w dalszym ciągu otrzymywać zasiłek, czy może pragnie mieć 
stałe źródło dochodu z pracy zarobkowej.

– Ponadto istnieje zagrożenie, że pracownik będzie miał problemy z dostosowa-
niem się do warunków i tempa pracy.

„Są mało przedsiębiorcze, mało aktywne. (…) Miały bardzo dużą przerwę w za-
trudnieniu, w nowych warunkach gospodarczych ciężko im znaleźć dla siebie 
miejsca”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Zatrudniając nowego pracownika, fi rma ponosi pewne koszty związane z prze-
szkoleniem go. Pracodawca przyjmując do pracy osobę długotrwale bezrobotną 
obawia się, że nie będzie ona chciała długo pracować, a w związku z tym pracow-
nik poniesie niepotrzebnie koszty wdrożenia pracownika.
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Korzyści:
– Zatrudniając osobę długotrwale bezrobotną, pracodawca może otrzymać dotacje 

z urzędu pracy.
– Dodatkową korzyścią jest fakt, że jeśli osobie, która otrzymała pracę naprawdę 

na niej zależy, fi rma może zyskać oddanego i cennego pracownika.
„(…) Te osoby będą doceniały to, że będą się mogły dalej spełniać w życiu zawo-
dowym i społecznym”. [średnia fi rma, Wrocław]

Ocena pracownika:
– Osoby pozostające przez długi czas bez pracy zdaniem ich późniejszych praco-

dawców wymagają wcześniejszego przeszkolenia i niekiedy mają one trudności 
z uczeniem się nowych rzeczy.

Porównanie z innymi pracownikami:
– Osoby które przez długi czas pozostawały bez pracy, wypadają nieco gorzej 

w stosunku do pozostałych pracowników praktycznie we wszystkich ocenach, 
poza zaangażowaniem w wykonywane obowiązki.
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Osoby niepełnosprawne

Zalety pracowników:
– Firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, generalnie nie mają żadnych 

zastrzeżeń do jakości ich pracy. Zdaniem respondentów, niepełnosprawni pra-
cownicy cechują się:
● sumiennością
● pracowitością
● zaangażowaniem

„Są to osoby, które pracują tak jak inni i nie ma pomiędzy nimi żadnych różnić”. 
[średnia fi rma, Jelenia Góra]
„Dla mnie są to osoby, które wykonują powierzone zadania w sposób zadawala-
jący dla pracodawcy i to jest chyba najważniejsze”. [średnia fi rma, Wrocław]

Wady pracowników:
– W większości, pracodawcy nie wskazują żadnych wad osób niepełnosprawnych.
– Tylko w jednym przypadku, respondent zwracał uwagę na fakt, że zatrudniony 

pracownik wykazywał postawę roszczeniową. Świadomość niepełnosprawności 
miała wpływ na jakość wykonywanej pracy, co pracodawca oceniał negatywnie.

Zagrożenia:
– Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z obawami pracodawcy, że taka 

osoba będzie często korzystać ze zwolnień lekarskich. Ponadto, pozostaje wątpli-
wość, czy stan zdrowia pozwoli na wykonywanie określonej pracy.
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– Pracodawcę powstrzymuje także brak wiedzy o przywilejach i przepisach prawa 
związanych z pracą osób niepełnosprawnych, a także brak odpowiednio przygo-
towanych stanowisk.

Korzyści:
– Korzyścią, jaką zyskuje pracodawca zatrudniając niepełnosprawnych, niewątpli-

wie są różnego rodzaju dofi nansowania i ulgi z tego tytułu.
„Dodatkowe koszty na starcie, żeby zatrudnić takiego pracownika, ale później 
mogą być tylko pożytki”. [duża fi rma, Wrocław]
„(…) Wątpliwości czy dana osoba sobie poradzi w takich a nie innych warunkach, 
że trzeba jej wszystko zapewnić, czy zostanie zaakceptowana, czy sama będzie się 
dobrze czuła”. [średnia fi rma, Wrocław]

Ocena pracownika:
– Pracodawcy zauważają, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga spe-

cjalnych inwestycji i dostosowania miejsca pracy oraz wcześniejszych szkoleń. 
Natomiast raczej nie sądzą, aby niepełnosprawni mieli problemy z nauką, współ-
pracą z innymi ludźmi, czy też by sprawiali większe kłopoty na co dzień.

Porównanie z innymi pracownikami:
– Na podstawie własnych doświadczeń pracodawcy twierdzą, że niepełnosprawni 

są wolniejsi w wykonywaniu pracy, jednak są bardziej zmotywowani i niekiedy 
bardziej pomysłowi.
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Osoby opuszczające zakłady karne

Zalety pracowników:
– Tylko nieliczni pracodawcy biorący udział w badaniu mieli kontakt z osobami 

opuszczającymi zakłady karne. Nie mieli żadnych zastrzeżeń do pracy tych osób. 
Nie spotkali się także ze skargami ze strony innych pracowników fi rmy. Respon-
denci twierdzą, że osobom tym zależy na utrzymaniu pracy.
„Nie przypominam sobie czegoś negatywnego, myślę, że te osoby się bardziej sta-
rały, niż te osoby długotrwale bezrobotne”. [mała fi rma, Wrocław]

Zagrożenia:
– Pracodawcy mają duże obawy związane z zatrudnieniem osób opuszczających 

zakłady karne. Powstrzymuje ich brak zaufania do osób, które odbywały karę 
w więzieniu.

– Na decyzję o zatrudnieniu może mieć wpływ rodzaj wykroczenia byłego skaza-
nego.
„Ważne byłoby za co ta osoba była zatrzymana. Dla jednych, że ta osoba ukradła 
nie będzie miało znaczenia, a dla innych samo to, że została karana już będzie 
«odrazą»”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Poza własnymi oporami, pracodawcy obawiają się także reakcji współpracowni-
ków. Nie chcą doprowadzić do sytuacji konfl iktowych w fi rmie.
„Ludzie mogą się bać takiej osoby, jak widać po kimś, że był w więzieniu. Jak takie 
osoby są w jednej szatni, jednym miejscu przebywają, mogą się bać, przyjść i do 
pracodawcy narzekać”. [duża fi rma, Biskupice Podgórne]
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– Istotna jest także kwestia kwalifi kacji. Istnieje zagrożenie, że kwalifi kacje osoby, 
która długo była w zakładzie, po jego opuszczeniu będą już nieaktualne.
„(…) Też kwestia fachowości, bo jak ktoś kilka lat był w zakładzie to wypadł z ryt-
mu, będzie musiał się przystosować”. [średnia fi rma, Wrocław]

Korzyści:
– Według badanych, jeżeli pracodawca da szansę osobie, która opuściła zakład 

karny i zatrudni ją w swojej fi rmie, z reguły może liczyć na wdzięczność i oddanie 
takiego pracownika.
„Jeżeli jest osoba, która chce zmienić dotychczasowy tryb życia, to będzie wdzięcz-
ny za to, że fi rma mu «podała rękę»”. [duża fi rma, Wrocław]

Ocena pracownika:
– Część badanych uważa, że osoby opuszczające zakład karny wymagają przeszko-

lenia zanim zostaną zatrudnione, a także zwiększonego nadzoru. W pozostałych 
kwestiach pracodawcy nie zgadzają się z opisem tych osób za pomocą poniż-
szych cech.

Porównanie z innymi pracownikami:
– Osoby, które opuściły zakład karny oceniane są jako mniej pomysłowe niż pozo-

stali (23%). Inne badane cechy nie odróżniają ich w żaden szczególny sposób.
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Osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych

Zalety pracowników:
– Opinie na temat pracy osób, które nie posiadają kwalifi kacji zawodowych są zróż-

nicowane. Z jednej strony, pracodawcy wskazują na pozytywne doświadczenia 
z tymi osobami:
● szybko się uczą
● starają się dobrze wykonywać pracę
● pracują rzetelnie, a po przeszkoleniu stają się dobrymi fachowcami

„Ludzie, którzy żadnej pracy się nie boją, nie narzekają na ciężką pracę, bo do-
ceniają tą pracę”. [duża fi rma, Biskupice Podgórne]

Wady pracowników:
– Z drugiej strony, część badanych ocena negatywnie pracę osób bez kwalifi kacji:

● cechują się brakiem systematyczności
● wymagają zwiększonej uwagi
● nie odpowiadają im niskopłatne, lecz niewymagające wykształcenia zajęcia
„Największą wadą jest brak systematyczności, osoby po miesiącu pracy są już 
zmęczone, znudzone wykonywaniem danej pracy”. [duża fi rma, Wałbrzych]

Zagrożenia:
– Pracodawcy, zatrudniając osobę bez kwalifi kacji, obawiają się przede wszystkim, 

tego, że dana osoba nie poradzi sobie z obowiązkami.
– Zagrożeniem jest również konieczność początkowego szkolenia takiego pracow-

nika (poświęcenia mu dodatkowego czasu i uwagi).
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„Na początku trzeba tą osobę przeszkolić, wysłać na kilka kursów, ta osoba nie jest 
tak wydajna, jak ta osoba, która ma kwalifi kacje. To się zwróci dla pracodawcy, 
że pracownik się nauczy i zacznie samodzielnie funkcjonować”. [mała fi rma, Wro-
cław]

Korzyści:
– Istnieje prawdopodobieństwo, że pracownik, który zostanie od podstaw wdro-

żony w pracę, z biegiem czasu stanie się dobrym fachowcem i sumiennym pra-
cownikiem.
„Często są to osoby, które szybko się uczą i są zdolne. Wiadomo, że trzeba je prze-
szkolić. Oni wpierw są pomocnikami, ale potem są dobrymi fachowcami. (…) Takie 
osoby naprawdę niezastąpione”. [średnia fi rma, Wrocław]

Ocena pracownika:
– Osoby bez kwalifi kacji zawodowych najbardziej ze wszystkich omawianych grup 

wymagają odpowiedniego przeszkolenia, niekiedy wymagają zwiększonego nad-
zoru oraz miewają trudności z uczeniem się.

Porównanie z innymi pracownikami:
– Osoby niewykwalifi kowane oceniane są nieco gorzej we wszystkich omawianych 

cechach. 
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Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Pracodawcy raczej pozytywnie oceniają pracę kobiet samotnie wychowujących 
dzieci. Twierdzą, że ich praca niczym nie różni się od pracy pozostałych pracowni-
ków. Często pracodawca nie jest nawet świadomy, że kobieta, którą zatrudnił jest 
samotną matką.
Zalety pracowników:
– Zdaniem respondentów, pracownik, który samotnie wychowuje dzieci ma wiele 

zalet:
● wykazują się dużą odpowiedzialnością, zorganizowaniem i sumiennością
● wychowanie dzieci i utrzymanie rodziny jest wystarczająco motywujące, by 

kobietom zależało na utrzymaniu pracy
„Nawet nie wiemy, które kobiety są samotnymi matkami, dobrze sobie radzą, na 
zwolnienia też nie widzimy, żeby chodziły”. [duża fi rma, Wrocław]

Wady pracowników:
– Niewielu pracodawców miało złe doświadczenia z samotnymi matkami w miejscu 

pracy. Dotyczyły one wyłącznie braku dyspozycyjności.
Respondenci powtarzali, że zatrudniając taką osobę trzeba się liczyć z tym, że 
musi czasem wziąć wolne, by zaopiekować się dzieckiem. Zdaniem badanych, sy-
tuacja taka jest jak najbardziej normalna, a zatrudnione kobiety nie wykorzystują 
nagminnie tego faktu.
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Zagrożenia:
Główną obawą pracodawców, związaną z zatrudnianiem kobiet samotnie wycho-
wujących dzieci, jest szeroko rozumiany brak dyspozycyjności takich osób.
– Samotne matki, z powodu choroby dziecka, częściej mogą chodzić na zwolnienia 

lekarskie lub bezpłatne urlopy.
„(…) Mają częstszą potrzebę wyjścia wcześniej w ciągu pracy, żeby załatwić swoje, 
dziecka sprawy”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Respondenci twierdzą również, że kobiety te 
rzadziej będą mogły zostawać dłużej w pracy.
„Każda kobieta wybierze zawsze dobro dziec-
ka niż dobro pracodawcy. W momencie kiedy 
dziecko zachoruje to zawsze wybierze to, nie 
przyjdzie do pracy. Nie będzie chciała przyjść na 
nadgodziny”. [duża fi rma, Biskupice Podgórne]

Korzyści:
– Korzyścią z zatrudniania tej grupy osób, jest 

zdaniem badanych, zyskanie dobrego, odpo-
wiedzialnego pracownika
„(…) Ale załóżmy, że taka kobieta potrzebuje 
stałych dochodów, bo ma dzieci, jeśli znajdzie 
pracę, to będzie starała się jej nie stracić. Więc 
fi rma może zyskać naprawdę dobrego pracow-
nika”. [mała fi rma, Wrocław]

Ocena pracownika:
– Na temat kobiet samotnie wychowujących dzieci zdania są podzielone jedynie 

w kwestii dyspozycyjności oraz nadużywania urlopów i zwolnień. W pozostałych 
kwestiach osoby te nie sprawiają, zdaniem pracodawców, kłopotu.
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Wymagają zwiększonej uw agi, nadzoru
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Całkowicie nie pasuje Raczej nie pasuje Ani tak, ani nie
Raczej pasuje Całkowicie pasuje nie wiem

Słabo współpracują z innymi osobami zatrudnionymi
firmiew
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Porównanie z innymi pracownikami:
– Samotne matki we wszystkich omawianych aspektach są równie dobrymi pracow-

nikami co pozostali, choć pewna część badanych uważa je nawet za nieco lepsze, 
szczególnie jeśli chodzi o zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
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Ani lepiej, ani gorzej
Raczej lepiej, niż pozostali pracownicy
Zdecydowanie lepiej niż pozostali pracownicy
nie wiem

Osoby powyżej 50 roku życia

Zalety pracowników:
– Wśród licznych zalet osób powyżej 50 roku życia, pracodawcy wymieniają m. in.:

● chęć utrzymania stanowiska pracy, dzięki czemu dają pracodawcy poczucie 
stabilności

● sumienność
● doświadczenie zawodowe
● dzielenie się wiedzą z innymi
„Mając takie osoby powyżej 50 roku życia i biorąc osoby z podstawowym wykształ-
ceniem bardzo fajnie się zgrywają. Ci młodsi bardzo często uczą się od tych osób”. 
[mała fi rma, Wrocław]

Wady pracowników:
– Niektórzy pracodawcy wskazywali cechy negatywne pracowników po 50 roku 

życia:
● wyuczone przyzwyczajenia, które ciężko zmienić – brak im elastyczności
● problem z dostosowaniem się do nowych form pracy, nieznajomość nowych 

technologii
● mniejsza wydajność fi zyczna
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Zagrożenia:
– Zatrudniając osobę powyżej 50 roku życia, pracodawca obawia się, że będzie 

borykał się z częstymi kłopotami zdrowotnymi. Starszy pracownik jest zapewne 
słabszy fi zycznie, dlatego istnieje wątpliwość, czy poradzi sobie z pracą, którą 
ma wykonać.
„Ostatnio miałam kiepskie doświadczenia z taką osobą. Chodzi o stan zdrowia, pra-
cownik troszkę popracował, wylądował na zwolnieniu lekarskim i w efekcie skoń-
czyło się to rentą (…) mieszane mam wrażenia. Jeden czy dwa przypadki nie mogą 
skreślić pozostałych osób”. [średnia fi rma, Wrocław]

– Część respondentów wskazywała za zagrożenie, jakim jest ochrona przedeme-
rytalna. W sytuacji, gdy pracownik zostanie objęty tymi przepisami a nie będzie 
spełniał wymagań pracodawcy, ten nie ma prawa go zwolnić.

– Istnieje również obawa, że pracownik szuka pracy wyłącznie do osiągnięcia wie-
ku emerytalnego.

Korzyści:
– Podstawową korzyścią z zatrudniania starszego pracownika, to jego wiedza 

i doświadczenie. Dodatkowo, osoby starsze mogą szkolić młodych pracowników 
fi rmy.
„Ja bym powiedział, że pracodawca może mieć same pożytki z tych osób- mobilne 
zazwyczaj osoby, bo już nie wychowujące małych dzieci, mają duże doświadcze-
nie, więc mogą być tylko same plusy, jedyne tylko to, że jest ta ochrona przed 
ewentualnym zwolnieniem w sytuacji, gdyby pracownik się nie sprawdził”. [duża 
fi rma, Wrocław]

Ocena pracownika:
– Osoby po 50. roku życia wymagają zdaniem pracodawców przeszkolenia, a także 

miewają czasem trudności z uczeniem się nowych rzeczy.
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Porównanie z innymi pracownikami:
– Osoby po 50 roku życia oceniane są jako wolniejsze w wykonywaniu pracy, jednak 

bardziej zaangażowane niż pozostali pracownicy.
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Ocena obecnych działań 
wspierających zatrudnianie 
defaworyzowanych

Świadomość programów i działań
Spośród różnych programów i działań, mających na celu zachęcić i ułatwić praco-
dawcom zatrudnianie defaworyzowanych, najbardziej znane to refundacje kosztów 

wyposażenia (53,5%) oraz staże i szkolenia zawodowe prowadzone w urzędzie 
pracy. Wymienione programy i działania ogólnie najlepiej znane są w dużych fi r-
mach.

Wiedza na temat działań promujących zatrudnienie defaworyzowanych
– Pracodawcy w średnim stopniu orientują się w prowadzonych działaniach, wspie-

rających zatrudnienie. Najczęściej słyszeli o:
● dofi nansowaniach dla pracodawców w urzędach pracy – dopłatach do wyna-

grodzenia i ubezpieczenia za pracownika długotrwale bezrobotnego, 
niepełnosprawnego

● dotacji z PFRON-u na stworzenie miejsca pracy oraz część wynagrodzenia 
dla osoby niepełnosprawnej

Do 49 osób 50-249 osób 250 osób i 
więcej Ogółem

Refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowiska pracy, dla skierowanego bezrobotnego lub osoby 
niepełnosprawnej

45,8% 60,0% 62,7% 53,5%

Refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie zawodowe 
dorosłych 22,7% 37,9% 29,4% 28,0%

Refundacja kosztów ubezpieczenia społecznego 35,5% 45,3% 39,2% 38,8%

Zwrot kosztów wynagrodzenia, nagród 19,2% 40,0% 24,5% 25,5%

Jednorazowa premia po zdanym przez pracownika egzaminie 
czeladniczym lub zawodowym 10,8% 29,5% 22,5% 18,3%

Dotacje z PFRON na stworzenie miejsca pracy 36,9% 54,7% 59,8% 47,0%

Dotacje z PFRON na część wynagrodzenia 29,6% 54,7% 55,9% 42,3%

Staże, szkolenia zawodowe prowadzone w Urzędzie Pracy 46,3% 56,8% 66,7% 54,0%

Inne 1,5% 2,1% 2,9% 2,0%

nie wiem/odmowa 34,0% 33,7% 22,5% 31,0%
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● ulgach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na ubezpieczenie 
pracownika

● stażach, przyuczeniach zawodowych organizowanych przez UP
● kredytach dla długotrwale bezrobotnych na otwarcie własnej działalności
● regulacjach prawnych – pracodawca ponosi koszty za 14 dni zwolnienia 

chorobowego osoby powyżej 50 roku życia, resztę opłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

– Małe fi rmy, zatrudniające do 10 osób, w większym stopniu niż większe fi rmy są 
niedoinformowane o takich działaniach, często nie mają wiedzy na ten temat lub 
jedynie słyszały o pewnych rozwiązaniach.

– Najlepiej zorientowane są fi rmy średnie, zatrudniające do 249 pracowników.
– Część pracodawców dużych przedsiębiorstw, choć słyszała o wielu działaniach 

wspierających zatrudnienie, niekoniecznie z nich korzysta.

Korzystanie z usług instytucji rynku pracy
– Jedyną licząca się instytucja rynku pracy, z której usług korzystają fi rmy, to 

powiatowy urząd pracy (61,8%). Pozostałe wskazywane były przez znikomy od-
setek badanych.

Ocena programów i działań
Respondentów najbardziej zachęcają refundacje kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy dla bezrobotnego lub osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów wynagrodzenia, 
nagród, dotacja z PFRON na stworzenie miejsca pracy oraz na część wynagrodzenia.

Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Dolnośląskim Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

powiatowy urząd pracy

ochotniczy hufi ec pracy

inna
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Ocena obecnych działań
– Spora część pracodawców wszelkie działania przyczyniające się do aktywizacji 

defaworyzowanych grup ocenia pozytywnie.
– Za najbardziej właściwe, uważane są różne szkolenia i kursy podnoszą-

ce kwalifi kacje osób bezrobotnych, pomoc psychologiczna oraz działa-
nia z zakresu doradztwa zawodowego.

– Za pomocne uznawane są też rozwiązania, które skierowane są bezpo-
średnio do pracodawców (ulgi na ubezpieczenie, dofi nansowania).
„Korzyści fi nansowe spowodują, że pracodawcy będą chcieli tworzyć takie miejsca 
pracy. Dlatego, że taki pracownik mniej kosztuje przez jakiś czas, mniej na niego 
łoży (…), bo trudno w biznesie kierować się dobrem serca”. [średnia fi rma, Wro-
cław]

– Część respondentów zauważa też wady niektórych rozwiązań. Pracodawcy uwa-
żają, że pomoc fi nansowa dla bezrobotnych przyzwyczaja ich do nie-
posiadania pracy i nie motywuje do jej poszukiwań. Dlatego, zamiast 
zasiłków, respondenci proponują oferować bezrobotnym kursy i przeszkolenia. 
Podniosłoby to ich pewność siebie i wiarę, że mogą zdobyć pracę.

– Małe fi rmy narzekają na to, że nie docierają do nich informacje o wielu 
inicjatywach, z których również mogliby korzystać. Pracodawcy uważają, że 
organizacje pozarządowe, które aktywnie działają na rzecz aktywizacji bezrobot-
nych, nie informują fi rm o swoich projektach.
Zakłócona jest zatem komunikacja między jednostkami inicjującymi działania 
a fi rmami, których problem również dotyczy.
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„Mam szczerze mówić? Mam bardzo złe wspomnienie ze współpracą z urzęda-
mi pracy. Uważam, że absolutnie nie wspierają bezrobotnych, wręcz utrudniają. 
Kiedyś chcieliśmy wziąć pracowników na jakieś czasowe umowy – piętrzyli przed 
nami problemami, aż w końcu wzięliśmy praktykantów ze szkoły średniej”. [średnia 
fi rma, Wrocław]

– W wywiadach wskazywano również na zbyt 
dużo formalności związanych czynnym udzia-
łem w niektórych programach. Zniechęca to 
pracodawców, do korzystania z działań wspiera-
jących zatrudnianie osób defaworyzowanych.
„Ta biurokracja związana z uzyskaniem jakiejś 
tam ulgi, jest bardzo duża. Zatrudniamy mło-
docianych i zgłaszamy się do skarbu państwa 
o refundacje i jest tyle dokumentów do wypeł-
nienia, że więcej to kosztuje, przygotowanie 
tych dokumentów niż zwrot tej refundacji. Tyle 
dokumentów bankowych, kasowych, zusow-
skich!”. [duża fi rma, Wrocław]

Korzyści dla pracodawcy
– Pracodawca, dzięki działaniom wspierającym zatrudnienie, nie ponosi duże-

go obciążenia związanego z zatrudnieniem. Jednocześnie, czerpie z tego 
korzyści fi nansowe (ulgi podatkowe, dotacje) oraz zyskuje często dobrego 
i oddanego pracownika.

Korzyści dla pracownika
– Największą korzyścią dla pracownika jest zda-

niem pracodawców, sam fakt posiadania 
zatrudnienia. Dzięki temu, osoba może pod-
nieść swoje kwalifi kacje, zdobyć doświadcze-
nie i mieć stały dochód.

– Na etapie poszukiwania pracy, zaletami dzia-
łań wspierających zatrudnienie, są niewątpli-
wie możliwość podnoszenia kwalifi kacji 
w ramach kursów oraz zyskanie umiejęt-
ności radzenia sobie na rynku ofert pracy 
(pisanie cv, przygotowanie do rozmowy kwali-
fi kacyjnej).

Zadowolenie ze współpracy
– Spośród instytucji rynku pracy, z których usług korzystali respondenci, najmniej 

zadowolenia budzi powiatowy urząd pracy.
– Ci badani, którzy korzystają z usług ochotniczych hufców pracy oraz innych 

(m. in. biur karier, uczelni wyższych) wykazują silne zadowolenie.
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Korzystanie w przyszłości
– W przyszłości respondenci również najczęściej planują korzystanie z usług po-

wiatowego urzędu pracy (38,6%), jednak w znacznie mniejszym stopniu, niż 
obecnie.

Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Dolnośląskim Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

powiatowy urząd pracy

ochotniczy hufi ec pracy

inna

Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Dolnośląskim Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

powiatowy urząd pracy

ochotniczy hufi ec pracy

inna
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Rozwiązania zachęcające 
do zatrudniania 
defaworyzowanych

Proponowane rozwiązania
Respondenci w wywiadach podzielili się spostrzeżeniami na temat działań, które 
warto podjąć, by pracodawcy częściej zatrudniali poszczególne grupy osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym:

Osoby powyżej 50 roku życia
– Pracodawcy twierdzą, że w celu aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku 

życia należy zapewnić im porady psychologiczne, rozmowy z terapeutami, by 
sami uwierzyli w swoje możliwości. Z drugiej strony, niezbędne jest zrozumienie 
przez pracodawców, jak cenny może być pracownik z takim doświadczeniem.

Opuszczający zakłady karne
– Aby poprawić sytuację osób opuszczających zakłady karne, musi zmienić się 

nastawienie pracodawców do tych osób. Pomocne mogą okazać się kampanie 
informacyjne, zachęcające fi rmy do nawiązywania współpracy z byłymi osa-
dzonymi oraz przełamania lęku przed takimi osobami.

– Osobom, które opuszczają zakład karny, pomocne mogą być zaświadczenie po-
twierdzające odbyte kursy w czasie odbywania wyroku.

Niepełnosprawni
– Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, oprócz środków pieniężnych na do-

stosowanie miejsc pracy oraz dotacji na utrzymanie takiego pracownika, powin-
ny obejmować szkolenia i podnoszenie kwalifi kacji niepełnosprawnych. 
Posiadając odpowiednie kwalifi kacje, zapewne częściej będą traktowani na równi 
z innymi pracownikami.

Kobiety samotnie wychowujące dzieci
– Zdaniem respondentów, kobiety samotnie wychowujące dzieci, posiadają dużą 

motywację i chęci do pracy. Aby jednak pracodawcy częściej mogli zatrudniać 
samotne matki, państwo powinno zagwarantować im pomoc w opiece nad 
dziećmi. Należy ułatwić kobietom dostęp do żłobków i przedszkoli. 
W wywiadach pojawiły się także pomysły związane z inicjatywą samych fi rm. Na 
pewno pomocne okazałoby się utworzenie miejsc na terenie zakładu, gdzie 
można by było na czas pracy zostawić dziecko pod fachową opieką.
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„Może organizacja przez zakład pracy jakiś żłobków, przedszkoli. To funkcjonuje 
w wielkich fi rmach, ale niestety tylko w takich”. [średnia fi rma, Jelenia Góra]

Długotrwale bezrobotni
– Osoby długotrwale bezrobotne należy poprzez różne działania motywować 

i wspierać na poziomie poszukiwania pracy. Powinno obejmować to 
pomoc psychologiczną i doradczą.
„Te osoby powinny być kierowane na kursy psychologiczne, żeby uzmysłowić tym 
osobom w jakiej sytuacji się znalazły, żeby ich zmotywować do tego, że lepiej jest 
pracować niż żyć bez pracy”. [średnia fi rma, Wrocław]

– W wywiadach pojawiły się również opinie, że tylko satysfakcjonujące wynagro-
dzenie skutecznie motywuje takie osoby do chęci utrzymania pracy. Jeśli długo-
trwale bezrobotny czerpie odpowiednie korzyści fi nansowe, przekłada się to na 
jakość pracy i zaangażowanie w powierzone zadania. Warto zatem wspierać 
fi nansowo fi rmy (np. w formie dotacji do wynagrodzenia), by były w stanie 
zapewnić bezrobotnym odpowiednie zarobki.
„Powinny być dopłaty i pożyczki na otwieranie stanowiska pracy ale formalności są 
tak wielkie, że odechciewa się angażować. Przydatność grup defaworyzowanych 
jest bardzo mała, ale trzeba dać szansę i nie obwarowywać [pracodawców] tak 
wysokimi kosztami”. [mała fi rma, Bolków]

Nieposiadający kwalifi kacji zawodowych
– Osobom nieposiadającym kwalifi kacji, w pierwszej kolejności należy oferować 

bezpłatne szkolenia i kursy. Ważne jednak, by były to szkolenia faktycz-
nie odpowiadające zapotrzebowaniom rynku pracy. W tym celu, powinny 
być prowadzone badania rynku lokalnego, aby zdiagnozować, jakich fachowców 
pracodawcy potrzebują i jakie umiejętności są naprawdę wymagane.

– Kilku respondentów zaproponowało rozwiązanie, polegające na tym, żeby zakła-
dy pracy otrzymywały dotacje na zorganizowanie szkolenia dla przyszłych 
pracowników. W ten sposób, uniknie się problemu niedostosowania zdobywa-
nych kwalifi kacji do realiów rynkowych.
„(…) Powinny być dofi nansowania dla poszczególnych przedsiębiorców do szkoleń, 
bo oni najlepiej wiedzą jakich pracowników trzeba, bo urzędy pracy nie mają o tym 
zielonego pojęcia”. [średnia fi rma, Wrocław]

Niezależnie od omawianej kategorii osób defaworyzowanych, pracodawcy wskazy-
wali, jakie rzeczy należy zmienić, poprawić, by podjęte działania skuteczniej wspie-
rały zatrudnienie bezrobotnych:
– Respondenci zwracali uwagę na pozytywny wpływ wszelkich czynników fi nan-

sowych dofi nansowań i dotacji dla pracodawców za zatrudnianie grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
„Jak państwo dawałoby pieniądze na zatrudnienie pracownika, to z chęcią takie 
osoby byłyby zatrudniane”. [duża fi rma, Wrocław]

– Według badanych to urzędy pracy są najwłaściwszym organem prowadzenia 
działań zmierzających do aktywizacji zawodowej defaworyzowanych. W tej kwe-
stii przypisywana jest im wiodąca rola, co nie wyklucza także działań innych 
instytucji na rzecz wspierania lokalnego rynku pracy.
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– Poza tym, urzędy pracy powinny efektywniej docierać do pracodawców 
z informacjami o wszelkich działaniach związanych z zatrudnieniem, 
organizować spotkania, wydawać biuletyny, gdyż często istotne wiadomości do-
cierają do fi rm z opóźnieniem.
„Urzędy pracy powinny informować pracodawców o ulgach, a nie żeby dowia-
dywać się od osób trzecich, że takowe ulgi, dofi nansowania są”. [mała fi rma, 
Wrocław]
„Urzędy pracy, a nawet sami pracodawcy, czyli zatrudnić danego człowieka, 
a później doszkalać go pod kątem fi rmy i jego stanowiska. Oczywiście przy zobo-
wiązaniu, bądź umowie, że będzie w tej fi rmie pracował”. [średnia fi rma, Jelenia 
Góra]
„Działania te powinien podjąć urząd pracy. (…) Ludzie zwracają się właśnie do 
urzędu pracy o pomoc w jej odnalezieniu i ewentualnemu przekwalifi kowaniu się 
na inny zawód”. [mała fi rma, Wrocław]



160

Aneks 1
Diagnoza sytuacji osób 
defaworyzowanych
na rynku pracy
Desk Research

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki analizy danych wtórnych, zrealizowanego przez 
Pentor Research International oddział we Wrocławiu na zlecenie Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Badanie zrealizowane zostało w lutym 2009 roku. Stanowi ono jeden z etapów 
projektu badawczego mającego na celu zdiagnozowanie sytuacji na rynku 
pracy osób defaworyzowanych oraz odpowiedzi na szczegółowe zagadnienia 
jakimi są:
● Bariery zatrudnienia występują po stronie bezrobotnych
● Bariery stawiane przez pracodawców
● Szanse przełamywania barier ze strony osób zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym i adekwatnej promocji tej grupy

Cele badania

Ocena dotychczasowych działań wspomagających osoby defaworyzowa-
ne i wskazanie najskuteczniejszych metod wsparcia takich osób 

Cele badania z udziałem pracodawców:
● Poznanie opinii i postaw względem osób defaworyzowanych z grup objętych ba-

daniem.
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● Poznanie opinii i postaw względem możliwości zatrudnienia takich osób.
● Określenie najważniejszych obaw związanych z zatrudnieniem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.
● Ocena obecnych działań, wspierających zatrudnianie defaworyzowanych.
● Wskazanie metod i rozwiązań, które zachęciłyby pracodawców do zatrudnienia 

osób obecnie defaworyzowanych.

Analizowane materiały pochodzą z:
● Raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
● Głównego Urzędu Statystycznego
● Rankingów i raportów oraz zestawień własnych Pentor Research International
● Witryn internetowych

Osoby długotrwale bezrobotne

Statystyki
Bezrobocie długotrwałe występuje wówczas, gdy bezrobotny poszukuje zatrudnienia 
12 miesięcy lub dłużej. Występuje ono w dwóch podstawowych formach:
– w formie ciągłej pozostawania bez pracy i poszukiwania jej przez okres 12 miesięcy 

lub dłużej,
– w formie bezrobocia wielokrotnego, które w okresie kilku lat trwa łącznie dłużej 

niż 12 miesięcy.
[Kabaj M. (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warszawa 2001,s. 9]

Źródła danych:
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospo-

litej, ASPRA-JR, Warszawa 2005

● Pod koniec 2000 roku 1,2 mln osób tj. 45% ogółu bezrobotnych, pozostawało 
bez pracy dłużej niż rok, w tym 609 tyś – dłużej niż 24 miesiące; W 2002 liczba 
osób długotrwale bezrobotnych wzrosła do 1,6 mln tj. 51.2%, a w czerwcu 2003 
długotrwale bezrobotni stanowili już 53,5% ogółu zarejestrowanych i był to naj-
wyższy odsetek kategorii bezrobotnych od początku lat 90.

● Dane z końca 2008: W urzędach pracy zarejestrowanych było 753,8 tys. osób 
długotrwale bezrobotnych i stanowili oni 51,1% ogółu zarejestrowanych (wobec 
62,6% w końcu 2007 r.). [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament 
Rynku Pracy BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE]

● Analizy danych statystycznych pozwalają zauważyć, że prawdopodobieństwo po-
zostania długotrwale bezrobotnym było mniejsze wśród osób młodszych i lepiej 
wykształconych. Długotrwałe bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób z naj-
niższym wykształceniem (w 2003 roku, 74% długotrwale bezrobotnych miało wy-
kształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe, a tylko 1,2% to osoby 
z dyplomami szkół wyższych).



162

● W większym stopniu dotyka kobiet niż mężczyzn, stanowiły one w połowie 2003 
roku ponad 57% długotrwale bezrobotnych.
[Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospo-
litej, ASPRA-JR, Warszawa 2005]

Sytuacja na Dolnym Śląsku

● W 2006 roku liczba długotrwale bezrobotnych wzrosła do 65,2% ogółu zareje-
strowanych. Na koniec 2007 roku zauważono spadek odsetka długotrwale bezro-
botnych do 60,5% wszystkich bezrobotnych.

● Duży spadek bezrobocia długotrwałego jest głównie wynikiem dużego udziału dłu-
gotrwale bezrobotnych w subsydiowanych programach rynku pracy.
(18795 osób, tj. 37,6% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowaną aktywizacją 
w 2008 roku).

● Warto zauważyć przewagę osób bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 
24 miesiące w stosunku do tych, którzy bez pracy są krótszy czas.

● Według danych Rocznika statystycznego województwa dolnośląskiego Wrocław 
2007, w 2006 roku bezrobotnych, którzy bez pracy byli od roku do dwóch było ok. 
28 tys., podczas, gdy osób bez pracy od powyżej 24 miesięcy, było prawie dwa 
razy więcej – prawie 58 tys.

Bezrobocie długotrwałe na ogół dotyka osoby:
– o niskich kwalifi kacjach,
– słabo zintegrowane z rynkiem pracy,
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– osoby w starszym wieku (choć w Polsce jedną z cech charakterystycznych tego 
typu bezrobocia jest relatywnie duży udział osób młodych w populacji bezrobot-
nych długookresowo).

Długotrwale bezrobotnych cechuje:
– stosunkowo niski poziom wykształcenia – częściej zawodowego oraz technicznego 

aniżeli ogólnego,
– niskie dochody niepozwalające na regularne zaspokajanie podstawowych potrzeb,
– krąg kontaktów społecznych zacieśniony do osób sobie podobnych,
– niskie poczucie własnej wartości i rozżalenie wobec władz oraz całego społeczeń-

stwa,
– bezrobocie długotrwałe jest bezpośrednią przyczyną ubóstwa poszczególnych osób 

i dotkniętych nim rodzin,
– bezrobocie długoterminowe ma tendencje do utrwalania się i może stać się zjawi-

skiem społecznego dziedziczenia dla rodzin, kategorii społecznych a nawet całych 
społeczności lokalnych.
Źródło: Kabaj M. (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warszawa 
2001

Bariery

Bariera psychospołeczna
– niezaradność życiowa,
– dziedziczenie bezrobocia,
– marginalizacja społeczna,
– mała aktywność w poszukiwaniu pracy

Są to czynniki w pewnym stopniu spowodowane długotrwałym bezrobociem. 
W takiej sytuacji pojawia się zniechęcenie, akceptacja statusu bezrobotnego, nie-
chęć do poszukiwania pracy, które to zachowania i postawy wchodzą w nawyk, 
a nawet przekazywane są następnym pokoleniom. W konsekwencji bezrobotni 
charakteryzują się niezaradnością, nie potrafi ą funkcjonować w warunkach nowo-
czesnego rynku pracy.

– Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które już gdzieś pracują niż bezrobotne, 
szczególnie dłużej pozostające bez pracy. Bezrobotni, bowiem są postrzegani 
stereotypowo jako osoby z marginesu, o niskich kwalifi kacjach i nega-
tywnym stosunku do pracy.

Bariera ekonomiczna
– Na rynku brakuje ofert pracy. Głównym warunkiem aktywizacji bezrobotnych 

jest utworzenie dostatecznej liczby miejsc pracy. W Polsce brakuje około 3,0 do 
3,5 mln miejsc pracy.

– Pracodawcy oferują zbyt niskie płace. Niewątpliwie są one związane z ni-
skimi kwalifi kacjami bezrobotnych długookresowych (bardziej opłaca się 
pobierać różnego rodzaju zasiłki i podejmować prace dorywcze niż szukać stałej, 
legalnej pracy, która przynosi relatywnie niski dochód).
na podstawie: Kabaj M. (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warsza-
wa 2001
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Programy pomocy

● Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Projekt „Znowu w pracy”

Projekt realizowany od 1 maja 2004 do 30 czerwca 2005 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości uzyskania 
zatrudnienia przez bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bezro-
botnych z wyłączeniem absolwentów, z powiatu wrocławskiego.

Podczas trwania projektu realizowane były następujące rodzaje wsparcia:
– doradztwo zawodowe
– pośrednictwo pracy
– szkolenia aktywizujące
– szkolenia zawodowe
– szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
– doradztwo dla osób zakładających działalność gospodarczą
– przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
– zatrudnienie subsydiowane
– egzaminy językowe ELSA Londyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej (LCCIEB)
– Europejski Certyfi kat Umiejętności Komputerowych

● Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Projekt „Bezrobocie – czas na zmiany – aktywizacja bezrobotnych 
powyżej 24 miesięcy”

Czas trwania projektu – wrzesień 2005 – czerwiec 2007

Projekt „Bezrobocie – czas na zmiany – aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 
miesięcy” był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach: 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5 
Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 
– schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt adresowany był do osób długotrwale bezrobotnych czyli zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu powyżej 24 miesięcy, 
nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji i zameldowanych we Wrocławiu 
lub powiecie wrocławskim.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie osoby długotrwale bezrobotne mogły prze-
łamać bariery jakie napotykały podczas szukania pracy, takie jak zagubienie i nie-
umiejętność wyboru drogi zawodowej czy słabe umiejętności poruszania się po 
rynku pracy, dzięki warsztatom z zakresu:
– kształtowania otwartych postaw, asertywności, rozbudzania gotowo-

ści do zmian i radzenia sobie ze stresem,
– aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyj-

nych, autoprezentacji podczas rozmów kwalifi kacyjnych, zapoznanie 
uczestników z zawodami i wymaganiami w zawodach oraz aktualną sytuacją 
i przewidywanym kierunkiem rozwoju rynku zatrudnienia.
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● Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Projekt „Aktywność Twoją szansą”– realizowany w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006

Termin realizacji od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2007

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnie-
nia przez bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym długotrwale bez-
robotnych z wyłączeniem absolwentów, z powiatu wrocławskiego pozostających 
bez pracy od 0 do 24 miesięcy.

Projekt adresowany był do bezrobotnych osób powyżej 25 roku życia, pozostają-
cych w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu od 0 do 24 miesięcy. 
Grupa ta kwalifi kowała się do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami SPO RZL oraz 
jego Uzupełnienia w działaniu 1. 3 a.

W ramach projektu realizowane były:
– szkolenia aktywizacyjne
– szkolenia zawodowe
– poradnictwo zawodowe
– możliwość uzyskania dotacji na założenie działalności gospodarczej
– przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
– egzaminy językowe ELSA Londyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej (LCCIEB)
– egzamin EBCL Europejski Certyfi kat Kompetencji Biznesowych oraz ECDL Euro-
pejski Certyfi kat Umiejętności Komputerowych

● Miejski Ośrodek Społeczny we Wrocławiu
Projekt „Zatrudnienie przez szkolenie”

W okresie od 18 września 2004r. do 31 lipca 2005r. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we Wrocławiu realizował projekt pt. „Zatrudnienie przez szkolenie”. Pro-
jekt współfi nansowany był ze środków Unii Europejskiej, programu PHARE 2002 – 
Aktywne formy zapobiegania bezrobociu, „Integracja społeczna i zawodowa grup 
zagrożonych wykluczeniem” dla powiatów i gmin i wdrażany pod nadzorem Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna 120-osobo-
wej grupy mieszkańców Wrocławia, bezrobotnych klientów MOPS pozostających 
bez pracy, przez co najmniej 12 miesięcy, w wieku od 35-49 lat, z niskimi i zdezak-
tualizowanymi kwalifi kacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy, a w konsekwencji reintegrację społeczną umożliwić miało 
dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Miało ono polegać 
z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne moż-
liwości, z drugiej – na wyposażeniu uczestników w wiedzę na temat własnych 
predyspozycji zawodowych, w umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz 
(w przypadku części uczestników) podniesieniu kwalifi kacji zawodowych bądź 
przekwalifi kowaniu.
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● Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Projekt „Aktywizacja – Praca”

Projekt był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach 
Działania 1.5a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
który jest współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 80%.

Czas realizacji: 2007 rok.

Adresowany był do osób, które były zarejestrowane powyżej 24 miesięcy 
w PUP Wrocław, a także dla pracodawców, którzy będą chcieli zatrudnić / przy-
jąć na staż / na przygotowanie zawodowe / prace interwencyjne osoby po profe-
sjonalnym szkoleniu zawodowym.

W ramach projektu:
– szkolenia zawodowe
– szkolenia z obsługi komputera
– stałą współpracę z doradcą zawodowym, z którym opracowywany jest Indywi-

dualny Plan Działania
– staże
– prace interwencyjne
– przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
– skorzystanie z usług pośrednika pracy
– warsztaty interpersonalne z udziałem psychologa
– zajęcia z języka angielskiego (tylko w ramach warsztatów aktywizacyjnych)

Istniała możliwość uzyskania Europejskiego Certyfi katu Kompetencji Bizneso-
wych EBC*L, Certyfi katu z języka angielskiego ELSA – egzamin Londyńskiej Izby 
Przemysłowo Handlowej, Europejskiego Certyfi katu Umiejętności Komputerowych 
ECDL

● Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze
Projekt „Alternatywna praca”

Realizacja projektu zakładała przygotowanie osób bezrobotnych do wejścia na ry-
nek pracy i powrotu do czynnego życia zawodowego oraz ograniczenie zjawiska 
marginalizacji społecznej wśród 60 osób długotrwale bezrobotnych (zareje-
strowanych powyżej 24 miesięcy – nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestra-
cji) poprzez wsparcie ich w zakresie aktywizacji zawodowej.

Przedsięwzięcia zrealizowane:
– pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez przeprowadzenie szkoleń w Klu-

bie Pracy w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem specjalistycznych porad psychologa mających na celu przełamanie ba-
rier psychologicznych,

– usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem indywi-
dualnych planów działań,

– szkolenia zawodowe mające na celu dostosowanie umiejętności i kwalifi kacji do 
potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez ich nabycie, zmianę lub uzupełnienie,

– organizacja przygotowania zawodowego w miejscu pracy w celu nabycia nowych 
kwalifi kacji zawodowych lub stażu w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.
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● Centrum Integracji Społecznej
Projekt „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnie-
niem systemu pomocy bezrobotnym” dofi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Funduszu 
Pracy i Gminy Wrocław

Projekt skierowany był do długotrwale bezrobotnych mieszkańców 
Wrocławia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne powyżej 36 miesięcy w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy lub bezdomnych przebywających na terenie Wrocławia, 
nieposiadających dochodów z tytułu świadczeń społecznych i akceptujących zasa-
dy realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Oprócz zajęć podwyższających kwalifi kacje zawodowe, w Centrum odbywały się 
warsztaty i szkolenia mające na celu reintegrację społeczną oraz nabywanie 
umiejętności poruszania się po rynku pracy. Wykwalifi kowana kadra, między inny-
mi: psycholog, doradca zawodowy oraz pracownik socjalny, udzielali indywidual-
nych konsultacji każdemu z zainteresowanych uczestników. Benefi cjenci ostateczni 
mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z obsługi komputera oraz nauki jedne-
go z języków obcych – niemieckiego lub angielskiego. W zajęciach uczestniczyło 
równocześnie 50 osób. Docelowo w trakcie realizacji projektu wsparcie uzyskało 
120 osób.

Projekt zakończył się z dniem 31 marca 2008 roku.

● Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
Projekt Aktywizacji zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym „Od bez-
radności do aktywności”

Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe 30 osób bezrobotnych powyżej 25 
roku życia, pozostających bez pracy powyżej 24 m–cy nieprzerwanie od 
momentu ostatniej rejestracji, poprzez skierowanie 12 uczestników projektu 
na szkolenia zawodowe z wcześniejszym objęciem tej grupy pomocą i wsparciem 
doradcy zawodowego oraz skierowanie 18 osobowej grupy do odbycia przygoto-
wania zawodowego w miejscu pracy u pracodawców.

Przed skierowaniem do pracodawcy osoby te objęte zostały pośrednictwem pracy. 
Ponadto dokonano zwrotu kosztów dojazdu uczestników przygotowania zawodo-
wego i szkoleń zawodowych.

Wskazane działania miały na celu:
– ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego,
– przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek 

pracy po długotrwałym okresie bezrobocia,
– powrót do czynnego życia zawodowego,
– zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez działania realizowane w ramach 

programu.
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Osoby niepełnosprawne

Statystyki
W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych osoby niepełnosprawne określa się jako te, których stan fi zyczny, psy-
chiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia 
wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy 
zawodowej. Warunkiem uznania kogoś za osobę niepełnosprawną jest uzyskanie 
orzeczenia o:
– zakwalifi kowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełno-

sprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – na podstawie odrębnych prze-

pisów.

Źródła danych:
– Główny Urząd Statystyczny – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności 

Polski (BAEL) 2007, 2008
– Główny Urząd Statystyczny – Narodowy Spis Powszechny z 2002 r
– Główny Urząd Statystyczny – Wrocław Sytuacja społeczno-gospodarcza, III kwar-

tał 2008
– Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej – sprawozdawczość powiatowych urzędów 

pracy (sprawozdania MPiPS-01 i MPiPS-07)
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dane z systemu ob-

sługi dofi nansowań pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (SOD)
– www.fi se.org.pl Justyna Kalita – Raport dot. osób niepełnosprawnych na rynku 

pracy
– Nowak Anna, „Bezrobocie wśród niepełnosprawnych”, wyd. UŚ, Katowice 2002

● Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą 
z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku.

● Według jego wyników w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wyno-
siła ok. 5,5 mln, co stanowi 14,3% mieszkańców. W tym około 4,5 mln posiadało 
prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln były to osoby w wieku 
15 lat i więcej.

● Według wyników Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzonego przez 
Główny Urząd Statystyczny liczba niepełnosprawnych w wieku 15 i więcej od tego 
czasu systematycznie spadała i w 2006 roku wyniosła około 3,8 mln osób.

● W 2007 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wy-
niosła 2,3 mln i stanowiła 9,5% ludności w tym wieku.

● W III kw. 2008 roku 80% niepełnosprawnych posiadało lekki lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności, tylko 19,9% posiadało znaczny stopień niepełnospraw-
ności.

● Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym aktywnych zawodowo było 
53,3% z lekkim stopniem niepełnosprawności, 37,2% z umiarkowanym oraz 9,5% 
ze znacznym.
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● Według stanu w końcu września 2008 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 
we Wrocławiu niepełnosprawni stanowili 9% ogólnej liczby bezrobotnych. (Wro-
cław, Sytuacja społeczno gospodarcza, GUS, 2008)

Struktura demografi czna bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowa-
nych w powiatowych urzędach pracy w III kwartale 2008 roku (na pod-
stawie sprawozdań MPiPS):
– Struktura wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych pokazuje, że większość 

niepełnosprawnych posiada niski poziom wykształcenia. Największą grupę sta-
nowią osoby z co najwyżej gimnazjalnym wykształceniem (38,4%) oraz osoby 
z wykształceniem zawodowym (33,4%). Wyższe wykształcenie posiada tylko 3,1% 
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są również znacznie gorzej wykształ-
cone w porównaniu z osobami sprawnymi.

Struktura społeczno-demografi czna
– Poziom wykształcenia niepełnosprawnych mieszkańców miast jest wyższy niż 

mieszkańców wsi. W miastach wykształceniem wyższym legitymowało się 8,3% 
osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, podczas gdy na wsi – 1,8%. 
Wykształcenie gimnazjalne i niższe posiadało 19,6% niepełnosprawnych miesz-
kańców miast i aż 40,0% mieszkańców wsi.

Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej 
Ludności, GUS
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– Struktura wieku zarejestrowanych bezrobotnych pokazała, że 60% niepełno-
sprawnych stanowiły osoby mające 45 i więcej lat. Osoby sprawne mające 45 
lat lub więcej stanowiły tylko 31%. Najwięcej niepełnosprawnych znajdowało się 
w przedziale wieku 45-54 lata (40,7%), a najmniej – w grupach wieku: 60-64 lata 
(2,9%) i 18-24 lata (7,8%).

– W przypadku osób sprawnych największy udział osób bezrobotnych stanowią oso-
by w przedziale wieku 25-34 lata (29,1%) i w grupie wieku 45-54 lata (22,7%).

– Ok. 46% niepełnosprawnych to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez 
pracy co najmniej 12 miesięcy.

– 13,8% zarejestrowanych niepełnosprawnych nie posiadała żadnego stażu pracy, 
zaś 41% posiadała staż w przedziale 10-30 lat.
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– Głównym problemem społecznym jest wysoka bierność zawodowa osób niepełno-
sprawnych, szczególnie istotna w przypadku osób w wieku produkcyjnym. Bierni 
zawodowo stanowią aż 75,1% niepełnosprawnych.

Struktura osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
według ich statusu na rynku pracy ( III kw. 2008 r.)

– Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych jest znacznie trudniejsza niż osób 
sprawnych. W III kw. 2008 r. współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych 
w wieku produkcyjnym wynosił 75,2%, podczas gdy niepełnosprawnych – 24,9%. 
Wskaźnik zatrudnienia wynosił odpowiednio 70,3% i 21,6%, zaś stopa bezrobocia 
– 6,5% i 12,9%.

Aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym w III kw. 2008

75,1%

21,7% 3,2%

bierni z awodowo

prac ując y

bez robotni

Wyszczególnienie (w %) Osoby Osoby
 niepełnosprawne sprawne
 prawnie

Współczynnik aktywności zawodowej  24,9  75,2

Wskaźnik zatrudnienia  21,6  70,3

Stopa bezrobocia  12,9  6,5
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Aktywność zawodowa
– Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym biernych zawodowo 

było 60,4% mieszkańców miast i 39,6% mieszkańców wsi.
– Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych znajduje odzwierciedlenie 

w strukturze tej populacji według źródeł utrzymania.
– Głównym źródłem utrzymania osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

w roku 2008 była renta z tytułu niezdolności do pracy (63,6%). Z pracy 
utrzymywało się tylko 14,9% niepełnosprawnych.

– Renta z tytułu niezdolności do pracy była głównym źródłem utrzymania dla 60,1% 
mieszkańców miast i 69,0% osób zamieszkałych na wsi. Z pracy utrzymywało 
się 16,7% osób zamieszkałych w miastach i 11,8% osób zamieszkałych 
na wsi.

Bariery

Bariera psychospołeczna
– Bezpośredni kontakt z osobą o cechach odbiegających od normy i wzorców kul-

turowych powoduje napięcie i poczucie dyskomfortu psychicznego. Człowiek 
odczuwa lęk przed niepełnosprawnością, kojarzoną z chorobą, kalec-
twem, które mogą spotkać także jego lub bliskich. Brak wiedzy na temat niepeł-
nosprawnych jest również powodem unikania kontaktu z nimi.

– Ograniczenie barier społecznych wymaga długotrwałego procesu edukacji 
społeczeństwa w celu zmiany stereotypów i negatywnych postaw wobec niepeł-
nosprawnych.

– Pracodawcy boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne, są przekonani o nie-
wielkiej przydatności niepełnosprawnych, a także wystraszeni większy-
mi kosztami, które w ich przekonaniu pojawiają się przy zatrudnieniu niepełno-
sprawnego. Wiedza pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych jest znikoma.
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Bariera ekonomiczna
– Budżety tych rodzin są bardziej napięte ze względu na specyfi czna strukturę ich 

potrzeb, wymuszoną stanem zdrowia. Zwiększone zapotrzebowanie na opiekę 
medyczną, a także wielu innych usług, przy postępującej ich komercjalizacji i wzro-
ście cen sprawia, że rodziny z osobą niepełnosprawną muszą przeznaczać na te cele 
około trzykrotnie większą część swoich dochodów niż w pozostałych rodzinach.

Bariera architektoniczna
– To wszelkie przeszkody utrudniające poruszanie się osobom niepełno-

sprawnym w terenie, mieszkaniu, najbliższym otoczeniu. Bariera ta prze-
jawia się w postaci braku przystosowanych krawężników, przejść dla pieszych, 
autobusów komunikacji miejskiej czy podjazdów do budynków użyteczności pu-
blicznej.

– W ostatnich kilku latach dość dużo się zmieniło w podejściu do problemów natury 
architektonicznej. Na przejściach dla pieszych pojawiła się sygnalizacja dźwiękowa 
tak ważna dla osób niewidomych, w komunikacji miejskiej światełka sygnalizują-
ce niesłyszącym zamykanie i otwieranie się drzwi. Coraz częściej widać autobusy 
niskopodłogowe.

Bariera edukacyjna
– Podstawowym źródłem problemów osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

w Polsce wydają się być bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia. Nie-
pełnosprawni nadal mają gorszy dostęp do edukacji, szczególnie edukacji 
wyższej, w porównaniu do ludzi sprawnych i w efekcie słabszy dostęp do 
rynku pracy.

– Bariery, jakie spotykają na swojej drodzy osoby niepełnosprawne sprawiają, że tyl-
ko 4% niepełnosprawnych udaje się skończyć wyższe studia. Większość 
ma wykształcenie podstawowe i zawodowe. Jedną z przyczyn są kłopoty 
ze zwykłym dotarciem do szkoły. Młodzież uczy się w domu, bo szkoła nie 
jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Bariera prawna
– System prawny, regulujący sytuację osób niepełnosprawnych, zamiast motywować 

niepełnosprawnych do podejmowania pracy na otwartym rynku, pogłębia ich bier-
ność i wyizolowanie społeczne. System orzecznictwa nadaje niepełnospraw-
nym etykietki w rodzaju „całkowitej niezdolności do pracy i samodziel-
nej egzystencji”, co powoduje liczne nieporozumienia dotyczące tego, 
czy w ogóle wolno osobie z takim orzeczeniem pracować oraz pogłębia 
poczucie nieprzydatności u osób niepełnosprawnych.

Sztywny system rentowy
– Progi dochodów umożliwiające zachowanie renty są zbliżone do jej wysokości, 

więc „nie opłaca się” pracować i zawieszać świadczenia rentowego. Jest 
to mechanizm redukujący motywacje do podjęcia pracy, a nie ma możliwości od-
roczenia zawieszenia lub częściowego zawieszenia renty.

– Istniejący system ulg i dodatkowych uprawnień z racji niepełnosprawności rów-
nież nie spełnia swojej funkcji, gdyż generuje negatywne postawy społeczeństwa, 
w tym pracodawców, a przez wielu niepełnosprawnych jest uważany za źródło 
dyskryminacji.
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Instytucje
– Promowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych służą 3 podstawowe me-

chanizmy ekonomiczne:
● System zachęt fi nansowych dla pracodawców na otwartym rynku pracy
● Tworzenie i wspieranie fi nansowe zakładów pracy chronionej
● Wspieranie fi nansowe osób niepełnosprawnych podejmujących pracę na własny 

rachunek

– Wśród stowarzyszeń działających w Polsce można wyróżnić organizacje ukierunko-
wane na pomoc określonej grupie niepełnosprawnych, np.:
● Polski Związek Niewidomych
● Polski Związek Głuchych
● Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

– Są również organizacje o zasięgu ogólnopolskim, które dążą do zaspokojenia po-
trzeb wszystkich grup niepełnosprawnych, np.:
● Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
● Krajowa Rada Niepełnosprawnych

– Organizacjom pozarządowym mogą być zlecane przez PFRON zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, takie jak: organizowanie szkoleń 
i kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 
społecznej dla niepełnosprawnych, prowadzenie terapii psychologicznej, organizo-
wanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych dla niepełnosprawnych, itp.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych jest funduszem celowym, którego środki prze-
znaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób nie-
pełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:
– rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych (w postaci dofi nansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych)

– refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych, pro-
wadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i ich do-
mowników

– przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepeł-
nosprawnych

– pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/
rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne

– wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnospraw-
nych

– turnusy rehabilitacyjne
– tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej
– zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny o ortopedyczny oraz 

środki pomocnicze
– likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, wsparcie edukacji osób 

niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego
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– wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnospraw-
nych

– programy PFRON, adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, organi-
zacji pozarządowych i jednostek administracji i samorządu (Student, Pegaz, Kom-
puter dla Homera i in.)

– współfi nansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europej-
skiej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Pierwsze programy celowe były realizowane już w roku 1993 i 1994 – „Edukacja 

Twoją szansą” i „Premia dla aktywnych”. Z programów tych skorzystały lepiej wy-
kształcone osoby niepełnosprawne, przeznaczając je na zakup sprzęty komputero-
wego i przystosowanie samochodów.

– W listopadzie 1995 roku zrealizowano program celowy „Medium”. Jego celem było 
wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych w małych miastach i na wsi po-
przez udzielanie preferencyjnych kredytów na działalność gospodarczą.

– Program „Pegaz” obejmował pomoc dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, którym 
pomaga się w zakupie samochodu osobowego. Pomoc ta jest w formie nieopro-
centowanej pożyczki lub dofi nansowania odsetek od kredytu bankowego zacią-
gniętego przez osobę niepełnosprawną.

– Program „Komputer dla Homera” obejmował pomoc w zakupie sprzętu elektronicz-
nego i oprogramowania umożliwiającego samodzielną pracę osobom niewidomym 
lub niedowidzącym, a także sfi nansowanie kosztów szkolenia w zakresie obsługi 
komputera.

Programy pomocy
● „Drogowskaz” zapewniał pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środ-

ki pomocnicze, w zakupie sprzętu komputerowego z powodu braku lub znacznego 
niedowładu kończyn górnych, pomoc w zakupie wózków inwalidzkich, fi nansowa-
niu szkoleń w zakresie nauki języka migowego.

● „Pomoc na wsi” – w ramach programu specjalnie wyszkoleni liderzy lokalni mie-
li służyć jako łącznicy między niepełnosprawnymi zamieszkującymi na wsiach 
a instytucjami działającymi na ich rzecz, mieli pomóc w rozwiązywaniu takich pro-
blemów jak: zdobywanie i podnoszenie kwalifi kacji, podejmowanie zatrudnienia 
czy działalności gospodarczej, rehabilitacja zawodowa, usuwanie barier architek-
tonicznych, ubieganie się o różne formy pomocy społecznej, wyposażenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, itp.

● W 2000 roku Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych przygotował 
do realizacji programy celowe: „Braille 2000”, „Sezam”, „Merkury”, „Hefajstos”, któ-
re skierowane były do pracodawców.
– Program „Braille 2000” obejmował pomoc fi nansową dla pracodawców prowa-

dzących zakłady pracy chronionej zatrudniające osoby niewidome.
– Program „Merkury” obejmował pomoc fi nansową dla zakładów pracy chronionej, 

które prowadziły działalność w zakresie handlu detalicznego.
– Program „Hefajstos” obejmował pomoc fi nansową dla zakładów pracy chronio-

nej, które produkowały sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
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Programy i zadania PFRON:

– Dofi nansowanie do oprocentowania kredytów bankowych dla zakładów pracy 
chronionej:
Dofi nansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych na 
2008 r. pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabi-
litacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – pomoc na zasadzie de 
minimis w ramach dofi nansowania do oprocentowania kredytów bankowych.

– Junior – Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ra-
mach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA:
Celem programu była aktywizacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych. 
Program skierowany był do absolwentów będących osobami z orzeczonym znacz-
nym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub 
w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia, skierowa-
ne na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy.

– Komputer dla Homera – Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz 
oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewi-
domych i niedowidzących
Celem programu była pomoc fi nansowa dla osób niewidomych i niedowidzących 
w zakupie nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu kom-
puterowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i opro-
gramowaniem umożliwiającym zdobycie umiejętności pozwalających na usamo-
dzielnienie się.

– Ośrodki informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Program był odpowiedzią na wielkie zapotrzebowanie i ciągły defi cyt informacji 
w środowisku osób niepełnosprawnych. Rozproszenie legislacyjne (przepisy dot. 
osób niepełnosprawnych regulują różne ustawy) powodowało powstawanie szumu 
informacyjnego i powodowało istotny problem w docieraniu informacji do osób 
zainteresowanych. Program był więc odpowiedzią Funduszu na problemy z infor-
macją w środowisku osób niepełnosprawnych.

– Partner III – Wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełno-
sprawnych przez organizacje pozarządowe (zapisy obowiązujące dla zadań i pro-
jektów realizowanych do 31 grudnia 2008 r.)
Celem programu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych, poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz 
zapewnienie dostępności do oferty wsparcia, w tym usług świadczonych przez 
organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

– Pegaz 2003
Program realizowany był w trzech obszarach: moduł I – pomocy w aktywizowaniu 
osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komuniko-
waniu się; moduł II – pomocy w dofi nansowaniau przedsięwzięć realizowanych 
w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przy-
jaciele Polska, pt. „Wózki dla Polski” oraz moduł III – pomocy w dofi nansowaniu 
likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej i zatrudnionych w ZAZ-ach.
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– Pitagoras 2007 – Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu
Celami programu było: zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym, 
w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzącym studentom, uczniom szkół po-
licealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół 
wyższych pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie 
zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających słyszenie oraz zapewnienie oso-
bom niesłyszącym i niedosłyszącym dostępu do dóbr kultury w ramach instytucji 
kultury.

– Program ograniczania skutków niepełnosprawności
Celem programu była szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraci-
ły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspie-
ranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

– Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
Celem strategicznym programu było szeroko rozumiane promowanie działań na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także prezentacja, nagradzanie i po-
pularyzacja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych.

– Sprawny dojazd – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu 
osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

– Student II – Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych
Celem programu było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe 
podwyższanie kwalifi kacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 
Program ma również stworzyć warunki mobilizujące osoby niepełnosprawne do 
kształcenia ustawicznego.

– Uczeń na wsi – Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
Celem programu było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, 
będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy. Ponadto program 
miał służyć poprawie warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów, umożli-
wienie uczestnictwa w zajęciach, mających na celu podniesienie sprawności fi zycz-
nej i psychicznej oraz likwidacji barier transportowych.

– Trener pracy – Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
Celem programu było wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwar-
tym rynku pracy.

Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych
Zmiana przepisów Kodeksu pracy dokonana 24 sierpnia 2007 roku wprowadziła do 
polskiego prawodawstwa instytucję pozwalającą na zatrudnianie pracowników w for-
mie telepracy. Zgodnie z art. 675 wskazanej ustawy praca może być wykonywana re-
gularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Telepracownikiem 
jest więc osoba, która wykonuje pracę w określonych wyżej warunkach i przekazuje 
pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej.
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Programy pomocy – Organizacje pozarządowe
– Poprzez działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń zaczęło rozwijać się 

zatrudnienie wspierane (job coaching) szczególnie dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub niepełnosprawnością intelektualną. W tym modelu osoba 
niepełnosprawna jest zatrudniana w przedsiębiorstwie na otwartym rynku, przy 
zapewnieniu jej odpowiedniego wsparcia asystenta zawodowego lub trenera, który 
pomaga jej przystosować się do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych 
w środowiska pracy.

– Pozytywnym akcentem, chociaż kroplą w morzu potrzeb i niewystarczającym in-
strumentem aktywizacji osób wyizolowanych, są kluby pracy działające jako centra 
informacyjne i telekomunikacyjne, które sprawdzają się w przypadku bezrobot-
nych, również niepełnosprawnych, aktywnie poszukujących pracy.

– Gama usług organizacji pozarządowych na rynku pracy osób niepełnosprawnych 
wciąż się rozszerza – od edukacji, poprzez zmianę postaw społecznych wobec 
niepełnosprawności, zmiany prawne, organizowanie dialogu społecznego i zatrud-
nienia, aż do orzecznictwa oraz rekomendowania rozwiązań systemowych.

– Organizacje pozarządowe podejmują tworzenie koncesjonowanych agencji po-
średnictwa pracy i centrów doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, 
chociaż utrudnieniem są tutaj zarówno przepisy lokalne dyskryminujące niepeł-
nosprawnych (np. ustawa o promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy 
blokująca możliwość płatnych staży dla osób niepełnosprawnych), jak i założenia 
programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie uwzględniające, 
np. potrzeby fi nansowania staży, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy dla 
niepełnosprawnych.

– Przykładem dobrej praktyki na rynku usług zatrudnienia może być program Trener 
prowadzony przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Benefi cjentami 
programu były osoby, chyba najbardziej dyskryminowane na rynku pracy, tj. osoby 
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawne intelektualnie. Trener realizuje 
koncepcję job-coaching’u.

– Model jobcoaching’u jest oparty na zmianie podejścia do usług w zakresie ak-
tywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez 
zmianę myślenia z tradycyjnego: przeszkolić – zatrudnić, na zgodne z procesem 
wspomaganego zatrudnienia: zatrudnić – wyszkolić – utrzymać.

Zakres wspomagania osoby zatrudnianej przez trenera pracy obejmuje:
● ocenę możliwości klienta
● wyszukiwanie miejsc pracy (aktywizacja)
● zatrudnienie na konkretnym miejscu pracy
● szkolenie osoby zatrudnianej w miejscu pracy i jej uczestnictwo w grupie wsparcia
● stałe monitorowanie przebiegu pracy

Zakres dokształcania osoby zatrudnianej dotyczył takich umiejętności jak:
● samodzielne przychodzenie do pracy
● orientacja przestrzenna w zakładach pracy
● orientacja czasowa
● wyuczenie konkretnych czynności, jakie ma wykonać osoba zatrudniona na sta-

nowisku
● wyuczenie tzw. umiejętności społecznych (radzenie sobie z krytyką, współpraca 

w zespole, komunikowanie się zespole, ze współpracownikami, itp.)
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Osoby opuszczające zakłady karne

Statystyki

– Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia stano-
wią 1,4% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (20 321 osób)
[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Bezrobocie 
rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień 2008]

– Tylko 10-15% spośród osób, które opuściły zakład karny, znajduje stałą pracę. 
Pozostali, zwłaszcza gdy pozbawieni są wsparcia rodzin, stają przed realną per-
spektywą powrotu na drogę przestępstwa.
[Międzynarodowe Forum „Prewencja czy Ponowne Uwięzienie?” Warszawa 21-22 
czerwiec 2007]

– W zakładach karnych przebywa około 90 tysięcy osób (zarówno skazanych, jak 
i tymczasowo aresztowanych). Jednostki penitencjarne opuszcza rocznie oko-
ło 30 tysięcy osób i jest to ogromna fala ludzi obciążonych „piętnem” pobytu 
w więzieniu, która trafi a na rynek pracy.
[Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej. Informacja 
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 
2007]

Źródła danych:
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej

Bariery

Opuszczający zakłady karne to na ogół osoby:
– Obciążone zapisem o karalności,
– Nieposiadające wykształcenia ani przygotowania zawodowego,
– Posiadające kłopoty rodzinne, pozostające w konfl ikcie z najbliższymi, a także 

w wielu przypadkach, nie mające dokąd wracać,
– Obciążone nałogami lub łatwo im ulegające.

Na podstawie raportu: Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu 
z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Dagmara Woźniakowska przy współ-
pracy: Piotra Bugno, Marka Łagodzińskiego i Pawła Nasiłowskiego. Fundacja Inicja-
tyw Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa 2006]

Bariera psychospołeczna
– Rodziny części skazanych są dysfunkcyjne, borykają się z problemem uzależ-

nień i niską umiejętnością radzenia sobie w życiu codziennym. Część osadzonych 
pochodzi ze środowisk, gdzie występuje pokoleniowe bezrobocie, dlatego nie mają 
oni nawet społecznych wzorców podejmowania zatrudnienia, a praca nie jest ce-
nioną wartością.
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– Specyfi ką problemów na rynku pracy skazanych i ich rodzin jest nie tylko niskie 
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, ale także brak umiejętności spo-
łecznych, takich jak: zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, 
autoprezentacja, sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania.

Bariera psychospołeczna
– Skazani często nie potrafi ą samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie umieją 

rozwiązać osobistych oraz zawodowych problemów i są praktycznie skazani na życie 
ze świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej. Często ich rodziny korzystają 
z takiej pomocy latami. W więzieniu osadzeni nabywają syndrom „wyuczonej 
bezradności”. Długie przebywanie w jednostce zamkniętej pozbawia ich umiejęt-
ności rozwiązywania własnych problemów i podejmowania jakichkolwiek decyzji.

– Kolejnym problemem do pokonania jest kwestia braku umiejętności radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami oraz agresją. Te cechy często doprowadzi-
ły do ukarania i są nadal balastem w powrocie do normalnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Brak umiejętności spokojnego przedstawienia swojego stano-
wiska i asertywności pozbawionej agresji sprawia, że jeśli byli skazani zostają pra-
cownikami, to w pracy utrzymują się krótko.

– Skazani mają też często problem z alkoholem. Od 80%-90% recydywistów po-
pełniło przestępstwo w związku z alkoholem (najczęściej pod jego wpływem).

Bariera edukacyjna
– Osoby skazane zazwyczaj mają niskie wykształcenie. Chociaż w Polsce Służba 

Więzienna nie obserwuje poważnego problemu analfabetyzmu, który występuje 
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, to jednak z pewnością możemy 
mówić o analfabetyzmie funkcjonalnym – braku zrozumienia czytanych tek-
stów. To kolejny czynnik utrudniający zdobycie wykształcenia.

– Większość skazanych, zwłaszcza na kary pozbawienia wolności, ma wy-
kształcenie podstawowe lub zawodowe. W więzieniach istnieje możliwość 
nauki w szkołach różnych typów (w dyplomie nie ma żadnej adnotacji o ukończe-
niu szkoły w więzieniu), ale część osadzonych nie może z niej skorzystać (ze wzglę-
du na długość wyroku, możliwości intelektualne, wiek czy brak miejsc). Dlatego 
w warunkach więziennych równie dobrze sprawdzają się krótkie kursy zawodowe. 
Za kursy jednak musiałaby zapłacić Służba Więzienna, więc ze względów fi nanso-
wych ich liczba w zakładach karnych jest niska. Ideałem byłoby zaoferowanie kur-
sów zawodowych wszystkim chętnym osobom, co dawałoby im większą możliwość 
podjęcia pracy po wyjściu z więzienia.

– Skazani niejednokrotnie w ogóle nie funkcjonowali na rynku pracy (cza-
sami mimo dojrzałego wieku), wielu z nich formalnie nigdy nie praco-
wało lub miało długą, nierzadko kilkuletnią czy kilkunastoletnią przerwę 
w zatrudnieniu. Przez ten czas rynek pracy bardzo się zmienił. Zmianie uległy 
także technologie, materiały oraz wymagania dotyczące umiejętności nawet w sto-
sunku do pracowników fi zycznych. Pewną pomocą dla skazanych są funkcjonujące 
w zakładach karnych kluby pracy, których zadaniem jest przygotowanie skazanych 
do aktywnego poszukiwania pracy po wyjściu na wolność. Jest tam, np. prowa-
dzona nauka pisania cv i listów motywacyjnych oraz przekazywana podstawowa 
wiedza o rynku pracy w Polsce. Kluby współpracują także na stałe z doradcami 
zawodowymi.
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Bariera ekonomiczna
– Trudno mówić także o podjęciu pracy przez osobę, która nie ma zapewnione-

go choćby minimum egzystencji, w tym przede wszystkim mieszkania. 
W związku z trafi eniem do zakładu karnego osoby, która często utrzymywała ro-
dzinę, zaczynają się poważne kłopoty fi nansowe, dotykające wszystkich jej 
członków. Zdarza się, że w związku z nimi rodzina jest zmuszona opuścić dotych-
czasowe miejsce zamieszkania. Bywa też, że w czasie odbywania kary pozbawienia 
wolności partnerzy (częściej partnerki) skazanych, rozwodzą się lub układają sobie 
na nowo życie, w którym nie ma już miejsca dla wychodzących na wolność. Stają 
więc oni nie tylko przed problemem braku pracy, ale także mieszkania 
oraz wsparcia ze strony rodziny. Istnieją też przypadki, gdzie środowisko rodzin-
ne jest tak zmarginalizowane, że dla dobra byłego więźnia lepiej byłoby do niego nie 
wracać. Jednak z powodu kolosalnych trudności ze znalezieniem nowego mieszka-
nia, osoba opuszczająca zakład karny jest zmuszona do powrotu do rodziny, w której 
niejednokrotnie rządzi alkohol i system wartości nie kładący nacisku na pracę.

Polityka kadrowa fi rm
– Poważnym problemem w znalezieniu pracy przez byłych skazanych jest stosunek 

pracodawców, którzy obawiają się zatrudnienia byłego więźnia. Ponadto, 
normalną praktyką w Polsce jest żądanie od kandydatów na pracowników zaświad-
czenia o niekaralności. Pomimo tego, że według prawa kandydata na pracownika 
wolno zapytać o karalność jedynie w przypadkach, gdy ustawa regulująca sytuację 
danej grupy zawodowej wyraźnie mówi, że osoba wykonująca określony zawód nie 
może być karana (np. nie mogą być karani za wszystkie przestępstwa policjanci 
czy ochroniarze, a nauczyciele mianowani nie mogą być karani za przestępstwa 
umyślne).

Instytucje

Urzędy pracy:
Osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrud-
nienia najczęściej mogą być objęte następującymi formami wsparcia ze strony urzę-
dów pracy:
– przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy – bez nawiązywania stosunku 

pracy; trwającym do 6 miesięcy; za okres odbywania przygotowania zawodowego 
wypłacane jest stypendium w wysokości 140 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych i 2 
płatne dni wolne za każde 30 dni przygotowania zawodowego;

– pracami interwencyjnymi – organizowanymi w formie zatrudnienia bezrobot-
nego przez pracodawcę, następującego w wyniku umowy zawartej ze starostą na 
zasadach określonych przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;

– robotami publicznymi

Programy pomocy
● Partnerstwo „Koalicja – powrót do wolności”

Partnerstwo powstało dla realizacji Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
Tworzą je organizacje:
– Fundacja „Sławek”,
– Stowarzyszenie im. Kofoeda,



182

– Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej,
– Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie,
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Partnerstwa „Koalicja – powrót do wolności” było wypracowanie modelu ak-
tywizacji zawodowej benefi cjentów. Pomoc rozpoczyna się już w zakładzie karnym 
i obejmowało: pomoc w rozwiązaniu najbardziej poważnych problemów, dostar-
czanie wiedzy praktycznej, zawodowej oraz wsparcie psychologiczne. Po wyjściu 
skazanych na wolność Partnerstwo organizowało im: szkolenia podnoszące kwali-
fi kacje, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pomoc psychologiczną oraz przekazuje 
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu i w pracy.

● Towarzystwo Opieki nad Więźniami (Wrocław)
Towarzystwo zajmowało się doraźną pomocą skazanym i byłym skazanym. Organi-
zowało święta oraz paczki dla więźniów i ich rodzin. Wspólnie z Politechniką Wro-
cławską przygotowało szkolenia zawodowe dla skazanych. Przy Towarzystwie działa 
Dolnośląski Ośrodek Mediacji, który specjalizuje się w mediacjach po wyroku – za-
równo między przestępcami i ich ofi arami, jak i między osadzonymi i ich rodzinami.

● Partnerstwo „Czarna Owca” (Wołów)

Projekt „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”

Czas trwania: listopad 2004 – marzec 2008

Partnerstwo zawiązało się na potrzeby realizacji projektu w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL i tworzy je kilka organizacji, zarówno pozarządowych, jak 
i państwowych, które połączyły siły dla opracowania innowacyjnej metody aktywi-
zacji osób skazanych oraz pomocy w ich wejściu na rynek pracy. Należą do nich:
– Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP),
– Zakład Karny w Wołowie,
– Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”,
– Okręgowy Inspektorat Więziennictwa we Wrocławiu
– Inicjatywa Samorządowa „Razem”.

Głównym celem działań Partnerstwa było zdobycie kwalifi kacji i doświadczenia za-
wodowego przez więźniów, z wykorzystaniem możliwości lokalnego rynku pracy, 
a w szczególności: zdobycie nowych umiejętności i nowych kwalifi kacji przez ska-
zanych w trakcie odbywania kary w Zakładzie Karnym w Wołowie, wzrost akcep-
tacji społecznej dla metod resocjalizacyjnych opartych na pracy, wzrost motywacji 
do podjęcia pracy i akceptacja ze strony rodziny, uczestnictwo zakładów karnych 
w tworzeniu lokalnego rynku pracy.

Programy pomocy – Organizacje pozarządowe

– Jedną z funkcji, które pełnią organizacje pozarządowe jest tzw. „czyszczenie papie-
rów”. Chodzi o krótkotrwałe zatrudnienie byłego skazanego w miejscu neutralnym 
(np. w organizacji pozarządowej, w związku wyznaniowym, etc.), co pozwala mu 
uniknąć informowania pracodawcy, że po raz ostatni pracował wiele miesięcy czy 
lat temu, lub że ostatnio pracował w zakładzie karnym.

– Organizacje pozarządowe prowadzą także domy noclegowe dla osób, które z róż-
nych względów nie mogą wrócić do starych miejsc zamieszkania (np. ze względu 
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na zmianę sytuacji rodzinnych czy konieczność odseparowania się od starego śro-
dowiska).

– Wsparciem, jakiego potrzebują skazani i byli skazani jest także pomoc materialna. 
Bywa, że opuszczając zakłady karne nie mają oni ubrań w ilości koniecznej do 
zachowania higieny.

– Poradnie rodzinne, które obejmują kompleksową opieką całe rodziny.

– Poradnictwo obywatelskie, pomagające skazanemu zachować się pewniej w kon-
taktach z urzędnikami.

– Akcje promocyjne, mające na celu zbliżenie osób skazanych do społeczeństwa 
i ograniczenie w społeczeństwie strachu przed byłymi więźniami

– Konieczne jest także przygotowanie funkcjonariuszy więziennych do skutecznego 
udzielania pomocy osadzonym, poprzez szkolenia z zakresu prawa, komunikacji, 
mediacji, pracy w kierunku aktywizacji zawodowej skazanych.

Osoby nieposiadające kwalifi kacji zawodowych

Statystyki

Za bezrobotnego bez kwalifi kacji zawodowych uznaje się osobę, która nie posia-
da kwalifi kacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, 
świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem 
uprawniającym do wykonywania zawodu.
– W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu we wrześniu 2008 roku 

kategoria osób bez kwalifi kacji zawodowych stanowiła 32,9% ogólnej liczby zare-
jestrowanych bezrobotnych (Wrocław Sytuacja społeczno gospodarcza 2008)

Źródła danych:
– raporty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
– Główny Urząd Statystyczny

Struktura przeszkolonych bezrobotnych i poszukujących pracy według 
wykształcenia, w latach 2002-2006 (przeszkoleni ogółem = 100%)

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006

Policealne i średnie zawodowe 38% 34% 35% 34% 33%

Zasadnicze zawodowe 30% 31% 28% 28% 26%

Gimnazjalne i poniżej 11% 14% 13% 15% 15%

Ogólnokształcące 13% 12% 13% 13% 14%

Wyższe 8% 9% 11% 10% 11%
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– Wśród szkolonych najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem police-
alnym i średnim zawodowym oraz z zasadniczym zawodowym, choć udział tych 
grup wśród ogółu szkolonych maleje na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zwiększa się 
natomiast udział osób z najniższym oraz z najwyższym poziomem wykształcenia.

– Osoby bez kwalifi kacji zawodowych stanowiły w 2006 roku 29% szkolonych bez-
robotnych.

Udział przeszkolonych w danej kategorii wiekowej, w latach 2002-2006 
(bezrobotni i poszukujący pracy danej kategorii wieku = 100%)

– Im młodsza grupa wiekowa, tym częściej jej przedstawiciele uczestniczą w szkole-
niach organizowanych przez urzędy pracy. Osoby powyżej 45 roku życia wyraźnie 
rzadziej korzystają ze szkoleń niż bezrobotni ogółem.

Udział przeszkolonych w danej grupie wykształcenia, 
w latach 2002-2005 (bezrobotni i poszukujący pracy danej 

kategorii wykształcenia=100)

– Im niższy poziom kwalifi kacji – tym rzadsze uczestnictwo w szkoleniach. W szkole-
niach oferowanych przez urzędy pracy bierze udział najwięcej osób z grupy posia-
dającej wykształcenie wyższe i średnie ogólnokształcące. Także częściej, niż bez-
robotni ogółem, uczestnikami szkoleń są bezrobotni z wykształceniem policealnym 
i średnim zawodowym. Zdecydowanie najrzadziej uczestniczą w szkoleniach orga-
nizowanych przez urzędy pracy osoby z wykształceniem najniższym – gimnazjal-
nym i poniżej. Choć ogólnie na przestrzeni ostatnich 5 lat wzrosło nieco zaintere-
sowanie szkoleniami we wszystkich grupach wykształcenia – to w dalszym ciągu 
najrzadziej korzystają ze szkoleń osoby o najniższym poziomie kwalifi kacji.

– Efektywność zatrudnieniowa obu form aktywizacji – stażu i przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy jest nieco większa niż szkoleń i wynosiła w 2006 roku 
odpowiednio 46% oraz 47%.

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006
15−24 3,3% 5,1% 5,7% 8,4% 9,6%
25−34 1,9% 4,4% 4,6% 5,9% 7,4%
35−44 1,4% 3,4% 3,5% 4,8% 5,7%
45 i więcej 0,9% 2,2% 2,2% 2,8% 3,1%

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006
Wyższe 4,6% 8,5% 9,6% 9,5% 10,7%

Policealne i średnie
zawodowe

3,6% 6,2% 6,6% 8,5% 9,3%

Średnie ogólnokształcące 4,1% 7,3% 7,9% 9,6% 10,6%

Zasadnicze zawodowe 1,6% 3,3% 3,2% 4,5% 5,2%

Gimnazjalne i poniżej 0,7% 1,6% 1,7% 2,4% 2,8%
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– Staże dla młodych bezrobotnych stały się bardzo popularnym instrumentem aktywi-
zacji zawodowej. W roku 2006 skorzystało z tej formy ponad 154 tys. osób. Niecałe 
60 tys. osób wzięło udział w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy. Popular-
ność tych form wzrasta. Najczęściej oferowano staż lub przygotowanie zawodowe 
w zakresie prac sekretarskich i biurowych lub w placówkach handlowych.

Wskaźnik przeszkolenia/odbycia stażu lub przygotowania zawodowego
w danej grupie osób bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji 

na rynku pracy w 2006 roku

– Niekorzystnym zjawiskiem jest bierność klientów urzędów pracy należący do tzw. 
grup defaworyzowanych na rynku pracy. Z reguły rzadziej korzystają oni z pro-
gramów aktywizujących nastawionych na podnoszenie lub aktualizację kwalifi kacji 
zawodowych. Zarówno ich uczestnictwo w szkoleniach jest niewielkie, jak i w zni-
komym stopniu korzystają z instrumentu adresowanego do tej grupy – przygoto-
wania zawodowego w miejscu pracy. Pozytywny wyjątek stanowi grupa młodych 
uczestników staży: z tej formy aktywizacji skorzystało niemal 30% osób w wieku 
do 25 roku życia, zarejestrowanych w urzędach pracy.

Instytucje
Ustawa z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewi-
duje następujące formy wspierania podnoszenia kwalifi kacji w ramach działań urzę-
dów pracy (MPiPS):
– Zarejestrowanym osobom bezrobotnym powiatowy urząd pracy może zaoferować 

bezpłatne szkolenie trwające do 12 miesięcy, a w przypadku osób bez kwalifi kacji 
zawodowych – do 24 miesięcy;

– Osoba bezrobotna może zostać skierowana na szkolenie grupowe organizowane 
przez urząd pracy lub szkolenie przez siebie wskazane;

– Do 25 roku życia uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium w wysokości 40% za-
siłku, powyżej 25 roku życia – dodatek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku;

Kategorie uczestników aktywizacji Udział osób uczestniczących 
w programach rynku pracy

Bezrobotni uczestnicy szkoleń
(bezrobotni i poszukujący pracy), w tym:

5,3%

długotrwale bezrobotni 3,7%
powyżej 45 roku życia 3,1%
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 2,8%
niepełnosprawni 5,0%
Bezrobotni uczestnicy stażu 28,0%
Bezrobotni uczestnicy przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy, w tym:

2,0%

długotrwale bezrobotni 2,8%
powyżej 50 roku życia 1,2%
bez kwalifikacji 2,1%
samotne matki 1,9%
niepełnosprawni 2,2%

*Dane pochodzą z Raportów MPiPS

Bezrobotni uczestnicy stażu
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– Urząd pracy może uczestnikowi szkolenia sfi nansować koszt dojazdu, zakwa-
terowania i wyżywienia, jeżeli odbywa się ono poza miejscem zamieszkania 
tej osoby;

– Osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu, samotnie wychowująca dziecko do 
lat 7, może otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, do wysokości po-
łowy zasiłku.

Programy pomocy

– Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mogą otrzymać dofi nansowanie kosztów 
egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji (do wysokości 50% przeciętnego 
wynagrodzenia) lub kosztów studiów podyplomowych (do wysokości 75%);

– Osoby, które chcą podjąć zatrudnienie wymagające szczególnych kwalifi kacji mogą 
otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę szkoleniową na sfi nansowanie kosztów 
specjalistycznego szkolenia – do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia;

– Osoby bezrobotne do 25 roku życia, bez kwalifi kacji zawodowych (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum lub liceum ogólnokształcące), pochodzące z rodzin uprawnio-
nych do świadczeń z pomocy społecznej, mają prawo do stypendium na kon-
tynuowanie nauki (w trybie niestacjonarnym). Stypendium wynosi 50% kwoty 
zasiłku i przyznawane jest na okres 12 miesięcy (może być przedłużone). Zareje-
strowanym osobom bezrobotnym powiatowy urząd pracy może także zaoferować 
w celu uzyskania doświadczenia i/lub zaktualizowania kwalifi kacji:

– staże u pracodawcy, do 12 miesięcy – dla osób do 25 roku życia,

– przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, do 6 miesięcy – dla osób w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobotni uczestnicy stażu lub przygotowania zawodowego otrzymują stypen-
dium. Staże umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego młodym bezrobot-
nym, którzy:
– nie ukończyli 25 roku życia lub
– legitymują się wykształceniem wyższym, a nie ukończyli 27 roku życia, i od daty 

ukończenia studiów nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy.

Staż umożliwia uzyskanie praktycznych kwalifi kacji lub umiejętności zawodowych. 
Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Programy pomocy – Staż

Staż może być zorganizowany u:
● pracodawcy,
● osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
● jednoosobowego przedsiębiorcy,
● organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji).

– Bezrobotny może otrzymać z urzędu pracy propozycję odbycia stażu lub sam zgło-
sić do urzędu zainteresowanie tą formą aktywizacji i określić, w jakim zawodzie 
chce uzyskać kwalifi kacje. Może też wskazać organizatora stażu – instytucję lub 
osobę, która jest gotowa przyjąć go na staż.
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– Staż jest organizowany tylko wówczas, gdy pracodawca lub inny organizator przyj-
mujący na staż złoży w powiatowym urzędzie pracy wniosek o zawarcie umowy 
o zorganizowanie stażu.

Osobie odbywającej staż przysługuje:
● stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych (za okres wypłacania 

stypendium zasiłek nie przysługuje),
● dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni odbywania stażu,
● ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Ponadto, osoba odbywająca staż może otrzymać:
● zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub
● zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowo-

ści, w której osoba odbywa staż, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego 
zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie.

– Osoba odbywająca staż, samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko, może 
otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości 
nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja przysługuje wówczas, 
gdy dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń w ramach 
pomocy społecznej.

Programy pomocy – Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy umożliwia uzyskanie praktycznych kwali-
fi kacji lub umiejętności zawodowych. Z możliwości odbycia przygotowania zawodo-
wego mogą skorzystać osoby bezrobotne spełniające dodatkowo poniższe warunki:
● długotrwale pozostający bez pracy (tj. osoby zarejestrowane w powiatowym urzę-

dzie pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) lub kobiety, które nie pod-
jęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

● powyżej 50 roku życia,
● bez kwalifi kacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształ-

cenia średniego,
● samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
● osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
● niepełnosprawni.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy może być zorganizowane u:
● pracodawcy,
● jednoosobowego przedsiębiorcy,
● organizacji pozarządowej (stowarzyszenia fundacji).

– Przygotowanie zawodowe może trwać od 3 do 6 miesięcy.

– Bezrobotny może otrzymać z urzędu pracy propozycję odbycia przygotowania za-
wodowego lub sam zgłosić do urzędu zainteresowanie tą formą aktywizacji i okre-
ślić, w jakim zawodzie chce uzyskać kwalifi kacje. Może też wskazać organizatora 
(instytucję lub osobę), który jest gotów przyjąć go na przygotowanie zawodowe.

– Przygotowanie zawodowe jest organizowane tylko wówczas, gdy pracodawca lub 
inny organizator przyjmujący na tę formę aktywizacji złoży w powiatowym urzędzie 
pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego.



188

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe przysługuje:
● stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych (za okres wypłacania 

stypendium nie przysługuje zasiłek),
● dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego,
● ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Ponadto osoba odbywająca przygotowanie zawodowe może otrzymać:
● zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania przygoto-

wania zawodowego lub
● zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której odbywa przygotowanie 

zawodowe, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi 
ponad 3 godziny.

– Osoba odbywająca przygotowanie zawodowe, samotnie wychowująca co najmniej 
jedno dziecko może otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 
lat 7, w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja 
przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

– Decyzję w sprawie ewentualnego przyznania zwrotu kosztów podejmuje starosta 
na wniosek bezrobotnego.

Osoba bezrobotna bez kwalifi kacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego może być także, skierowana do wykonywania pracy 
w ramach:
● prac interwencyjnych trwających od 6 do 24 miesięcy,
● robót publicznych – bezrobotni, mogą zostać skierowani do wykonywania przez 

okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nie-
przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności pu-
blicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, kultury 
fi zycznej i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Podstawowe zadania /projekty/ zgłoszone do realizacji w ramach Dolnośląskie-
go Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia bezrobotnych bez 
kwalifi kacji zawodowych na 2008 rok

● Szkolenia bezrobotnych odpowiadające potrzebom pracodawców

Cel: Dostosowanie ofert szkoleniowych bezrobotnych do potrzeb określonych 
przez pracodawców.

Planowane działania: Inicjowanie i organizowanie szkoleń dla bezrobotnych pod 
kątem potrzeb pracodawców, zwłaszcza sektora MSP oraz inwestorów tworzących 
nowe miejsca pracy. Wiedza o potrzebach szkoleniowych uzupełniona zostanie po-
przez rozpoznawanie potrzeb kadrowych pracodawców i inwestorów na podstawie 
okresowych sprawozdań statystycznych Z-05 z badań popytu na pracę przekazy-
wanych do Urzędu Statystycznego oraz na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych 
przez nowych inwestorów.

Adresaci: Osoby bezrobotne, które nie posiadają kwalifi kacji zawodowych, po-
trzebują zmiany lub uzupełnienia kwalifi kacji zawodowych w związku z brakiem 
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propozycji odpowiedniej pracy bądź utraciły zdolność do wykonywania pracy 
w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Realizatorzy: Powiatowe urzędy pracy województwa dolnośląskiego.

Przewidywane efekty:
– objęcie w 2008 roku szkoleniem grupy około 12 tys. bezrobotnych;
– wzrost kwalifi kacji i umiejętności zawodowych lub uzyskanie nowych umiejętno-

ści ułatwiających zdobycie zatrudnienia przez grupę około 5 tys. bezrobotnych.

● Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych kwalifi kacji

Cel: Przygotowanie zawodowe osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy 
do uzyskania i podniesienia kwalifi kacji w zawodach poszukiwanych na lokalnych 
rynkach pracy.

Planowane działania: Program regionalny zainicjowany przez Samorząd Woje-
wództwa realizowany w okresie marzec-grudzień 2008. Zakres usług i instrumen-
tów rynku pracy, które zostaną wykorzystane w programie ukierunkowany zostanie 
na pomoc Benefi cjentom w uzyskaniu lub podniesieniu kwalifi kacji zawodowych 
prowadzących do zatrudnienia. Środki przeznaczone będą na projekty obejmujące 
następujące formy aktywizacji:
– szkolenia zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
– staże,
– przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Szkolenia organizowane będą w zawodach defi cytowych na lokalnych rynkach pra-
cy na podstawie prowadzonego przez powiatowe urzędy pracy monitoringu zawo-
dów defi cytowych i nadwyżkowych.

W projektach zostaną uwzględnione także koszty dodatkowych instrumentów ryn-
ku pracy jak koszty przejazdu na szkolenie, staż i przygotowanie zawodowe oraz 
koszty zakwaterowania benefi cjentów uczestniczących w programie.

Adresaci: Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
Realizatorzy: powiatowe urzędy pracy województwa dolnośląskiego, partnerzy 
współrealizatorzy projektów realizowanych w ramach Programu oraz Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy sprawujący nadzór merytoryczno-fi nansowy nad reali-
zacją Programu.

Przewidywane efekty:
– przeszkolenie grupy 1475 bezrobotnych w zawodach oczekiwanych przez praco-

dawców,
– skierowanie do odbycia stażu grupy 1686 benefi cjentów uczestników Projektu,
– odbycie przygotowania zawodowego przez 850 uczestników Programu,
– uzyskanie ogólnej efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu Programu na 

poziomie 46,9%.

● Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel: Wspieranie na rynku pracy osób bezrobotnych i osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.
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Planowane działania: Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć aktywiza-
cyjnych oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, w tym zajęć inte-
gracyjnych. Tworzenie zasobów danych i informacji oraz ich udostępnianie, które 
będą służyć do pozyskania umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Adresaci: Osoby bezrobotne i poszukujące pracy z uwzględnieniem osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
osoby bezdomne, długotrwale bezrobotne /przez okres od 12 do 24 miesięcy.

Realizatorzy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, MOPS, Centrum Integracji 
Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Przewidywane efekty: Zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracji spo-
łecznej poprzez przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i po-
dejmowaniu pracy, w tym nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania na 
rynku pracy poprzez:
– poprawienie umiejętności interaktywnych,
– zmianę nastawienia do pracy i nabycie podstawowych nawyków związanych z jej 

wykonywaniem,
– poprawienie swojego wizerunku i umiejętności autoprezentacji,
– wypracowanie Indywidualnych Planów Działania pozwalających na podjęcie
– zatrudnienia lub szkolenia podwyższającego kwalifi kacje.

● Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prace społecz-
nie użyteczne

Cel: Upowszechnienie prac społecznie użytecznych jako instrumentu aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Planowane działania: zadanie ma na celu podejmowanie wspólnie przez urzędy 
pracy oraz służby pomocy społecznej działań w celu aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kierowanie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych stanowić będzie pierw-
szy etap w ramach powrotu na rynek pracy.

Adresaci: osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizatorzy: powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin.

Przewidywane efekty: skierowanie do prac społecznie użytecznych na terenie 
województwa dolnośląskiego grupy ponad 4,5 tys. bezrobotnych oraz stworzenie 
im możliwości poprawy sytuacji fi nansowej, rozpowszechnianie dobrych praktyk 
wynikających z realizacji gminnych programów prac społecznie użytecznych.

● Pilotażowe wprowadzenie kursu Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automa-
tyczna Defi brylacja Zewnętrzna jako dodatkowy moduł w szkoleniach zawodowych 
dla osób bezrobotnych

Cel: Wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób znajdujących się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy,

Planowane działania: Wprowadzenie do wybranych szkoleń zawodowych mo-
dułu uczącego zabiegów resuscytacji i automatycznej defi brylacji zewnętrznej. 
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Program zakłada, że każda osoba w nim uczestnicząca powinna posiąść wiedzę 
z zakresu pomocy osobie nieprzytomnej oraz jak bezpiecznie używać automatycz-
nego defi brylatora zewnętrznego,

Adresaci: osoby bezrobotne ze szczególnym uwzględnieniem nowo zarejestrowa-
nych, osób bez kwalifi kacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 
wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

Realizatorzy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Europejska Rada Resuscytacji.

Przewidywane efekty: nabycie przez osoby przeszkolone praktycznych umie-
jętności z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej de-
fi brylacji zewnętrznej potwierdzone certyfi katem ukończenia kursu Europejskiej 
Rady Resuscytacji, uspołecznienie postaw bezrobotnych poprzez zorientowanie na 
potrzebę i możliwość pomocy innej osobie udzielając jej pierwszej pomocy.

Kobiety samotnie wychowujące dzieci

Statystyki

– Prawie 60% wszystkich bezrobotnych to kobiety (GUS 2008)

– Liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci ciągle wzrasta, przy 
czym dane wskazują, iż są oni szczególnie narażeni na ubóstwo. Ponieważ 85% 
z nich to kobiety, narażenie na ubóstwo jest zależne od płci. Wprawdzie stopa 
zatrudnienia wśród matek zwiększa się, jednak tendencja ta prawie w ogóle nie 
dotyczy samotnych matek. [Fundacja samotnie ale razem (http://www.fundacja-
sar.yoyo.pl/viewpage.php?page_id=10)]

Źródła danych:
– Główny Urząd Statystyczny
– Fundacja Samotnie, ale razem
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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– Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w grudniu 2008 roku sa-
motnie wychowujących co najmniej jedno dziecko wśród wszystkich zarejestrowa-
nych bezrobotnych było 121 505 osób, co stanowi 8,2% ogółu bezrobotnych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 
Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień 2008 r.

Bariery

Bariera psychospołeczna
– Uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej jest silnie uwarunkowane przez płeć 

i związane z nią role społeczne. Decyzja o posiadaniu dzieci uniemożliwia na 
jakiś czas pracę zawodową. Kobiety nie tylko są tego świadome, ale późniejszy 
powrót na rynek pracy uzależniają od konkretnych korzyści: stosunkowo wysokich 
zarobków, które mają zrekompensować brak opieki nad dziećmi i zaniedbanie obo-
wiązków domowych. Jednakże starania o ponowne uzyskanie zatrudnienia zależą 
także od dwóch innych czynników: wykształcenia i liczby dzieci.

– Wielu samotnych rodziców musi często samodzielnie zajmować się 
dziećmi i szukać prac zarobkowych o takim wymiarze godzin, który umożliwi im 
spędzanie z nimi jak największej ilości czasu, a zatem połączenie wychowywania 
dzieci z życiem zawodowym. Dlatego też wielu z nich jest zmuszonych podjąć nie-
pewną i niskopłatną pracę, o niższym poziomie zabezpieczenia społecznego.

Bariera edukacyjna
– Bezrobocie samotnych rodziców spowodowane jest często ich małą mobilnością, 

niską wiedzą na temat elastycznych form zatrudnienia, metod autopre-
zentacji czy sposobów poszukiwania pracy.

Bariera ekonomiczna
– Spora grupa samotnych matek żyje na krawędzi ubóstwa. Często kobiety, któ-

rych jedyne źródło utrzymania to świadczenia socjalne i zasiłki. Im dłużej są one 
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na garnuszku państwa, tym trudniej im stanąć na własne nogi. Żyją w oparciu 
o minimum socjalne i nie wierzą, że mogą polepszyć swoją sytuację.

– Samotni rodzice pozostający bez pracy częściej mają słabe zdrowie i bardziej 
prawdopodobne jest, że posiadają dziecko lub inną osobę w domu, których cho-
roba bądź niepełnosprawność ogranicza możliwości pracy (sytuacja ta ma miejsce 
w jednym na dziesięć przypadków).

Polityka kadrowa fi rm
– Pracodawcy obawiają się zatrudniania samotnych rodziców z powodu ich małej 

dyspozycyjności lub braku doświadczenia.

Instytucje

Działania na rzecz bezrobotnych kobiet
– Sprawdzoną przez organizacje pozarządowe i stosowaną z powodzeniem meto-

dą wprowadzania osób bezrobotnych na rynek pracy są zintegrowane programy 
wsparcia, opierające się o indywidualny plan działań. www.bezrobocie.org.pl/fi les/
1bezrobocie.org.pl/public/publikacje_fi se/20070103_publikacja.pdf

– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Zakres tematyczny warsztatów aktywnego poszukiwania pracy obejmuje zdobycie 
wiedzy na temat rynku pracy, naukę konstruowania dokumentów aplikacyjnych, 
autoprezentacji, kontaktu z pracodawcą.

– Szkolenia
W ramach zajęć grupowych w projekcie organizowane są także szkolenia podno-
szące kwalifi kacje benefi cjentek. Są one jednak z reguły końcowym etapem szero-
ko pojętej aktywizacji zawodowej, czyli kobiety są na nie kierowane po warsztatach 
grupowych i zajęciach indywidualnych. Stworzenie odpowiedniej oferty szkoleń to 
wynik zarówno rozpoznania potrzeb i możliwości benefi cjentek, jak i defi cytów 
lokalnego rynku pracy
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– Wsparcie indywidualne
Wsparcie indywidualne to wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, praw-
ne, biznesowe, pośrednictwo pracy. To stały składnik wszystkich projektów aktywi-
zujących bezrobotne osoby, w tym także opisywanych w rozdziale.

Programy pomocy 

● Fundacja Edukacji Europejskiej

Projekt „Pracujące mamy – program szkoleniowo – doradczy oraz staże/praktyki 
zawodowe dla młodych matek”

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego od II.2008 40 kobiet na 
Dolnym Śląsku w wieku 18-40 lat, pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestro-
wanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy i chcących powrócić na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka miało możliwość ułatwio-
nego powrotu do życia zawodowego.

W ramach projektu przygotowano m. in. warsztaty komunikacji, kurs językowy, 
szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne w celu stworzenia dla siebie indy-
widualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

● Wyrównujemy Nierówności

Projekt „Wyrównujemy Nierówności” 
współfi nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego SPO RZL

Termin: 1 listopada 2006 – 31 marca 2008.

Skierowany do bezrobotnych kobiet po 
30-tym roku życia, z województwa dolno-
śląskiego i opolskiego.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 
kobiet, podniesienie ich statusu zawodo-
wego i społecznego poprzez uzyskanie 
nowych kwalifi kacji zawodowych oraz 
motywowanie do zmiany.

W ramach projektu:
– udzielanie kompleksowego wsparcia psy-

chologicznego
– doradztwo zawodowe i biznesowe
– pomoc prawna dla osób, które podjęły własną działalność gospodarczą

● Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu

Projekt Aktywizacji Zawodowej Kobiet „KAMELEON”

Celem projektu było wsparcie 30 kobiet długotrwale bezrobotnych powyżej 25 
roku życia, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifi kacjach zawodowych i niskim 
poziomie samooceny, chcących wrócić na rynek pracy po długiej nieobecności.
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Realizacja zamierzonego celu nastąpiła poprzez:
– uczestnictwo 30 kobiet w szkoleniu „Aktywne poszukiwanie pracy” prowadzo-

nego metodą warsztatową, z wykorzystaniem symulacji, ćwiczeń w grupach, 
dyskusji, porad specjalistów, min. psychologa, stylisty

– wsparcie i pomoc doradcy zawodowego w określeniu dalszej drogi zawodowej 26 
kobiet, które nadal będą uczestniczyły w projekcie

– udział 12 kobiet w szkoleniach zawodowych i 14 w przygotowaniu zawodowym 
w miejscu pracy.

Wskazane działania przygotowały kobiety do pewnego i odważnego wejścia na rynek 
pracy, z poczuciem własnej siły i wartości, pozwoliły nabyć doświadczenie zawodowe.

● Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Projekt „Kobieta Aktywna”

Głównym celem projektu „Kobieta Aktywna” było włączenie w rynek pracy grupy 
60 bezrobotnych kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifi kacjach zawodo-
wych, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu średzkiego oraz podniesienie ich 
statusu zawodowego poprzez pomoc w uzupełnieniu posiadanych kwalifi kacji za-
wodowych lub całkowitym przekwalifi kowaniu się oraz zdobyciu praktyki zawodo-
wej przygotowującej do samodzielnego świadczenia pracy.

W ramach projektu podjęto następującego rodzaju działania:
– szkolenia (spotkania) z zakresu aktywizacji zawodowej,
– doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania 

(IPD),
– szkolenia podnoszące kwalifi kacje zawodowe,
– uruchomienie staży zawodowych oraz przygotowania zawodowego w miejscu 

pracy, pośrednictwo pracy.
– Jako ważny element projektu zaplanowano wsparcie towarzyszące po-

legające na zwrocie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
– Ponadto w ramach projektu planowano podjęcie działań o charakterze promo-

cyjno – informacyjnym oraz działań monitorujących, co umożliwiło stałą kontrolę 
nad celowością realizowanego projektu.

● Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Projekt „Kompleksowa pomoc bezrobotnym kobietom szansą powrotu na rynek 
pracy”

Celem strategicznym projektu było ograniczenie bezrobocia wśród kobiet poprzez 
kompleksową pomoc ułatwiającą odnalezienie się na rynku pracy. Ponadto celami 
bezpośrednimi były: aktywizacja kobiet w zakresie powrotu na rynek pracy, stwo-
rzenie szans zatrudnienia na rynku pracy poprzez dostosowanie bądź nabycie kwa-
lifi kacji do potrzeb rynku pracy oraz pozyskanie przez benefi cjentki doświadczeń 
zawodowych ułatwiających odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

Działania:
– przeprowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
– przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy lub posiadanych 

cech psychofi zycznych niezbędnych do podjęcia odpowiedniego kierunku szkole-
nia i przed skierowaniem na przygotowanie zawodowe
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– przeprowadzenie szkoleń dostosowujących kwalifi kacje do potrzeb rynku pracy
– organizację przygotowań zawodowych ułatwiających zdobycie doświadczeń za-

wodowych i powrót na rynek pracy.

● Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Projekt „Równamy szanse na rynku pracy”

Celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet, szczególnie o ni-
skich lub zdezaktualizowanych kwalifi kacjach oraz powracających na rynek pracy.

W projekcie założono różne formy wsparcia dla 72 kobiet: przygotowanie zawodo-
we i staże u pracodawców, szkolenia i wspieranie podjęcia działalności gospodar-
czej. Umożliwiły one podniesienie kwalifi kacji, zwiększenie doświadczenia zawodo-
wego co ułatwi powrót lub wejście na rynek pracy. Przyczynią się do zwiększenia 
zatrudnienia i gotowości do pracy, ułatwiając równy dostęp do niej.

Cel pośredni osiągnięty w wyniku realizacji projektu to lepszy status społeczny 
i zawodowy kobiet, większa mobilność zawodowa, możliwość uzyskania dochodów 
z pracy, eliminacja odczucia bezradności i osamotnienia na rynku pracy.

Osoby powyżej 50 roku życia

Statystyki

– Według stanu w końcu września 2008 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu 
Pracy we Wrocławiu osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 44,1% ogólnej liczby 
bezrobotnych.

– W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych dynamicznie wzrasta odsetek osób 
w starszych grupach wiekowych. W końcu 2000 r. osoby w wieku niemobilnym 
(45-59/64 lata) stanowiły 18,8% ogółu zarejestrowanych, w końcu 2003 r. 24,2%, 
a w końcu 2007 r. 33,9% bezrobotnych. Oznacza to, że o ile w końcu 2000 r., 
co piąty bezrobotny był w wieku niemobilnym, to w końcu 2007 roku. co trzeci 
bezrobotny miał więcej niż 45 lat.

Źródła danych:
– Główny Urząd Statystyczny – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności 

Polski (BAEL) 2007
– Główny Urząd Statystyczny – Narodowy Spis Powszechny z 2002
– Główny Urząd Statystyczny – Wrocław Sytuacja społeczno-gospodarcza III kwartał 

2008
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – sprawozdawczość powiatowych urzędów 

pracy.
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Struktura społeczno-demografi czna

– Osoby starsze są zdecydowanie gorzej wykształcone niż pozostali bezrobotni. 
W końcu 2007 r. wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia niemal połowa posia-
dała zaledwie wykształcenie gimnazjalne lub poniżej, a kolejne 27% legitymowało 
się wykształceniem zasadniczym zawodowym.

● Atutem tej grupy wiekowej jest posiadane doświadczenie. 66% zarejestrowa-
nych bezrobotnych w tej grupie wiekowej posiadało 10-30 letnie doświadczenie 
zawodowe. Niemniej jednak w liczbie bezrobotnych powyżej 50 roku życia jest 
niemal 8% osób bez doświadczenia zawodowego, a kolejne 10% ma doświad-
czenie do 1 roku.

● Czas pozostawania bez pracy w przypadku osób powyżej 50 roku życia jest 
zdecydowanie dłuższy niż dla bezrobotnych w pozostałych grupach wiekowych. 
W liczbie bezrobotnych powyżej 50 roku życia prawie 45% osób pozostaje bez 
pracy ponad 24 miesiące od momentu zarejestrowania się. W końcu 2007 r. 

bez stażu
powyżej 30 lat

20-30 lat
10-20 lat

5-10 lat
1-5 lat

do 1 roku
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średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnych ogółem wyniósł ok. 14 mie-
sięcy, a bezrobotni w omawianej grupie wiekowej pozostawali bez pracy prawie 
18 miesięcy.

– W 2007 r. różnego rodzaju aktywnymi programami rynku pracy objętych zostało 
674,3 tys. bezrobotnych, co stanowiło 22,1% odpływu bezrobotnych w tym okre-
sie. W związku ze zmieniającą się strukturą zarejestrowanych w urzędach pracy 
bezrobotnych systematycznie zwiększa się m.in. liczba aktywizowanych osób po-
wyżej 50 roku życia. W 2007 r. zaktywizowano 85,1 tys. bezrobotnych powyżej 
50 roku życia (wzrost o 22,2 tys. osób, tj. o 35,3%). Tym samym 21,5% wyłą-
czonych z ewidencji bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia rozpoczęło uczest-
nictwo w aktywnych programach rynku pracy (wobec 19,1% w 2006 r.). Osoby 
powyżej 50 roku życia stanowiły ponad 40% uczestników robót publicznych oraz 
30% uczestników prac społecznie użytecznych. Wśród uczestników szkoleń osoby 
w omawianej grupie stanowiły 9,9%, a w liczbie wyłączonych z powodu rozpo-
częcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy było 13,3% osób powyżej 
50 roku życia.

– Bezrobotni powyżej 50 roku życia rzadko podejmowali działalność gospodarczą 
bądź byli wyłączani z powodu refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy, choć wyłączenia z tych powodów zwiększyły się 
w porównaniu do 2006 r.

– W 2007 r. działalność gospodarczą podjęło 2,8 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia (tj. o 0,5 tys. więcej niż w 2006 r.), natomiast 2,9 tys. bezrobotnych w oma-
wianej kategorii wiekowej podjęło pracę w ramach refundacji pracodawcy kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
w wieku powyżej 50 lat (wzrost o 1,5 tys. osób).

– Wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata wynosił w 2002 roku 30,46%. 
Od lat 90-tych można zaobserwować systematyczny spadek aktywności zawodo-
wej w tej grupie (w grupie 55-64 lata nastąpił spadek o blisko 49%, a w grupie 
osób powyżej 65 roku życia o ponad 70%). Było to spowodowane polityką pań-
stwa, która zmierzała do „wypychania” osób starszych z rynku pracy i ułatwienia 
im przejścia na wcześniejsze emerytury.
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Bariery

Bariera psychospołeczna
– Osoby w wieku 50+ nie wierzą w swoje możliwości, ulegają obiegowym opi-

niom krążącym na ich temat, nie wierzą w swój dalszy rozwój zawodowy, mają 
niskie poczucie własnej wartości.

– Powszechne stereotypy na temat starszych pracowników zniechęcają pracodaw-
ców do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia. W świetle tych stereotypów 
osoby starsze są przede wszystkim mniej elastyczne, częściej chorują, 
nie chcą się szkolić, uczyć języków obcych, poznawać nowych techno-
logii.

– Konkurencja ze strony młodszych pracowników, napór nowych technologii, po-
jawianie się nowych wymagań, zagrożenie zwolnieniem, często zmieniające się 
przepisy emerytalne – sprawiają, że emerytura lub renta wydaje się bez-
pieczniejszym, pewniejszym rozwiązaniem.

Bariera edukacyjna
– zbyt niskie kwalifi kacje pracowników 50+, niski poziom wykształcenia, także 

niska znajomość języków obcych.
– Dynamiczny rozwój nowych technologii powoduje, że bardzo często pracodaw-

cy „pozbywają” się osób powyżej 50 roku życia, które tych technologii nie znają 
(zwłaszcza obsługi komputera).

– Niechęć do szkoleń, do dalszego rozwoju zawodowego przez osoby powyżej 
50 roku życia.

Bariera ekonomiczna
– Trudne warunki gospodarowania i wysokie koszty pracy powodują, że tworzy się 

niewiele nowych miejsc pracy, a pracodawcy poszukują tanich pracowników, 
a takimi są przede wszystkim ludzie młodzi.

Bariera prawna
– Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikom, którym 

brakuje mniej niż cztery lata do nabycia uprawnień emerytalnych powoduje, że 
pracodawcy nie chcą zatrudniać osób, które weszły lub niebawem wejdą 
w okres ochronny, gdyż później nie mogą ich zwolnić aż przez cztery lata.

– W starym systemie emerytalnym po prostu opłacało się iść na wcześniejszą 
emeryturę – bo nie miało to znaczenia dla wysokości pobieranego świadczenia. 
Im mniej więc ktoś zarabiał, tym bardziej opłacało mu się przejść na wcześniejszą 
emeryturę i dorabiać do niej, z powodu składki na ZUS było to też rozwiązanie 
korzystne dla pracodawcy.

– Świadoma polityka państwa odciągająca z rynku pracy osoby starsze, przede 
wszystkim za pośrednictwem systemu zabezpieczenia społecznego.

Polityka kadrowa fi rm
– Pracodawcy stosują strategie zatrudnienia, szkolenia i awansowania, dające mniej-

sze szanse pracownikom powyżej 50 roku życia.
– Osoby starsze często czują zmęczenie pracą, w znacznym stopniu spowodowane 

brakiem właściwej polityki zarządzania wiekiem w fi rmach: pracownicy przez 
całe lata wykonują te same zadania, niezwykle rzadko są szkoleni lub 
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awansowani; w efekcie albo każda większa zmiana w fi rmie sprawia, że nagle są 
oceniani jako niekompetentni; albo są zmęczeni monotonią, brakiem perspektyw 
i niedostosowaniem pracy do ich zmieniających się możliwości fi zycznych.

Dane pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – T. Schimanek, Sytuacja 
osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządo-
wych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób

Instytucje
– Ze wstępnego rozpoznania wynika, że nie ma w Polsce podmiotów, których 

zasadniczą misją czy też celem działania byłaby poprawa sytuacji na 
rynku pracy osób powyżej 50-tego roku życia. Działania na rzecz wsparcia 
i aktywizacji zawodowej osób starszych, chociaż są podejmowane oraz prowa-
dzone przez różne podmioty publiczne i niepubliczne, nie stanowią głównej sfery 
ich zadań. Jeżeli chodzi o podmioty publiczne, to na rzecz tej grupy benefi cjen-
tów działa system publicznych służb zatrudnienia oraz system pomocy społecznej. 
Z ogólnych obserwacji, a także z dostępnych wyników badań i analiz wynika, że 
system pomocy społecznej przede wszystkim podejmuje działania osłonowe, ma-
jące na celu łagodzenie negatywnych skutków pozostawania bez pracy, natomiast 
nie świadczy typowych usług dostępnych w obrębie rynku pracy. Jest to domena 
służb zatrudnienia.

– Obok publicznych służb zatrudnienia, na rynku pracy są aktywne agencje zatrud-
nienia, prowadzone przez podmioty prywatne. Jednak żadne z nich nie specjalizują 
się w pośrednictwie na rzecz osób powyżej 50-tego roku życia.

Programy pomocy

– Rządowy program na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia „50 PLUS”

Termin realizacji to lata 2005-2006. Głównym celem programu było podniesienie 
poziomu zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, zachowując przy tym działania 
bezpieczeństwa socjalnego przeznaczonego dla tych, którzy są w najgorszej sytu-
acji na rynku pracy.

Adresatami były osoby zagrożone zwolnieniem, długotrwale bezrobotni lub bez-
robotni, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż 
5 lat, tracących prawo do renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy, mających 
wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe.

– Programy realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Organizacja ta zajmuje się promocją społecznej i zawodowej aktywności osób po 
pięćdziesiątym roku życia. Jako partner społeczny wspiera realizację programu 
edukacji internetowej osób starszych „Akademia e-Seniora UPC”. Prowadzi również 
serwis poświęcony dyskryminacji ze względu na wiek: www.senior.info.pl.

Realizując program „Łączymy pokolenia”, wsparli realizację 49 ciekawych przedsię-
wzięć opartych na współpracy seniorów z dziećmi i młodzieżą.

W ramach programu „Same plusy. Wolontariat 50+” organizacja pracowała nad 
stworzeniem modelu wolontariatu osób starszych.
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W okresie październik 2006 – grudzień 2007 r. Akademia zrealizowała projekt „Ry-
nek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse”.

Celem tych działań była analiza sytuacji osób bezrobotnych 50+ na rynku pracy. 
Projekt realizowany najpierw dzięki przeprowadzeniu badań wśród danej grupy 
społecznej, jak również wśród pracodawców i organizacji pozarządowych, następ-
nie poprzez opracowanie stosownego raportu i rozpowszechnieniu go w trakcie 
zaplanowanych na terenie całego kraju debat społecznych i konferencji.

– Program „Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok 
życia” w ramach Sektorowego Programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospo-
darcza Rozwój Zasobów Ludzkich przeprowadzony w 2006 r.

Celem programu było stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym na integrację społeczną i zawodową, głównie poprzez:
● coaching i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
● poradnictwo psychologiczne,
● szkolenie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
● udzielanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

w formie refundacji części (max. 50%) wydatków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej poniesionych przez benefi cjentów przedsięwzięcia 
w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji oraz refundacji wydatków, związanych ze 
składkami na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poniesionych przez benefi cjentów 
przedsięwzięcia w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji działalności gospodar-
czej do 100%.

W Projekcie uczestniczyły osoby, które ukończyły 50 rok życia, mające stałe miej-
sce zamieszkania na terytorium RP (w tym bezrobotni oraz poszukujący pracy 
– niepobierający świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych), chcące zmienić 
lub poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

– Biznes po pięćdziesiątce

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Europejskie Zrównoważonego 
Rozwoju w ramach programu Phare 2003, w okresie grudzień 2005 r. – wrzesień 
2006 r. Projekt realizowany był na obszarze pięciu gmin otaczających Wrocław: 
Jelcza Laskowic, Oławy, Sobótki, Środy Śląskiej, Trzebnicy.

W trakcie dziesięciu miesięcy trwania projektu benefi cjenci otrzymali komplekso-
we, wielowymiarowe wsparcie, które obejmowało: szkolenia i treningi dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: prawo, marketing, fi nanse, umie-
jętności sprzedażowe i organizacyjne, naukę obsługi komputera, poruszania się po 
internecie, kurs języka angielskiego, poradnictwo psychologiczne – trening osobo-
wości i trening motywacyjny, doradztwo przygotowujące do uruchomienia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, wsparcie przy opracowywaniu biznesplanów, 
indywidualny coaching.

Projekt angażował także partnerów lokalnych. Przy rekrutacji uczestników Centrum 
Europejskie Zrównoważonego Rozwoju współpracowało z samorządem, powiato-
wymi urzędami pracy, policją, Kościołem. Partnerem projektu była agencja pra-
cy tymczasowej oraz instytut szkoleniowy. W wyniku podjętych działań powstało 
35 fi rm z branży handlowo-usługowej. Obecnie około 20 z nich ma już ugruntowa-



202

ną pozycję na rynku i nadal się rozwija, a przedsiębiorcy sami zaczęli generować 
nowe miejsca pracy.

– „Solidarność pokoleń -działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50+”

Program rządowy, który Rada Ministrów 17 października 2008 r. przyjęła wraz 
z projektem pierwszej ustawy realizującej ten program.

Program zakłada, że w efekcie nastąpi wzrost wskaźnika zatrudnienia ludzi w wie-
ku 55–64 lata z obecnego poziomu 28 proc. do 40 proc. w 2013 roku.

Działania:
● szkolenia zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
● szkolenia połączone z programami przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
● szkolenia połączone z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodar-

czej lub założeniem spółdzielni socjalnej,
● szkolenia połączone z utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy,
● udzielanie pożyczek na sfi nansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia 

podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych 
kwalifi kacji,

● refundacja pracodawcy kosztów zatrudnienia bezrobotnego.

Cele programu:
● stworzenie zachęt dla pracodawców do zatrudnienia i utrzymywania zatrudnienia 

osób starszych;
● umożliwienie 50-latkom poprawę kwalifi kacji, umiejętności i efektywności pracy.

Programy pomocy – Organizacje pozarządowe
W przypadku organizacji pozarządowych jeszcze trudniej niż w odniesieniu do 
publicznych służb zatrudnienia oszacować, ile z nich zajmuje się usługami rynku pra-
cy na rzecz osób powyżej 50-tego roku życia. Można tu wyróżnić dwie podstawowe 
grupy organizacji, które realizują tego typu działania.

I Grupa:
● Organizacje, które koncentrują się na wsparciu osób starszych. Jednak 

większość z nich nie skupia się na aspekcie zatrudnienia, a przede wszystkim na 
działaniach osłonowych, rekompensujących negatywne skutki dezaktywacji zawo-
dowej.

● Na szczególne wyróżnienie w tej grupie organizacji zasługują te, które zajmują się 
edukacją ustawiczną skierowaną do seniorów. Potencjalnie mogą one stanowić 
bardzo istotny element wsparcia aktywności zawodowej seniorów, jednak na razie 
nie są nastawione na dostarczanie wiedzy czy umiejętności pod kątem rynku pra-
cy, ale na to, aby zagospodarować czas wolny oraz utrzymać aktywność seniorów 
poza rynkiem pracy. Są to przede wszystkim uniwersytety trzeciego wieku.

II Grupa:
● Organizacje adresujące swoje usługi do osób powyżej 50-tego roku życia to orga-

nizacje świadczące usługi rynku pracy.
● Niestety tu także nie ma w zasadzie wyspecjalizowanej oferty skierowanej do 

osób starszych. W bazie danych organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób bezrobotnych oraz świadczących usługi rynku pracy dostępnej przez stronę 
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www.bezrobocie.org.pl znajduje się siedemset dziewięćdziesiąt pięć organizacji 
działających na rzecz bezrobotnych i świadczących usługi rynku pracy. Z tego tylko 
dwanaście deklaruje, że istotną grupą odbiorców ich działań są osoby powyżej 50-
tego roku życia.

● W jakiejś mierze potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest niewielkie zainteresowanie 
ze strony tych organizacji dotacjami w ramach programu Phare Wsparcie na rzecz 
zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia (w dwóch konkursach 
dotacyjnych napłynęło nieco ponad trzydzieści wniosków). Osoby powyżej 50-tego 
roku życia – podobnie zresztą, jak w przypadku publicznych służb zatrudnienia 
– nie były dotychczas istotną grupą odbiorców działań organizacji pozarządowych 
w obrębie rynku pracy.

● Obraz ten uzupełniają dane dotyczące wolontariuszy współpracujących z organiza-
cjami, lecz także nie są one zbyt budujące. Według badań przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR13 zaledwie 15% wolontariuszy to osoby powyżej 
55-tego roku życia. Trzeba przy tym zauważyć, że właściwie wszystkie organizacje 
w tej grupie działają na rzecz osób, które przechodzą na emeryturę bądź rentę, 
gdyż to przez minionych kilkadziesiąt lat była cenzura wyznaczająca poziom aktyw-
ności zawodowej oraz poziom dochodów osobistych. Osoby powyżej 50-tego roku 
życia jako wyodrębniona kategoria benefi cjentów są wciąż „nowością” i jeszcze 
wyraźnie nie zaistniały w działaniach organizacji pozarządowych.

Osoby bezrobotne na Dolnym Śląsku

Bezrobocie według regionów
– W 2008 roku zanotowano w województwie dolnośląskim duże zróżnicowanie prze-

strzenne zmian sytuacji na rynku pracy.
– W układzie podregionów najwyższy wskaźnik bezrobocia notuje się w podregionie 

wałbrzyskim – 17,1% (18,2% w grudniu 2007 roku), najniższy w podregionie mia-
sto Wrocław – 3,5% (4,5% w grudniu 2007 roku).

– W pozostałych podregionach stopa bezrobocia na koniec grudnia 2008 roku wy-
nosiła:
● jeleniogórski – 14,1% (15,4% w grudniu 2007 roku)
● wrocławski – 9,4% (10,8% w grudniu 2007 roku)
● legnicko-głogowski – 9,0% (10,4% w grudniu 2007 roku)
Dane: PUP Wrocław

Bariery
– Od lat wysoki pozostaje stopień terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Polsce. 

Jest to wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego 
regionów, jak i ich położenia geografi cznego.

– Rozpiętość wskaźnika bezrobocia na poziomie województw, jak i powiatów zmniej-
sza się.

– W końcu 2008 r. różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia w wo-
jewództwach wynosiła 10,4 punktu procentowego (wielkopolskie – 6,4%, warmiń-
sko – mazurskie – 16,8%).
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– Terytorialne zróżnicowanie wskaźnika bezrobocia na poziomie województw zmniej-
szyło się o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z końcem 2007 r. (10,9 punktu 
proc.).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 
BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE Raport miesięczny – grudzień 2008 r.

Statystyki

Liczba bezrobotnych korzystających z form przeciwdziałania bezrobociu 
w województwie dolnośląskim

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
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Aneks 2
Sytuacja osób 
defaworyzowanych 
na rynku pracy 
– komentarz do badań
Dr Grzegorz Kozdraś

Wprowadzenie

Przemiany zachodzące w Polsce w ostatnich dwóch dekadach, nazywanych umownie 
okresem transformacji, sprawiły m. in., że ofi cjalnie z gospodarki charakteryzującej 
się pełnym zatrudnieniem i formalnym brakiem bezrobocia, stała się gospodarką, 
w której problem ze znalezieniem pracy dotyka znaczną część społeczeństwa. Zja-
wisko bezrobocia, w opinii części polityków i publicystów, było i jest ceną przejścia 
reform ustrojowych, przeprowadzonych po 1989 roku. Cechą gospodarek opartych 
na liberalnych koncepcjach rozwoju jest zwiększanie konkurencyjności podmiotów 
w niej działających, co dla rynku pracy oznacza selektywne korzystanie z zasobów 
siły roboczej. Mechanizm ten powoduje, że część zasobów kapitału ludzkiego po-
zostaje niewykorzystana. Problemem więc nie jest bezrobocie jako takie, ale taki 
jego stan, który zagraża właściwemu funkcjonowaniu gospodarki jako całości, jak 
również jego poszczególnym częściom, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i struktu-
ralnym. Za szczególnie groźną sytuację uznaje się taką, w której gospodarka i rynek 
pracy posiadają zbyt wiele niezagospodarowanych „rąk do pracy”. Powstaje bowiem 
problem bezrobocia, jako palącej kwestii społecznej, a więc wymagającej szczegól-
nych zabiegów politycznych i socjalnych.

Truizmem będzie stwierdzenie, że pracodawca potrzebuje jak najlepszych pracow-
ników. Kierując się własnymi przekonaniami o tym, co jest najlepsze dla ich własnej 
działalności gospodarczej, dokonują wyborów, które zazwyczaj oznaczają zatrudnia-
nie tych, którzy posiadają najwyższe kompetencje zawodowe, ale również takich, 
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którzy sprawili na nich odpowiednio dobre wrażenie. Konsekwencją tych w sumie 
pozytywnych praktyk, wynikających z podstawowych przesłanek wolności ekono-
micznej, prowadzących do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i gospodarki 
(i gospodarek), są nierówności na rynku pracy. Ich podstaw szukać można zarówno 
w niedopasowaniu zasobów kompetencji osób bez pracy do potrzeb rynku pracy, 
jak również w powszechnie panujących przekonaniach i stereotypach o pewnych 
kategoriach osób poszukujących zatrudnienia. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy 
tych, którzy znaleźli się wśród osób „naznaczonych” niepochlebnym, stygmatyzują-
cym stereotypem. Znalezienie pracy dla nich oznacza coś o wiele trudniejszego, niż 
dla „zwykłego” bezrobotnego. Z tej przesłanki wynika szczególna troska państwa 
i publicznych instytucji zatrudnienia, obejmująca osoby „o szczególnej sytuacji na 
rynku pracy”.

Problem ten, nazywany wykluczaniem lub defaworyzowaniem na rynku pracy, w 
dosyć dobrym stopniu rozpoznany przez badaczy i instytucje rynku pracy, dotyczy 
kilku kategorii osób: m. in. niepełnosprawnych, samotnych matek, osób po pięć-
dziesiątym roku życia, długotrwale bezrobotnych, młodzieży poszukującej pierwszej 
pracy, byłych więźniów oraz osób o niskich kwalifi kacjach lub bez kwalifi kacji. Osoby 
te, bez szczególnego wsparcia, nie mają szans na wejście lub na powrót na rynek 
pracy, co w konsekwencji grozi trwałą marginalizacją społeczną. Aby pomagać sku-
tecznie, należy poznać osoby z grup defaworyzowanych, rozpoznać ich możliwości i 
chęci podjęcia zatrudnienia, jak również opinie potencjalnych pracodawców o tych 
kategoriach osób. Tym samym wzrasta waga projektów badawczych, podejmujących 
problem rozpoznania sytuacji osób wykluczonych z rynku pracy.

Zadania zdiagnozowania sytuacji osób z grup defaworyzowanych podjął się Pen-
tor Research International na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu. Działanie takie należy uznać za bardzo pożądane z wielu przyczyn, 
wśród których wskazać należy poznawcze i praktyczne. Po pierwsze, problem osób 
defaworyzowanych jest mimo pojawiających co jakiś czas raportów z badań, wciąż 
słabo rozpoznanym zagadnieniem. Tę lukę w części uzupełniają komentowane ba-
dania.

Po drugie, dostarczają one niezbędne wnioski oraz zawierają rekomendacje dla insty-
tucji realizujących zadania polityki społecznej. Odpowiednio wykorzystane mogą stać 
się podstawą narzędzi poprawy funkcjonowania osób z grup o zwiększonym ryzyku 
marginalizacji na rynku pracy, a tym samym przeciwdziałać społecznej ekskluzji.

Badania sytuacji osób defaworyzowanych 
– komentarz ogólny

Zrealizowane przez Pentor Research International badania, zlecone przez DWUP 
w Wałbrzychu należy uznać za wyjątkowe przedsięwzięcie. Jego niepodważalnym 
atutem jest konfrontowanie postaw dwóch kluczowych uczestników rynku pracy 
– pracodawców i pracobiorców, względem sytuacji osób z grup ryzyka wykluczeniem 
z rynku pracy i życia społecznego. Zestawienie opinii wymienionych aktorów jest 
tym cenniejsze, że kategorię potencjalnych pracobiorców stanowiły osoby dokładnie 
z tych grup, wobec których formułowane były oceny i wnioski, a mianowicie osoby 
defaworyzowane na rynku pracy. Problemem podjętym w badaniach było postrze-



207

ganie położenia na rynku osób z kategorii ryzyka ekskluzji społecznej i zawodowej 
w ich własnym i pracodawców oglądzie oraz określenie roli publicznych służb zatrud-
nienia w rozwiązywaniu problemów bezrobocia osób defaworyzowanych.

Rozległość podjętej problematyki i stosunkowo wciąż słaby stopień rozpoznania zja-
wiska wykluczania z rynku pracy, wymuszała na realizatorach przyjęcia określonych 
strategii postępowania badawczego. Po pierwsze, zdefi niowania docelowych popula-
cji i wyłonienia z nich odpowiedniej reprezentacji osób poddanych badaniom. Podział 
na pracodawców i defaworyzowanych stanowił przyczynek do dalszej klasyfi kacji 
zbiorowości generalnych. Podział wśród osób oferujących zatrudnienie przeprowa-
dzony został ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, przez odwołanie się do ofi -
cjalnych, urzędowych, statystycznych kategoryzacji. Wyróżniono więc przedsiębior-
stwa małe, średnie i duże, przyjmując za podstawę liczbę osób zatrudnionych przez 
podmiot danego rodzaju.

Przy wyróżnianiu kategorii osób defaworyzowanych odwołano się również do ofi -
cjalnych, urzędowych klasyfi kacji, które jednak nie mają charakteru kategorialnego, 
wewnętrznie rozłącznego[1]. Przyjęcie takiej perspektywy w badaniach, powoduje 
szereg komplikacji, wynikających z podstawowego problemu: klasyfi kowania jed-
nostek do badań w poszczególne grupy. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć w tej 
kwestii powoduje problemy interpretacyjne oraz podważa zasadność dokonywania 
porównań między poszczególnymi kategoriami respondentów defaworyzowanych na 
rynku pracy. Rozwiązanie tego problemu mogłoby polegać na przyjęciu innej nieco 
perspektywy, autoidentyfi kacyjnej, w której sam badany dokonuje wyboru, do której 
kategorii powinien zostać zaliczony, co uchylałoby kwestię arbitralności dokonanych 
podziałów. Przyjęta perspektywa podziału badanych ma, poza wzmiankowanymi wa-
dami, istotną zaletę, umożliwia dokonanie opisu sytuacji osób defaworyzowanych, 
zarówno w poszczególnych kategoriach, jak również łącznie, z perspektywy ich nie-
korzystnej sytuacji na rynku pracy.

Po drugie, zastosowanie dwóch metod badawczych, jakościowej i ilościowej, które 
pozwalają jednocześnie na kontrolowanie i uzupełnianie otrzymanych wyników, oraz 
doprecyzowywanie wniosków. Taka strategia postępowania badawczego zasługu-
je na szczególne uznanie, ze względu na ilość pracy, koszty oraz walory poznaw-
cze. Przygotowanie i prowadzenie badań jakościowych i ilościowych jednocześnie, 
w praktyce wymaga zaangażowania dwóch, odrębnych zespołów badawczych, które 
przez większość czasu pracują osobno, co oznacza jednocześnie ponoszenie więk-
szych kosztów związanych z ich obsługą. Efektem pracy i poniesionych kosztów są 
jednak wyniki badań, które umożliwiają rzetelniejsze opisanie i zrozumienie bada-
nych zjawisk. Krzyżowanie metod dostarcza danych, pozwalających na pełniejszy 
ogląd problemu, formułowanie dodatkowych hipotez i wyjaśnień. Praktycznej wagi 
takich wniosków nie można przecenić.

Badania o rynku pracy i bezrobociu, prowadzone w lokalnym środowisku, uzupełnia-
ją wiedzę pochodzącą z ofi cjalnych statystyk urzędowych, zagregowanych i prezen-

[1] Taka sytuacja oznacza możliwość jednej osoby do kilku różnych kategorii problemowych. Kobieta 
w wieku 53 lat, samotnie wychowująca dziecko piętnastoletniego syna, będąca całe swoje życie go-
spodynią domową, może zostać (i pewnie bywa jak dowodzi tego analiza zestawień statystycznych 
urzędów pracy) zaklasyfi kowana do trzech (czterech) różnych kategorii defaworyzacji – samotnych 
rodziców, osób po pięćdziesiątym roku życia, osób bez kwalifi kacji (i bezrobotnych kobiet).
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towanych przez GUS oraz publiczne służby zatrudnienia. Dane urzędowe ze względu 
na swój charakter dają bardzo ogólny ogląd sytuacji i rozmiarów zjawiska, rzadko 
jednak kiedy na ich podstawie daje się sformułować szczegółowe i trafne programy 
poprawy niekorzystnych stanów rzeczy. Komplementarność informacji uzyskanych 
w drodze badań szczegółowych, takich jak omawiane badania, polega na dostarcze-
niu takiej wiedzy, która będzie możliwa do wykorzystania w praktyce przez instytucje 
rynku pracy. Bez wątpienia wyniki i wnioski z badań zrealizowanych przez Pentor 
Research International dają asumpt do formułowania szczegółowych programów 
naprawczych.

Defaworyzowani na dolnośląskim rynku pracy 
– badania Pentor Research International

Dane ofi cjalne publikowane przez GUS wskazują, że bezrobocie w województwie 
dolnośląskim należy do wyższych w kraju. Stopa bezrobocia na początku 2010 była 
wyższa od przeciętnej dla kraju i wynosiła na koniec stycznia bieżącego roku 13,4%, 
ogólnopolski wskaźnik zaś 12,7%. Dodatkowo, szczegółowa analiza przestrzennej 
dystrybucji tego problemu dokonana w wymiarze powiatów pokazuje, że sytuacja 
jest szczególnie niekorzystna w obszarze południowo – zachodnim Dolnego Śląska. 
Dla powiatów podregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego przeciętna stopa bez-
robocia wynosi 21,5%, dla wrocławskiego (z udziałem miasta Wrocław) i legnic-
ko – głogowskiego 14,2%. Najniższą stopą bezrobocia charakteryzują się obszar 
aglomeracyjny Wrocławia, oraz obszar zagłębia miedziowego. Problem bezrobocia 
to przede wszystkim problem słabo zurbanizowanych obszarów województwa, któ-
re dla największych miast nie przekracza 8%. Tak ogólnie przedstawiona matryca 
problemu rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego województwa dolnośląskiego, 
powinna stanowić tło sytuacji szczególnych kategorii osób, nazywanych defawory-
zowanymi. Stoi za tym przeświadczenie o subregionalnym zróżnicowaniu warunków 
funkcjonowania osób o statusie „trudno zatrudnialnych”. Wydaje się, że na obsza-
rach o wysokim bezrobociu, szansa na w miarę normalną aktywność zawodową 
kogoś z grup marginalizowanych na rynku pracy jest nie proporcjonalnie mniejsza, 
niż w regionie o dobrej kondycji gospodarczej.

Raporty Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dają ogólny 
i uproszczony wgląd w sytuację osób defaworyzowanych na rynku pracy[2]. Oczy-
wiście ich dane dotyczą tylko tych, którzy w danym okresie fi gurowali w ofi cjalnych 
zestawieniach jako klienci urzędów pracy. Dokonując małych obliczeń, dowiadujemy 
się z nich m. in., że 19% z ogółu bezrobotnych to osoby do 25 roku życia, osoby 
w wieku 50 lat i więcej stanowiły za to 26%. Najliczniej reprezentowaną katego-
rią problemową jest długotrwałe bezrobocie, które dotyczy 38% zarejestrowanych, 
a następnie brak kwalifi kacji zawodowych (29%) oraz brak doświadczenia zawo-
dowego (22%)[3]. Szczególna sytuacja rodzinna dotyczy 10% bezrobotnych (osoby 
samotnie wychowujące dzieci), niepełnosprawność to problem 7% klientów urzędów 
pracy, a 2% to byli osadzeni w zakładach penitencjarnych.

[2] Raport DWUP: „Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w grudniu 2009 
roku”, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, styczeń 2010. Cały raport zawiera pisemną 
analizę i tabele pomocnicze (źródło: www.dwup.pl , stan na dzień 03.03.2010).
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Wniosek, który nasuwa się po analizie rozkładów, dotyczy wieloaspektowego cha-
rakteru marginalizacji na rynku pracy. Po pierwsze, ze względu na przyczyny defa-
woryzacji, po drugie, może bardziej istotne, ze względu na wieloproblematyczność 
sytuacji samych bezrobotnych. Zdaje się, że znaczna część z nich boryka się z nie 
jednym, a kilkoma na raz problemami. Niestety dane zagregowane przez DWUP 
w Wałbrzychu nie pozwalają na stwierdzenie, jaki odsetek osób jest „nosicielem” 
kilku różnych problemów. Możemy zakładać, że problem braku doświadczenia za-
wodowego dotyczy głównie osób poniżej 25 roku życia, a brak kwalifi kacji jest pro-
blemem osób z niskim wykształceniem, ale już nie można zakładać, jak rozkłada się 
problem długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności. Samotne macierzyństwo 
klienta urzędu pracy, może być również u konkretnej bezrobotnej związane z niskimi 
lub brakiem kwalifi kacji, tak samo jak długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia. 
Niewątpliwie urzędy takie dane posiadają, pytanie tylko czy przy formułowaniu pro-
gramów pomocowych z nich korzystają.

Sytuacja uwikłania w szereg różnych problemów osób defaworyzowanych ujawnio-
na została również w badaniach realizowanych przez Pentor. Można stwierdzić, że 
w omawianych badaniach pojawiła się ona w dwóch wymiarach: metodologicznym 
(omówionym wcześniej) oraz analitycznym, który potwierdza zasadność wniosku. 
Obiektywne sytuacje życiowe, takie jak pozostawanie bez pracy dłużej niż jeden rok, 
samotne wychowywanie dzieci, niskie kwalifi kacje i inne, charakteryzują nie tylko 
osoby, które na podstawie tych cech zostały wyróżnione i przypisane do konkretnych 
grup. Problemy te mają bardziej uniwersalny charakter, dotykają znacznej części 
osób „trudno zatrudnialnych”.

Dodatkowo, związanie poszczególnych jednostek wieloma problemami, wzmacnia 
marginalizację tych osób. Narzędzia naprawcze przygotowywane przez instytucje 
rynku pracy, takie jak wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, centra planowania 
kariery, pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej i szereg innych, w swoich 
działaniach powinny uwzględniać wieloaspektowość problemów osób wykluczonych 
z rynku pracy.

Rynek pracy, jak wspomniano wcześniej, poszukuje osób o najlepszych, najbardziej 
pożądanych w danej chwili, kompetencjach zawodowych, społecznych, kulturowych. 
Określony poziom kompetencji stanowi kapitał, którego wartość jest tym cenniejsza, 
im jest on rzadszy oraz im bardziej jest pożądany. Kapitał kompetencyjny osób de-
faworyzowanych, jak ujawniają badania, należy do niskich, co niewątpliwie utrudnia 
lub uniemożliwia podjęcie zatrudnienia. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, 
niskiej aktywności zawodowej osób z grup marginalizowanych. Sytuację, w której 
zaledwie co czwarta osoba pracuje, należy uznać za szczególnie niekorzystną, gdy 
doświadczenie jest uznawane za jedną z kluczowych przesłanek, przemawiającą za 
zatrudnieniem. Dodatkowo ponad połowa z badanych pozostaje bez pracy dłużej niż 
dwa lata, co w konsekwencji znacznie zmniejsza szanse na podjęcie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy. Skutkiem długotrwałego bezrobocia jest również mechanizm 

[3] Dane te nie mają charakteru rozłącznego względem osób bezrobotnych, posiadają za to analityczną 
użyteczność. Poszczególni bezrobotni bowiem mogą być (i zapewne są) „kategoriami wieloproblemo-
wymi”, co oznacza, że jedna osoba jednocześnie może być zakwalifi kowana do kilku różnych kategorii 
problemowych. W związku z tym, prezentowane procenty nie sumują się do 100%.
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adaptacji do takiej sytuacji, utrudniający aktywizację takich osób[4]. W literaturze 
przedmiotu podkreśla się mentalnościowe następstwa bezrobocia o długim okresie 
trwania – internalizację postaw bezrobotnego, polegających na braku obowiązkowo-
ści w pracy, niechęci przestawienia dotychczasowego trybu życia (bezrobotnego) na 
tryb o określonym reżimie pracy.

Po drugie, ze względu na wykształcenie osób z grup defaworyzowanych. Jedynie 4% 
posiada wykształcenie wyższe, a średnie zawodowe (a więc gwarantujące określone 
kwalifi kacje zawodowe) co szósta osoba. Oczywiście określony poziom wyedukowa-
nia nie determinuje szans na zatrudnienie, ale wyznaczać może spektrum możliwych 
alternatyw ewentualnej pracy, oraz wpływać na sposoby jej poszukiwania, przez wy-
korzystywanie w miarę najszerszej liczby kanałów informacyjnych. Badania pokazały, 
że z Internetu korzysta co czwarty respondent, z fi rm rekrutujących niewiele ponad 
5% pytanych, a targi pracy odwiedzało niewiele niż 1,5%. Posiadane wykształcenie 
wpływa również na możliwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację 
na rynku pracy, poprzez podnoszenie lub zmianę kwalifi kacji.

Po trzecie wreszcie, ze względu na posiadany kapitał społeczny, który tworzą sieci 
powiązań rodzinnych, towarzyskich, koleżeńskich, lub inaczej znajomości. Badania 
nad bezrobociem wykazały wielokrotnie znaczenie kapitału społecznego dla znale-
zienia i zdobycia pracy. Ten o największym znaczeniu dla pozycji jednostki na rynku 
pracy, tworzony jest w środowisku zatrudnienia. Osoby defaworyzowane również 
są świadome jego wagi, lecz szanse na zbudowanie odpowiednio dobrego kapitału 
społecznego, są mocno ograniczone.

Sytuację, w której znalazły się osoby defaworyzowane, można określić mianem 
„błędnego koła”. Nie posiadają wystarczających kwalifi kacji i kompetencji umożliwia-
jących zatrudnienie, a nie mając zatrudnienia nie będą miały możliwości zdobycia ce-
nionych kompetencji (w tym podwyższenia posiadanego wykształcenia). Taki obraz 
sytuacji wyłania się również z badań dolnośląskich realizowanych przez Pentor Rese-
arch International. I jak dalej można wyczytać z analizy materiału i oglądu danych, 
instytucje rynku pracy i pomocy społecznej nie są w stanie skutecznie „wyrwać” 
ich z tego „zaklętego kręgu wykluczenia”, gdyż możliwości trwałej aktywizacji osób 
z grup ryzyka wykluczeniem są związane ze stanem i strukturą gospodarki lokalnej, 
regionalnej i krajowej, a także globalnej.

Konsekwencje wykluczenia z rynku pracy i życia społecznego są dobrze rozpozna-
ne przez nauki społeczne[5]. Poszczególne jego wymiary ekonomiczne, społeczne 
i psychologiczne, zostały również uchwycone w omawianych badaniach. Problemy 
związane ze znalezieniem pracy to zarówno problemy fi nansowe, wynikający z nich 
obniżony poziom życia oraz ryzyko ubóstwa egzystencjalnego, ale również poczucie 
„bycia zbędnym” i degradacji osobistej (doświadczenie porażki życiowej), kłopoty 
rodzinne, dezintegracja i dezorganizacja społeczna. Pomoc instytucji aktywizujących 

[4] Mechanizmy adaptacyjne do życia w długotrwałym i chronicznym ubóstwie nazywane są przez badaczy 
zjawiska biedy i wykluczenia kulturą ubóstwa (nędzy).

[5] Patrz m. in.: M. Jahoda, P. Lazarsfeld, H. Zeisel, „Bezrobotni Marienthalu”, Warszawa, 2007; M. Szylko 
– Skoczny (red.), „Różne oblicza bezrobocia”, Warszawa, 1999; E. Tarkowska, „Przeciw biedzie. Pro-
gramy, pomysły, inicjatywy”, Warszawa, 2002; J. Kwaśniewski, „Społeczna kontrola procesów mar-
ginalizacji”, Warszawa, 1997; Z. Ratajczak (red.), „Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy 
psychologicznej”, Katowice, 1998.
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osoby defaworyzowane to więc również praca związana z niwelowaniem negatyw-
nych skutków dyskryminowania na rynku pracy.

Praca dostarcza nie tylko ekonomicznych środków, pozwalających na konsumowa-
nie na określonym poziomie egzystencji, ale jest źródłem wielu wartości niemate-
rialnych. Umożliwia nawiązywanie kontaktów, pozwala na dowartościowanie siebie 
i nadanie sensu własnej, codziennej aktywności. Potrzeby zaspakajane dzięki pracy 
układają się w hierarchiczną strukturę, którą analitycznie można przedstawić, tak 
jak to uczynili autorzy badania, za pomocą piramidy. Podstawę piramidy wyznaczają 
zaspokojone potrzeby materialne (fi nansowe), następnie potrzeba kontaktów spo-
łecznych i uznania, zaś kolejne, najwyższe piętro piramidy wyznaczają potrzeby psy-
chiczne – satysfakcji i samorealizacji. Zrekonstruowany w badaniach świat wyobra-
żeń o własnym losie, wykluczonych z rynku pracy na temat pracy i zatrudnienia nie 
dostarcza jednak odpowiedzi na pytanie, jak radzą sobie defaworyzowani bez pracy, 
jakie strategie wypracowują lub podejmują, oraz jak rekompensują sobie brak pracy 
w celu zaspokojenia innych potrzeb, wyższego rzędu. Te i inne problemy należałoby 
podjąć w kolejnych badaniach.

Rynek pracy wobec problemu defaworyzowanych 
– pracodawcy o „trudno zatrudnialnych”

Wyobrażenia na temat własnej pozycji na rynku pracy osób z kategorii defawory-
zowanych, zostały w omawianych badaniach skonfrontowane w opiniami dolnoślą-
skich pracodawców, pochodzących z trzech typów przedsiębiorstw: małych, średnich 
i dużych. Uzyskany materiał stanowić może podstawę weryfi kacji poglądów defawo-
ryzowanych na temat ich własnych szans za zatrudnienie. Poznawcza i praktyczna 
waga takich informacji jest znaczna, pozwala na stwierdzenie na ile trafnie swo-
je szanse oceniają potencjalni pracownicy, jakie działania powinny zostać podjęte, 
aby zwiększyć możliwości znalezienia pracy oraz co przeszkadza w ich zatrudnieniu. 
Te informacje odnajdujemy w analizowanym materiale badawczym.

Racjonalizowanie sytuacji zatrudnienia, ekonomizacja świata pracy, wskazują na 
pewną uniwersalność czy powszechność normatywnych odniesień. Pracownik jest 
tym cenniejszy dla pracodawcy, im większą wartość ma praca przez niego wyko-
nywana. Jednak w przypadku osób defaworyzowanych, pracownik jest ceniony nie 
tylko za wkład pracy wniesiony do przedsiębiorstwa, ale również ze względu na 
środki budżetowe przeznaczone na jego aktywizację. Problem pojawia się w sytuacji, 
gdy proporcje zostają znacznie zachwiane na rzecz korzyści fi nansowych z wdraża-
nia programów aktywizacji, kosztem tych płynących z pracy aktywizowanych. Wraz 
z zakończeniem wdrażania programu sytuacja aktywizowanej wraca do stanu sprzed 
zatrudnienia.

Oceny własnej pozycji na rynku pracy dokonane przez osoby z grup ryzyka różnią 
się od wyrażonych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Różnice jednak są mniejsze 
niż spodziewane. Deklaracje pracodawców wskazują, że najchętniej zatrudnialiby 
samotne matki i osoby po pięćdziesiątym roku życia. Defaworyzowani uznali również, 
że kobiety wychowujące w pojedynkę dzieci są najlepszymi spośród nich pracowni-
kami. O ile deklaracje w sytuacji tej kategorii osób o specjalnym statusie przekładają 
się na praktyki zatrudnienia, to inaczej sprawa wygląda w przypadku osób w wieku 
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50+. Deklaracje pracodawców wskazują tę grupę jako wartościowych pracowników. 
Jednak faktycznie zatrudnianych jest już mniej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upa-
trywać należy w dwóch czynnikach. Po pierwsze, w obawach pracodawców związa-
nych ze stanem zdrowia takich osób, który uniemożliwi podołaniu wielu obowiązkom. 
Po drugie, osoby po „pięćdziesiątce” mogą niezbyt chętnie podejmować pracę (rów-
nież ze względu na swój stan zdrowia) i szukać alternatywy w postaci świadczeń 
społecznych. Hipoteza ta wymaga jednak weryfi kacji w kolejnych badaniach.

Na podkreślenie zasługuje również szczególnie zaskakująca sytuacja byłych więź-
niów. Zarówno w sferze ocen, jak również deklaracji stanu zatrudnienia takich osób, 
stanowią one najmniej liczne reprezentacje zatrudnionych i zatrudnianych. Dekla-
racje jednak samych byłych penitencjariuszy zakładów karnych wskazują na dość 
znaczy odsetek osób podejmujących zatrudnienie. Różnice w danych sugerują więc 
istnienie określonych praktyk, polegających na ukrywaniu przed pracodawcą faktu 
skazania i odbywania kary więzienia.

Niechęć pracodawców do zatrudniania osób z kategorii dafaworyzowanych związa-
na jest z trzema głównymi czynnikami. Po pierwsze, ze zbyt wygórowanymi, nie-
adekwatnymi do kwalifi kacji i kompetencji, oczekiwaniami fi nansowymi. Trudno jest 
jednoznacznie ocenić, co kryje się za takim sądem. Z badań wynika, że pracodawcy 
oczekują, że defaworyzowani odejmą pracę za wynagrodzenie niższe niż inni, „prze-
ciętni” pracownicy. Z drugiej strony osoby defaworyzowane mogą żądać wynagro-
dzenia, które w swoje wysokości znacznie przewyższy świadczenia otrzymywane 
z instytucji pomocy społecznej w formie zasiłków. Dodatkowo niebagatelną rolę przy 
ekonomicznych kalkulacjach podjęcia pracy odgrywa praktyka podejmowania pracy 
w szarej strefi e.

Po drugie, z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów ekonomicznych, czasu 
i kosztów fi nansowych na zatrudnienie osoby defaworyzowanej. Koszty te związane 
są z dostosowaniem stanowiska pracy, przeszkoleniem i wdrożeniem pracownika, jak 
również z jego pozyskaniem w ramach programów subsydiowania zatrudnienia (kło-
poty z uzyskaniem informacji o sposobach otrzymania dofi nansowania oraz niesta-
bilność przepisów prawa). Obawy pracodawców związane są z ryzykiem poniesienia 
kosztów nieadekwatnych do otrzymanych korzyści.

Po trzecie, z brakiem pewności dotyczącym rzetelności i jakości pracy osób defa-
woryzowanych. Związana jest z nią nie tylko niepewność fi nalnego produktu wy-
pracowanego przez taką osobę, ale również z nieoczekiwanymi absencjami takich 
pracowników w pracy, wynikającymi z realizacji innych swoich powinności (opieki 
nad dzieckiem). Obawy przedsiębiorców dotyczą jeszcze zaangażowania się w pracę 
i poddania się rygorowi codziennej aktywności osób z badanych grup ryzyka. Brakuje 
im, podkreślanych już wcześniej, również kompetencji wynikających z doświadczenia 
zawodowego, oraz z wykształcenia.

Problem związany z działaniami zwiększającymi szanse zatrudnienia defaworyzo-
wanych zostanie omówiony osobno w następnym podpunkcie opracowania. Należy 
poświęcić mu osobna uwagę, ze względu na przesłanki praktycznego wykorzystania 
wniosków.
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Oczekiwania wobec publicznych służb zatrudnienia

Strukturę zgłaszanych przez respondentów sugestii wyznacza przeorientowanie pod-
miotowe istniejących form wspierania zatrudnienia wśród osób defaworyzowanych. 
Inaczej rzecz ujmując, chodzi o dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb rynku 
pracy, poprzez skupienie narzędzi aktywizacji na osobach z grup zagrożonych wyklu-
czeniem zawodowym i społecznym. Instytucje wdrażające programy aktywizujące 
powinny jednocześnie uwzględniać potrzeby lokalnego rynku pracy, zgłaszane przez 
pracodawców zapotrzebowanie na określone kompetencje zawodowe, oraz poprzez 
szczegółową diagnozę poszczególnych, indywidualnych przypadków, dostosować na-
rzędzia do każdego defaworyzowanego z osobna. Postuluje się zindywidualizowane 
podejście do problemów osób o szczególnym statusie na rynku pracy, uwzględniają-
ce wieloproblemowość ich sytuacji życiowych.

Oczekiwania wobec instytucji publicznych służb zatrudnienia zgłaszane przez praco-
dawców i wykluczanych są w gruncie rzeczy zbliżone. Osią sugestii jest maksymali-
zacja korzyści płynących z zatrudnienia takich osób, która odbywać się może w kilku 
obszarach. Zachętą do zatrudniania może być fakt oferowania pracodawcom dobrze 
przygotowanego i wartościowego ze względu kwalifi kacje pracownika. Kolejnym ob-
szarem jest dostosowanie i unormowanie systemu przepisów, w tym dotyczących 
dofi nansowania do stanowisk pracy utworzonych dla tych kategorii zatrudnianych 
lub oferujących ulgi podatkowe oraz uelastycznienia form zatrudnienia. Ostatni ob-
szar związany jest z systemem informacji o realizowanych programach aktywizacji, 
zarówno skierowanych do pracodawców, jak i potencjalnych pracowników z grup 
ryzyka.

Pracodawcy, co oczywiste, oczekują, że pracownik przez nich zatrudniony będzie 
osobą kompetentną, samodzielną i rzetelną w wykonywanych obowiązkach. Osoba 
przez nie zatrudniana powinna posiadać niezbędne na danym stanowisku pracy kwa-
lifi kacje. Postulują tym samym, by instytucje rynku pracy ułatwiły im znalezienie lub 
wykształcenie odpowiedniego pracownika. Osoby z grup defaworyzowanych również 
wiedzą, jakie znaczenie dla ich samodzielności egzystencjalnej mają odpowiednie 
kwalifi kacje zawodowe. Obie grupy oczekują od publicznych instytucji zatrudnienia 
szkoleń zawodowych, podnoszących lub dostosowujących kwalifi kacje do potrzeb 
rynku. Ze względu na fl uktuacyjny charakter gospodarki, system i problematyka 
szkoleń powinny mieć elastyczną formę. W przygotowanie odpowiednio wartościo-
wego pracownika zaangażowane powinny zostać zarówno zewnętrzne instytucje 
szkoleniowe, ośrodki przygotowani zawodowego i szkoły zawodowe, jak również 
pracodawcy. Chęć przeprowadzania nauki wśród tych ostatnich jest uzależniona 
od systemu wsparcia fi nansowego. Trudno oczekiwać, że pracodawcy będą chcieli 
ponosić koszty przygotowania do pełnienia ról zawodowych, bez gwarancji dalszej 
z nim współpracy.

Problem szkoleń nie ogranicza się tylko do socjalizowania w rolach zawodowych, ale 
również związany jest z odpowiednim zmotywowaniem bezrobotnego do aktywności 
zawodowej. Wdrożenie do pracy osoby pozostającej poza „obiegiem” przez dłuższy 
czas nie jest rzeczą łatwą. Ważna jest tym samym funkcja stymulująca do reżimu 
pracy. Istotne są również szkolenia związane z rozwojem kompetencji cywilizacyj-
nych (obsługi komputerów, pisania CV i listów motywacyjnych, itp.), bez których 
możliwość elastycznego reagowania na zmiany nie tylko na rynku pracy, ale również 
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zrozumienie wymogów kulturowych społeczeństwa, jest niemożliwe.

Najskuteczniejsze z punktu aktywizacji osób defaworyzowanych, wydają się narzę-
dzia wsparcia fi nansowego i ułatwień formalno – prawnych związanych z zatrudnia-
niem takich pracowników. Refundacje kosztów zatrudnienia, wynagrodzeń w części 
lub całości, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wykwalifi kowania pracowni-
ka są najefektywniejszymi zachętami tworzenia miejsc pracy. System fi nansowego 
wsparcia łagodzić miałby wszelkie niedogodności i kosztowność zatrudniania osoby 
o szczególnym statusie na rynku pracy. Oczywiście, wdrożenie takiego podejścia na 
masową skalę wymaga przedefi niowania zadań państwa w zakresie polityki społecz-
nej i polityki zatrudnienia, w której praca jako wartość byłaby nadrzędna w stosun-
ku do innych wartości tych polityk. Należy bowiem zauważyć, że taka polityka jest 
kosztowna, na co wskazują chociażby doświadczenia państw realizujących podobne 
strategie (np. Dania). Alternatywą dla niej mógłby być system zachęt w postaci zwol-
nień podatkowych i redukcji innych obciążeń fi skalnych.

Kolejna kwestia związana z oczekiwaniami w stosunku do instytucji rynku pracy jest 
związana z omawianą wyżej. Przeszkodą w zatrudnianiu osób o szczególnym statusie 
są zawiłości formalnoprawne, utrudniające wdrażanie i rozlicznie programów aktywi-
zujących. Oczekiwania pracodawców dotyczą ujednolicenia przepisów o zatrudnie-
niu osób defaworyzowanych oraz uszczupleniu formalnych wymogów i dokumentacji 
niezbędnej do ubiegania się o wsparcie w realizacji programów aktywizacyjnych.

Postulat uelastycznienia form zatrudnienia często pojawia się w dyskusjach na te-
mat rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy i tym samym zatrudnienie. Jednak 
w stosunku do osób z grup zagrożonych wykluczeniem ma on mniejsze znaczenie. 
Dominujące sposoby zatrudniania takich ludzi wskazują, że pracodawcy „radzą” so-
bie z tym problemem. W literaturze i badaniach nad rynkiem pracy jako jedno z moż-
liwych rozwiązań problemu elastyczności podaje się przekazanie części uprawnień, 
związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim z rąk urzędów pracy, do profesjo-
nalnych agencji zatrudnienia. Tym samym część kosztów poszukiwania pracy oraz 
zatrudniania zostałaby przerzucona na inne podmioty.

Ostatni obszar maksymalizujący korzyści z zatrudniania osób defaworyzowanych 
związany jest z systemem informowania o wdrażanych i realizowanych programach, 
sposobach ich rozliczenia oraz wymogach formalnych. Pracodawcy nie chcą ponosić 
dodatkowych kosztów na poszukiwanie informacji o możliwościach zatrudniania na 
korzystnych warunkach osób z grup ryzyka. Oczekuje się od instytucji rynku pra-
cy, że informacje o możliwościach wejścia do takich programów będą ogólnie i co 
najistotniejsze, łatwo dostępne. Pracodawcy, szczególnie z grupy małych przedsię-
biorstw, których ograniczona struktura organizacyjna nie posiada komórek zajmują-
cych się zatrudnianiem, chcieliby otrzymywać systematycznie od urzędów zatrudnie-
nia, instytucji pomocy społecznej i innych, wiadomości o możliwościach i korzyściach 
z uczestniczenia w takich przedsięwzięciach.

Oczekiwania wobec publicznych instytucji zatrudnienia oraz państwa zgłaszane przez 
pracodawców oraz zgłaszane przez bezrobotnych z grup o szczególnym statusie na 
rynku pracy mają uniwersalny charakter, nieograniczony tylko o badanej problema-
tyki defaworyzowania na rynku pracy. Postulaty pracodawców nie są ograniczone 
tylko do zwiększenia atrakcyjności zatrudniania osób z omawianych kategorii proble-
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mowych, ale pojawiają się systematycznie jako propozycje zwiększenia konkurencyj-
ności gospodarki. Szczególnie często pojawiają się oczekiwania wobec zmniejszenia 
obciążeń fi skalno – socjalnych, których wysokość, zdaniem pracodawców, badaczy 
rynku i naukowców o liberalnej opcji, w nadmiernym stopniu obciążają przedsiębior-
stwa, i tym samym osłabiają ich konkurencyjność.

Podsumowanie i rekomendacje

Badania zrealizowane przez Pentor Research International należy uznać za dzieło 
o wyjątkowym charakterze. W istotny sposób uzupełniają wiedzę o sytuacji osób 
defaworyzowanych, konfrontując obrazy dwóch grup odniesienia: samych wykluczo-
nych i pracodawców. Waga tego typu badań jest trudna do przecenienia, co zostało 
już wystarczająco dowiedzione.

Analizowane wyniki badań dowodzą spójnego i wspólnego oglądu sytuacji na ryn-
ku pracy, dokonanego przez dwie kategorie aktorów: pracodawców i potencjalnych 
pracowników. Taki wspólny ogląd, który możemy uznać za przejaw wspólnoty poglą-
dów i postaw, stanowi doskonały grunt pod budowę racjonalnej polityki zatrudniania 
opartej na wspólnych dążeniach tych dwóch uczestników gry rynkowej (w obszarze 
pracy).

Rekomendacje, których podstawą jest materiał z badań oraz jego raport dotyczą 
dwóch zasadniczych wymiarów: poznawczego i praktycznego.

Badania nad sytuacją osób defaworyzowanych powinny zostać pogłębione o dodat-
kowe analizy, ze szczególnym uwzględnieniem subregionalnych zróżnicowań lokal-
nych gospodarek i rynków pracy. Takie działania poza dostarczeniem uzupełnieniem 
luki poznawczej o wpływie kondycji lokalnego systemu gospodarczego na los osób 
o szczególnej sytuacji na rynku pracy, pozwolą na zaprojektowanie odpowiednich, 
dostosowanych do specyfi k regionalnych, narzędzi poprawy sytuacji takich grup spo-
łecznych.

Przedmiotem kolejnych badań powinny stać się biografi e takich ludzi, ze szczegól-
nym nastawieniem na poznanie strategii adaptacji do sytuacji braku pracy. Bez tej 
wiedzy, trudno orzec, jak należy przeprowadzać programy aktywizujące, skoro ludzie 
ci „jakoś sobie radzą” bez tych programów.

Realizowane programy aktywizacji powinny zostać zreorientowane na jednostkę. 
To szczególna sytuacja konkretnej osoby powinna stanowić podstawę poszukiwania 
narzędzi do poprawy jej sytuacji. Dotychczasowe praktyki wykazują tendencje od-
wrotne, w których to przygotowuje się, często rozbudowany, zestaw narzędzi akty-
wizujących, a następnie poszukuje się osób, co do których owe „narzędzia” mogłyby 
zostać wykorzystane. W centrum działań powinna znajdować się więc jednostka, zaś 
propozycje dla niej powinny uwzględniać jej położenie, losy oraz zapotrzebowania 
lokalnego systemu gospodarczego. Inaczej mówiąc dobór narzędzi powinien mieć 
charakter negocjowalny.

Poprawa systemu komunikacji między instytucjami rynku pracy a pozostałymi jego 
uczestnikami, również powinna stanowić przedmiot zainteresowania publicznych 
służb zatrudnienia. Skuteczność działań w zakresie aktywizowania jest uzależniona 
od włączenia w ten proces jak największej liczby uczestników. Poza informowanie 
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o realizowanych programach, system powinien uwzględniać informacje o formal-
nościach związanych z uczestniczeniem w nim, sposobach rozliczania i wszystkich 
korzyściach płynących z tego tytułu. System informacji poza swoim pragmatycznych 
przeznaczeniem pełnić może również rolę forum wymiany myśli i idei, które będą 
pełnić również funkcje integrujące pracodawców z pracownikami. Badania dowiodły, 
że stereotypy i uprzedzenia są bowiem jedną ze „skuteczniejszych” barier w podej-
mowaniu współpracy między tymi aktorami życia gospodarczego.
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