
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca: 

„EU-CONSULT” Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 18C, 

lokal D, 

80-747 Gdańsk 

 

 

Zamawiający: 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, 

Wydział Rynku Pracy, 

ul. Ogrodowa 5B, 

50-306 Wałbrzych 

 

 

 

 

 

 

 
listopad 2017 r. 

 

 
 



 

Spis treści 
 
Streszczenie .......................................................................................................................................................................... 4 
Wprowadzenie .................................................................................................................................................................... 7 

Cele badania .................................................................................................................................................................... 7 
Metodologia badania ................................................................................................................................................... 8 

Opis wyników badania ..................................................................................................................................................  10 
Podstawowe informacje na temat respondentów ........................................................................................ 10 
Przyczyny niepodejmowania zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne ........................ 20 
Szanse osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia ................................................................................. 25 
Powody rejestracji w urzędach pracy................................................................................................................ 27 
Rodzaje pomocy otrzymywane z urzędu pracy ............................................................................................. 28 
Oczekiwania osób długotrwale bezrobotnych odnośnie rodzajów pomocy ze strony 
powiatowego urzędu pracy ................................................................................................................................... 30 
Częstotliwość wizyt w urzędzie wyznaczanych z urzędu i podejmowanych z własnej 
inicjatywy przez osoby bezrobotne .................................................................................................................... 33 
Identyfikacja instytucji, grup pomocowych, sieci społecznościowych, do których może się 
zwrócić osoba bezrobotna ...................................................................................................................................... 34 
Dyspozycyjność osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia .................................... 36 
Oczekiwania osób długotrwale bezrobotnych dotyczące podjęcia pracy .......................................... 37 
Formy spędzania czasu wolnego przez osoby długotrwale bezrobotne ............................................ 52 
Przyczyny braku sukcesu w podejmowaniu zatrudnienia i w jgo utrzymaniu ................................ 56 
Psychologiczne aspekty niepodejmowania zatrudnienia.......................................................................... 59 

Wnioski i rekomendacje ............................................................................................................................................... 65 
Aneksy ................................................................................................................................................................ ................. 68 

Spis tabel i rysunków ................................................................................................................................................ 68 
Kwestionariusz badania PAPI ............................................................................................................................... 70 
Scenariusz badania Mini FGI ................................................................................................................................. 78 

 

3 
 



 

Streszczenie 
 
Celem niniejszego badania była analiza gotowości do podjęcia pracy przez osoby długo-
trwale bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w czterech najwięk-
szych miastach Dolnego Śląska (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób młodych oraz kobiet. 
 
W ramach badania zastosowano dwie techniki badawcze:  

• Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI) na próbie 800 osób długotrwale 
bezrobotnych; 

• Minigrupa (Mini FGI) z przedstawicielami instytucji rynku pracy i ośrodków po-
mocy społecznej – zorganizowano 2 wywiady (1 we Wrocławiu i 1 
w Wałbrzychu). 

 
Na podstawie zrealizowanych badań stwierdzono, że jako przyczyny trudności 
w znalezieniu pracy osoby długotrwale bezrobotne postrzegają przede wszystkim: 

• Brak wystarczającego doświadczenia; 
• Nieznajomość języków obcych; 
• Niechęć pracodawców do zatrudnienia pracowników na umowę; 
• Niedostosowanie ofert pracy do oczekiwań respondenta; 
• Brak odpowiedniego wykształcenia. 

 
Blisko 60% uczestników badania stanowiły kobiety. Jeden na pięciu respondentów to 
osoba w wieku poniżej 25 lat. Obie grupy osób są szczególnie narażone na zjawisko dłu-
gotrwałego bezrobocia.  W przypadku kobiet brak możliwości znalezienia pracy często 
związany jest z brakiem dyspozycyjności, zaś w przypadku osób młodych, do najczęst-
szej przyczyny braku zatrudnienia należy brak doświadczenia zawodowego.  
 
Ponad połowa osób długotrwale bezrobotnych uważa, że w ciągu najbliższych 3 miesię-
cy nie ma szans na znalezienie pracy bądź ocenia swoje szanse w tym zakresie jako ma-
łe. W związku z tym rezygnują z przeglądania ofert pracy i rozsyłania CV. 
 
Jako najczęstsze powody rejestracji w urzędzie pracy osoby długotrwale bezrobotne 
podają chęć znalezienia pracy oraz dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie chcą one 
jednak angażować się w poszukiwanie zatrudnienia – jedynie 3 na 10 ankietowanych 
chce otrzymywać informacje o ofertach pracy. Można przypuszczać, że pozostali re-
spondenci, którzy wskazali, że są zainteresowani zatrudnieniem, oczekują, iż to przed-
stawiciele urzędu pracy skierują ich do odpowiedniego pracodawcy. 
 
Bardzo niewiele osób długotrwale bezrobotnych korzysta z dostępnych w urzędach pra-
cy form aktywizacji zawodowej – z poradnictwa zawodowego korzysta co szósty klient 
tych instytucji, z kursów i szkoleń co dwunasty, zaś z pozostałych form mniej niż 6% 
ankietowanych. Spośród wymienionych form wsparcia kobiety w największym stopniu 
zainteresowane były kursami i szkoleniami oraz skierowaniem do zatrudnienia wspie-
ranego u pracodawcy, a osoby do 25 roku życia najczęściej wskazywały na kursy 
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i szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 
oraz stypendia w okresie kontynuowania nauki. 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że należy położyć nacisk na dłu-
gookresowe formy aktywizacji – w przypadku osób długotrwale bezrobotnych należy 
zacząć od pracy nad ich podejściem do kwestii aktywności zawodowej, a dopiero później 
można przejść do działań zmierzających do znalezienia pracy, w związku z czym 3 mie-
siące to okres zbyt krótki, aby zmienić sytuację danej osoby. 
 
Z przeprowadzonych badań oraz obserwacji ankieterów wynika, że dość często zdarza 
się, że osoby długotrwale bezrobotne nie stawiają się na wyznaczone wizyty w urzędzie 
pracy – nie dostrzegają one korzyści związanych z wizytą, gdyż nie mają w stosunku do 
urzędu oczekiwań innych niż zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
Osoby długotrwale bezrobotne nie posiadają wiedzy o instytucjach i wsparciu z jakiego 
mogą skorzystać. Te, które poszukują pracy, z reguły przeglądają w tym celu portale in-
ternetowe z ogłoszeniami. 
 
Długotrwale bezrobotni z reguły nie są skłonni do łączenia pracy dorywczej (np. zbiera-
nia makulatury lub runa leśnego) z pracą na umowę. Do głównych powodów takiej po-
stawy należą: 

• Perspektywa utraty świadczeń społecznych; 
• Obawa przed zajęciem przez komornika wynagrodzenia w związku z długami. 

 
Jedną z kluczowych przyczyn trudności w znalezieniu pracy przez osoby długotrwale 
bezrobotne jest ich wysoka roszczeniowość: z reguły oczekują one zatrudnienia 
w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach od 8 do 16, wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 2500 zł netto oraz umowy o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia. Cechują 
się one niską mobilnością – nie są skłonne poświęcić na podróż do pracy więcej niż 30 
minut oraz pracować w mieście innym niż miejsce zamieszkania. 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby długotrwale bezrobotne poświęcają naj-
więcej czasu na formy aktywności fizycznej oraz na oglądanie telewizji. Nie mają 
w zwyczaju regularnego przeglądania ofert pracy. Zgodnie z deklaracjami respondentów 
6/10 klientów urzędów pracy nie uczęszcza na kursy i zajęcia, a co drugi nie poświęca 
nawet godziny tygodniowo na samodzielne dokształcanie.  
 
Najczęściej wskazywanymi w badaniu PAPI przyczynami rezygnacji z pracy są niezado-
wolenie z wysokości wynagrodzenia oraz uciążliwość godzin pracy. Według obserwacji 
uczestników badania Mini FGI osoby długotrwale bezrobotne mają trudności 
z dostosowaniem się do zasad obowiązujących u danego pracodawcy, cierpią również na 
braki w zakresie umiejętności miękkich. 
 
Chociaż większość osób długotrwale bezrobotnych wysoko ocenia swoją motywację do 
poszukiwania pracy, to nie przekłada się ona na rzeczywiste działania. Do najczęstszych 
obaw związanych z poszukiwaniem pracy należą: 
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• lęk, iż niedostateczne wykształcenie oraz doświadczenie uniemożliwią znalezie-
nie zatrudnienia;  

• obawa, iż zły stan zdrowia uniemożliwi znalezienie pracy.  
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sporządzono następujące rekomen-
dacje: 

• Konieczne jest uświadamianie osobom długotrwale bezrobotnym, że mają wpływ na 
swoją zdolność do zatrudnienia, a dzięki uczestnictwu w szkoleniach oraz zdobywaniu 
doświadczenia w ramach stażów zwiększają szansę na to, że dostaną pracę oraz satys-
fakcjonujące wynagrodzenie. 

• Konieczna jest wielokrotna realizacja indywidualnego poradnictwa, służącego podnie-
sieniu samooceny i motywacji osób długotrwale bezrobotnych oraz zachęceniu do prze-
glądania ofert pracy i rozsyłania CV. 

• Należy położyć większy nacisk na zachęcenie osób długotrwale bezrobotnych do korzy-
stania z oferowanych przez urząd pracy form aktywizacji. Warto w tym celu przedsta-
wiać historie osób, które pomimo niekorzystnej sytuacji (niski poziom wykształcenia, 
podeszły wiek itp.) odniosły sukces na rynku pracy. 

• Zalecane jest koncentrowanie się na kompleksowym i długoterminowym wsparciu – 3 
miesiące to zbyt mało, aby zmienić podejście do życia osoby długotrwale bezrobotnej. 

• Pracownicy poszczególnych instytucji świadczących usługi na rzecz osób długotrwale 
bezrobotnych powinni przekazywać informacje na temat dostępnego wsparcia oraz za-
chęcać do korzystania z niego. 

• Konieczne jest prowadzenie z osobami długotrwale bezrobotnymi rozmów dotyczących 
krótko- i długookresowych korzyści wynikających z pracy na umowę. 

• Należy zachęcać pracodawców współpracujących z urzędami pracy do oferowania ela-
stycznych warunków zatrudnienia. 

• Konieczne jest wskazywanie osobom długotrwale bezrobotnym, na jakie wynagrodzenie 
mogą liczyć, jak również uświadamianie im, że po podjęciu pracy oraz zdobyciu do-
świadczenia będą mogły liczyć na wzrost wynagrodzenia, zyskają również większe moż-
liwości, jeżeli chodzi o wybór potencjalnych pracodawców. 

• Należy zachęcać osoby długotrwale bezrobotne do tego, aby poświęcały co najmniej go-
dzinę dziennie na czynności związane z poszukiwaniem pracy (np. przeglądanie ofert, 
rozsyłanie CV) oraz żeby poświęcały więcej czasu na podnoszenie kwalifikacji poprzez 
uczestnictwo w kursach i szkoleniach i/lub samodzielną naukę. 

• Należy zadbać o to, aby kursy, w których uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne łą-
czyły w sobie zajęcia dedykowane umiejętnościom twardym oraz moduły poświęcone 
kompetencjom społecznym, jak również uświadamiać klientom urzędów pracy znacze-
nie umiejętności miękkich. 

• Konieczne jest uświadamianie osobom długotrwale bezrobotnym, że umiejętności, jakie 
nabyły w trakcie edukacji tracą na aktualności, w związku z czym istotne jest uczestnic-
two w kursach. W przypadku osób, które dysponują umiejętnościami, na które praco-
dawcy nie zgłaszają zapotrzebowania, niezbędne jest zachęcenie do przekwalifikowania. 

• W ramach wywiadów Mini FGI wskazano, że wielu pracodawców nie chce zatrudniać 
osób długotrwale bezrobotnych w przekonaniu, że nie sprawdzą się oni jako pracownicy. 

• W ramach wywiadów Mini FGI respondenci zwrócili również uwagę, że wiele osób pod-
jęłoby pracę, gdyby zostały postawione wyższe wymogi dotyczące uzyskania ubezpie-
czenia zdrowotnego. 
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Wprowadzenie 
 
Cele badania 
 
Głównym celem niniejszego badania była analiza gotowości do podjęcia pracy przez 
osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy 
w czterech największych miastach Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób młodych oraz kobiet. Osoby długotrwale bezrobotne to osoby pozostające 
w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego 
dorosłych1. 
 
Do celów szczegółowych badania należały: 
• rozpoznanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby długotrwale bez-

robotne,  
• określenie, jaka część osób długotrwale bezrobotnych jest zainteresowana podję-

ciem pracy, jak osoby bezrobotne określają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia,  
• zbadanie powodów rejestracji w urzędach pracy oraz rodzajów pomocy otrzyma-

nych z urzędu pracy,  
• poznanie oczekiwań osób długotrwale bezrobotnych odnośnie rodzajów pomocy ze 

strony powiatowego urzędu pracy, częstotliwości wizyt w urzędzie wyznaczanych 
z urzędu i podejmowanych z własnej inicjatywy przez osoby bezrobotne, 

• identyfikacja instytucji, grup pomocowych, sieci społecznościowych, do których mo-
że się zwrócić osoba bezrobotna, z podziałem na wiedzę uzyskaną od bezrobotnych 
oraz od przedstawicieli instytucji rynku pracy i ośrodków pomocy społecznej,  

• poznanie dyspozycyjności osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia 
przy uwzględnieniu np.: opieki nad dzieckiem czy osobą zależną, dorywczej pracy 
w rolnictwie, świadczenia drobnych odpłatnych usług, zbierania runa leśnego, zbie-
rania makulatury czy złomu,  

• oczekiwania osób dot. podjęcia pracy. Jaki wpływ na oczekiwania mają zarobki, od-
ległość od zamieszkania, charakter pracy, etc.,  

• formy spędzania wolnego czasu,  
• zbadanie przyczyn braku sukcesu w podejmowaniu zatrudnienia lub/i 

w utrzymaniu,  
• zbadanie przyczyn psychologicznych aspektów niepodejmowania zatrudnienia (bra-

ku motywacji, lęków, obaw, innych psychologicznych barier). 
 
Badanie objęło 4 największe miasta Dolnego Śląska, tj. Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych 
i Wrocław. 
 

1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 
r.poz.1065, z późn. zm.) 
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Metodologia badania 
 
W badaniu wykorzystano dwie techniki badawcze: wywiad bezpośredni kwestionariu-
szowy (PAPI) oraz minigrupę (Mini FGI). Poniżej zaprezentowano opisy wspomnianych 
technik. 
 
Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI) 
Badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety jest najbardziej popu-
larną wśród metod ilościowych techniką zbierania danych. Polegało na zbieraniu infor-
macji przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza (ankiety). Pytania zawarte 
w kwestionariuszu zostały opracowane na podstawie problemów badawczych.  
 
Populacja badana:  
Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane u urzędach pracy zamieszkujące naj-
większe miasta w województwie, tj. Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych i Wrocław. 
 
Liczebność próby:  
850 (50 w ramach pilotażu i 800 w ramach badania właściwego). 
Dobór próby:  
Wykonawca dokonał warstwowania respondentów ze względu na miejsce zamieszka-
nia.  
 
Struktura próby:  
W poniższej tabeli zaprezentowano dobór próby w ramach pilotażu oraz badania wła-
ściwego ze względu na miasto:  
 
Tabela 1. Struktura próby w badaniu PAPI 
Wyszczególnienie  Jelenia 

Góra  
Legnica  Wałbrzych  Wrocław  Razem 

4 miasta  
Liczba zarejestrowanych bezro-
botnych na dzień 31.03.17 r.  

1445  3032  3915  10166  18558  

Liczba długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych na dzień 
31.03.17 r. 

552  1523  1806  4786  8667  

Liczba respondentów 
w pilotażu 

12 12 13 13 50 

Liczba respondentów 
w badaniu właściwym 

55  150  180  415  800  

Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Sposób dotarcia do respondentów:  
Badanie było realizowane na terenie powiatowych urzędów pracy w poszczególnych 
miastach. Ankieterzy zapraszali do wzięcia udziału w badaniu klientów powiatowych 
urzędów pracy. Jeżeli dany klient spełnił kryterium bycia osobą długotrwale bezrobotną 
zamieszkałą w danym mieście oraz zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, an-
kieter przeprowadzał z nim wywiad. Wywiad był realizowany po tym, jak bezrobotny 
zakończył konsultacje z pracownikami powiatowego urzędu pracy. 
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Przed badaniem ankietowym wykonawca skontaktował się telefonicznie z dyrektorami 
powiatowych urzędów pracy w celu poinformowania ich o realizowanym badaniu oraz 
uzyskania zgody na jego przeprowadzenie. Do dyrektorów powiatowych urzędów pracy 
drogą e-mailową został skierowany list polecający, zawierający informację o realizacji 
badania i jego celach oraz prośbę o współpracę z wykonawcą. Wykonawca wyposażył 
ankieterów w identyfikatory i zaświadczenia według wzorów zaakceptowanych przez 
zamawiającego. 
 
Narzędzie badawcze:  
Narzędziem badawczym była ankieta/kwestionariusz składający się z pytań otwartych, 
półotwartych oraz zamkniętych (dotyczących problemów badawczych oraz metryczko-
wych). Realizacja jednego wywiadu zajmowała około 15-20 minut. 
 
 
Minigrupa (Mini FGI) 
 
Minigrupa to odmiana zogniskowanego wywiadu grupowego prowadzonego z mniejszą 
liczbą uczestników (4-6 osób). Wywiady prowadzone były przez moderatora według 
scenariusza, który określał konkretny cel rozmowy i wytyczne dla moderatora o tym, jak 
prowadzić dyskusję. 
 
Populacja badana:  
Przedstawiciele instytucji rynku pracy i ośrodków pomocy społecznej. 
 
Dobór próby:  
Celowy – lista podmiotów zaproszonych do uczestnictwa w badaniu, jak również przed-
stawicieli poszczególnych podmiotów, została opracowana przez Zespół Badawczy 
i przedstawiona do akceptacji zamawiającego. 
 
Liczba wywiadów grupowych:  
2 – wykonawca zrealizował po 1 Mini FGI we Wrocławiu oraz w Wałbrzychu. 
 
Sposób dotarcia do respondentów: 
Wykonawca skontaktował się z poszczególnymi podmiotami w celu ustalenia, którzy 
z ich przedstawicieli powinni wziąć udział w badaniu ze względu na posiadaną wiedzę 
i doświadczenie związane z tematyką badania.  
 
Narzędzie badawcze:  
Narzędziem badawczym był scenariusz wywiadu, zawierający pytania otwarte 
oraz instrukcje dla moderatora.  
 
Uczestnicy badania Mini FGI: 
W badaniu zrealizowanym we Wrocławiu wzięło udział 4 uczestników, natomiast 
w wywiadzie przeprowadzonym w Wałbrzychu 6 osób. 
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Opis wyników badania 
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań ilościowych PAPI zrealizowanych 
z osobami  długotrwale bezrobotnymi oraz jakościowych Mini FGI zrealizowanych                    
z przedstawicielami instytucji rynku pracy i ośrodków pomocy społecznej.  
 
Podstawowe informacje na temat respondentów 
 
Rysunek 1. Płeć uczestników badania  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Blisko 60% uczestników badania stanowiły kobiety. Do głównych czynników wpływają-
cych na to, że stanowią one większość osób długotrwale bezrobotnych, należą: 

• Ograniczona dyspozycyjność, związana z koniecznością opieki nad dzieckiem 
bądź dziećmi; 

• Niechęć pracodawców do zatrudniania kobiet wynikająca z obawy, że po zajściu 
w ciążę pójdą one na zwolnienie chorobowe, a następnie urlop macierzyński 
i rodzicielski2. 

 
Rysunek 2. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę wskazać swój przedział 
wieku:” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 

2 Na podstawie Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce – Diagnoza i metody zapobiegania, Warszawa 2014, 
s.95. 
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Tabela 2. Struktura respondentów pod względem wieku, w podziale na płeć bada-
nych. 

 
35. Płeć respondenta 

a) Kobieta b) Mężczyzna 

% w kolumnie % w kolumnie 

29. Proszę wskazać swój 

przedział wieku: 

a) Do 25 lat 18,3% 11,9% 

b) 26-35 lat 40,0% 21,3% 

c) 36-45 lat 19,6% 18,1% 

d) 46-55 lat 12,1% 20,0% 

e) 56 lat i więcej 8,8% 28,1% 

f) Odmowa odpowiedzi  1,3% 0,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
Tabela 3 Struktura respondentów pod względem wykształcenia w podziale na 
płeć i wiek badanych. 

 Ogó-
łem 

Kobie-
ta 

Mężczy-
zna 

Do 25 
lat 

26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat i 
więcej 

Odmowa 
odpo-
wiedzi 

(nie 
czytać) 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N w 
kolumnie 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N 
w 

kolum-
nie 

% z N w 
kolumnie 

34. Jakie ma 
Pan/i wy-

kształcenie: 

Podsta-
wowe 

13,0% 12,5% 13,8% 7,9% 8,5% 13,2% 13,1% 25,8% 25,0% 

Gimna-
zjalne 

8,8% 9,6% 7,5% 11,1% 14,6% 5,3% 8,2% 0,0% 0,0% 

Zasadni-
cze zawo-

dowe 

23,3% 17,9% 31,3% 9,5% 14,6% 19,7% 37,7% 43,9% 25,0% 

Średnie 
techniczne 
(ukończo-
ne techni-

kum) 

14,3% 13,3% 15,6% 15,9% 14,6% 19,7% 8,2% 12,1% 0,0% 

Średnie 
ogólne 

(ukończo-
ne liceum) 

19,8% 24,2% 13,1% 27,0% 20,8% 19,7% 14,8% 13,6% 50,0% 
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Wyższe 
licencjac-

kie 

5,3% 6,3% 3,8% 7,9% 7,7% 3,9% 4,9% 0,0% 0,0% 

Wyższe 
inżynier-

skie 

1,0% 0,8% 1,3% 3,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Wyższe 
magister-

skie 

10,5% 12,1% 8,1% 12,7% 12,3% 10,5% 11,5% 4,5% 0,0% 

Odmowa 
odpowie-

dzi 

4,3% 3,3% 5,6% 4,8% 5,4% 7,9% 1,6% 0,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 

 
Największą grupę wśród długotrwale bezrobotnych uczestniczących w badaniu stanowi-
ły osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia - wiele z nich to osoby z wyższym wykształce-
niem, które jeszcze nie znalazły swojego miejsca na rynku pracy. Warto zwrócić uwagę, 
że młode osoby kończące popularne kierunki studiów, na które jest obecnie niewielkie 
zapotrzebowanie (np. po pedagogice czy zarządzaniu), pomimo niewielkiego doświad-
czenia mają relatywnie wysokie oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, co utrudnia im 
znalezienie pracy. Pozostałe przedziały były reprezentowane przez zbliżone do siebie 
grupy ankietowanych (od 15,5% do 19,8%) – oznacza to, że wśród każdej grupy wieko-
wej występują licznie osoby, które mają trudności ze znalezieniem pracy. W przypadku 
osób w wieku do 25 lat największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby 
z wykształceniem średnim ogólnym (27%), gdzie przyczyną jest najprawdopodobniej 
kontynuacja kształcenia i szukanie pracy dorywczej. Drugą grupą są osoby, które ukoń-
czyły technikum (15,9%), w tym przypadku problem znalezienia zatrudnienia wynika 
najprawdopodobniej z braku dostępnych miejsc pracy w zawodzie oraz wymagania pra-
codawców związanych z doświadczeniem zawodowym. Spośród kobiet najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku 26-35 lat (40%).  
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Rysunek 3. Struktura respondentów według płci i wieku w podziale na miejsce 
zamieszkania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
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Struktura osób długotrwale bezrobotnych w poszczególnych miastach jest bardzo zbli-
żona. W Wałbrzychu wystąpił wyższy odsetek kobiet w wieku do 25 lat niż w innych 
miastach (25,5%). Jednocześnie w mieście tym wystąpił z kolei mniejszy odsetek kobiet 
długotrwale bezrobotnych w wieku 26-35 lat. W przypadku mężczyzn struktura osób 
długotrwale bezrobotnych w Jeleniej Górze różniła się od innych miast, gdzie wystąpił 
wyższy odsetek niż w pozostałych miastach mężczyzn długotrwale bezrobotnych 
w wieku powyżej 56 lat (57,9%).  
 
 
Rysunek 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę wskazać przeciętne 
miesięcznie dochody netto (na rękę) na członka rodziny”. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
U około połowy uczestników badania (50,9%) przeciętny miesięczny dochód netto na 
członka rodziny nie przekracza 1000 zł. W związku z tym należałoby się spodziewać, że 
osoby długotrwale bezrobotne będą skłonne podjąć pracę niezależnie od warunków. 
Należy jednak pamiętać o tym, że wiele osób długotrwale bezrobotnych pobiera różnego 
rodzaju świadczenia, które mogą utracić w momencie podjęcia zatrudnienia. 
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Rysunek 5. Struktura gospodarstw domowych pod względem liczby osób 
w gospodarstwach domowych w podziale na miejsce zamieszkania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Zdecydowanie najbardziej popularne są gospodarstwa domowe liczące 2-3 osób doro-
słych. Niezależnie od miejsca zamieszkania jest to najbardziej liczna grupa gospodarstw 
domowych. Bardzo rzadko występują gospodarstwa domowe liczące pow. 5 osób doro-
słych. Wyższy odsetek osób zamieszkujących samotnie odnotowano w przypadku Jele-
niej Góry i Wrocławia. W przypadku tych miast wystąpił z kolei niższy odsetek gospo-
darstw domowych w przedziale 4-5 osób dorosłych.  

Rysunek 6. Struktura gospodarstw domowych pod względem odsetka osób pracu-
jących wśród osób pow. 18 roku życia.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
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Zdecydowanie najwyższy odsetek gospodarstw domowych, których przedstawicielami 
byli respondenci zamieszkujący Jelenią Górę to gospodarstwa, w których są same osoby 
bezrobotne (44,9%). Nawiązując do poprzedniego wykresu należy wskazać, że są to naj-
prawdopodobniej przede wszystkim gospodarstwa składające się z jednej osoby doro-
słej. W znacznej części gospodarstw domowych we wszystkich miastach, osoby bezro-
botne stanowią 50-74% wszystkich osób dorosłych w danym gospodarstwie.  

Rysunek 7. Struktura gospodarstw domowych pod względem odsetka osób pon. 
18 roku życia.  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Największy odsetek gospodarstw domowych, w których nie mieszkają osoby poniżej 18 
roku życia odnotowano w przypadku respondentów z Wałbrzycha (64,6%). Na przeciw-
ległym biegunie znajduje się Legnica, gdzie wyższy niż w innych miastach odsetek re-
spondentów zadeklarował, że w ich gospodarstwach domowych mieszka jedna osoba 
poniżej 18 roku życia.   
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Rysunek 8. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jakie ma Pan/i wykształcenie?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
22,3% uczestników badania posiada jedynie wykształcenie podstawowe lub gimnazjal-
ne, 22,3% - zasadnicze zawodowe, 31,4% średnie, zaś 19,5% - wyższe. Oznacza to, że 
wsparcie dostępne w urzędach pracy musi być dostosowane do potrzeb osób o różnych 
poziomach wykształcenia, gdyż w każdej z grup można zidentyfikować dużą liczbę osób, 
które nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy. W przypadku kobiet najliczniejszą grupę 
osób bezrobotnych w mieście Jelenia Góra stanowią osoby z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym (38,7%) oraz średnim technicznym (22,6%). W mieście Wrocławiu 
najwyższy odsetek kobiet bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym 
magisterskim (28%) oraz średnim ogólnym (24,3%). W Wałbrzychu spośród badanych 
długotrwale bezrobotnych kobiet największy odsetek stanowiły osoby 
z wykształceniem średnim ogólnym (30,2%) oraz podstawowym (18,9%). W przypadku 
Legnicy najliczniejszą grupę stanowiły kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym (30,3%) oraz średnim ogólnym (21,2%).  
 
Osoby długotrwale bezrobotne z wyższym wykształceniem najczęściej wskazywały, iż 
ukończyły kierunki takie jak: 

• Administracja; 
• Turystyka; 
• Filologia; 
• Pedagogika; 
• Ekonomia; 
• Zarządzanie. 

Są to kierunki humanistyczne, kończone przez wiele osób, w przypadku których podaż 
przekracza zapotrzebowanie pracodawców. W związku z tym konieczne może okazać 
się przekwalifikowanie. 
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Rysunek 9. Struktura wieku respondentów z wykształceniem wyższym. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Osoby z wykształceniem wyższym to najczęściej respondenci w przedziale wiekowym 
26-30. Najmniejszy odsetek respondentów z tym wykształceniem odnotowano 
w przypadku osób w wieku 56 lat i więcej.  
 
Rysunek 10. Struktura wieku respondentów z wykształceniem zawodowym lub 
średnim technicznym. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Osoby z wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym to osoby w różnym 
wieku. Najmniejszy odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym to osoby 
w wieku do 25 lat.  
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Osoby długotrwale bezrobotne z wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym 
w pytaniu otwartym (nieograniczonym kafeterią), z reguły jako swój zawód wskazywa-
ły:. 

• Budowniczy; 
• Kucharz; 
• Mechanik; 
• Monter; 
• Murarz; 
• Sprzedawca; 
• Tokarz. 
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Przyczyny niepodejmowania zatrudnienia przez osoby długotrwale bezro-
botne 
 
Rysunek 11. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę wskazać, w jakim 
stopniu następujące czynniki miały wpływ na to, że jest Pan/i osobą bezrobotną.” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, jakie czynniki mają wpływ na to, że nie 
mogą znaleźć pracy. Spośród 12 potencjalnych przyczyn bezrobocia 5 zostało wskaza-
nych przez ponad 30% uczestników badania jako posiadające raczej duży bądź bardzo 
duży wpływ: 

• Brak wystarczającego doświadczenia (suma odsetka odpowiedzi „raczej dużym” 
i „bardzo dużym” wyniosła 33,8%); 
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• Nieznajomość języków obcych (32,9%); 
• Niechęć pracodawców do zatrudnienia pracowników na umowę (32%); 
• Niedostosowanie ofert pracy do oczekiwań respondenta (31,4%); 
• Brak odpowiedniego wykształcenia (30,2%). 

Do czynników, które w opinii największej liczby badanych nie mają żadnego wpływu na brak 
możliwości znalezienia przez nich zatrudnienia należą: 

• Brak odpowiednich umiejętności społecznych (65,5%); 
• Preferowanie pracy bez umowy, aby móc korzystać z różnego rodzaju świadczeń 

dla osób bezrobotnych/o niskich dochodach (65,2%); 
• Brak zaangażowania w poszukiwanie pracy (64,3%). 

 
Spośród innych czynników, które w opinii badanych miały wpływ na brak możliwości 
znalezienia pracy respondenci wymienili: 

• Barierę językową (osoby z zagranicy np. z Ukrainy), 

• Brak chęci do podjęcia zatrudnienia, 

• Sytuacja mieszkaniowa, 

• Redukcja etatów w oświacie. 

Wśród kobiet jako najważniejsze czynniki wpływające na bezrobocie wskazywano prze-
de wszystkim na sytuację rodzinną (30,8%). Jest to szczególnie istotne, że w przypadku 
mężczyzn jedynie 12,5% badanych wskazało na duży lub raczej duży wpływ tego czyn-
nika na ich bezrobocie. Pozostałe istotne czynniki wskazywane przez kobiety to: niezna-
jomość języków obcych oraz brak wystarczającego doświadczenia. Jednakże te odpo-
wiedzi, jak i pozostałe, posiadały podobny odsetek wskazań jak w przypadku mężczyzn,  
 
Tabela 4. Odpowiedzi „Raczej dużym” „Bardzo dużym” na pytanie „Proszę wska-
zać, w jakim stopniu następujące czynniki miały wpływ na to, że jest Pan/i osobą 
bezrobotną” z uwzględnieniem podziału na płeć. 

 Kobieta Mężczyzna 

Brak odpowiedniego 
wykształcenia 

27,1% 28,8% 

Brak wystarczającego 
doświadczenia 

28,8% 32,5% 

Nieznajomość języków 
obcych 

30,8% 28,8% 

Brak odpowiednich 
umiejętności związa-

nych z wykonywaniem 
zawodu 

16,7% 21,3% 

Brak odpowiednich 
umiejętności społecz-

nych 

8,8% 9,4% 

Wiek 18,8% 23,1% 
Stan zdrowia 22,9% 25,6% 

Sytuacja rodzinna 30,8% 12,5% 
Niedostosowanie ofert 
pracy do Pana/i ocze-

27,1% 31,9% 
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kiwań 

Brak Pan/i zaangażo-
wania w poszukiwanie 

pracy 

8,3% 8,8% 

Niechęć pracodawców 
do zatrudnienia pra-
cowników na umowę 
(tzw. praca na czarno, 

szara strefa) 

23,8% 34,4% 

Preferowanie pracy bez 
umowy, aby móc korzy-
stać z różnego rodzaju 

świadczeń dla osób 
bezrobotnych/o niskich 

dochodach 

13,8% 13,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Analizując wpływ czynników na bezrobocie w perspektywie grup wieku należy wskazać, 
że najczęściej niedostosowanie ofert pracy do oczekiwań badanego dotyczy osób 
w wieku 46-55 lat. Zaś stan zdrowia oraz wiek jako ważne przyczyny nieposiadania pra-
cy wskazywały częściej osoby w wieku 56 lat i więcej. Brak wystarczającego doświad-
czenia najczęściej jako istotną przyczynę problemów ze znalezieniem pracy wskazywały 
osoby w wieku 26-35 lat. Osoby w wieku do 25 lat prezentowały bardzo zróżnicowane 
opinie, z których najczęściej pojawiał się brak wystarczającego doświadczenia oraz nie-
znajomość języków obcych. 
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Rysunek 12. Odpowiedzi „Raczej dużym” „Bardzo dużym” na pytanie „Proszę 
wskazać, w jakim stopniu następujące czynniki miały wpływ na to, że jest Pan/i 
osobą bezrobotną” w poszczególnych grupach wiekowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
 
3 spośród wymienionych czynników są zależne od respondentów (posiadanie doświad-
czenie, znajomość języków obcych, wykształcenie) – oznacza to, że wiele osób długo-
trwale bezrobotnych dostrzega swoje słabe strony, w związku z czym można je zachęcić 
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Brak odpowiednich umiejętności społecznych
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Niechęć pracodawców do zatrudnienia pracowników na
umowę (tzw. praca na czarno, szara strefa)

Preferowanie pracy bez umowy, aby móc korzystać z
różnego rodzaju świadczeń dla osób bezrobotnych/o

niskich dochodach

Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 56 lat i więcej 46-55 lat 36-45 lat 26-35 lat Do 25 lat
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do podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz odby-
wania stażów, jeżeli istnieje taka możliwość, co związane jest z przyporządkowaniem 
określonego profilu pomocy. 
2 pozostałe czynniki (niedostosowanie ofert do oczekiwań, niechęć pracodawców do 
legalnego zatrudnienia) są niezależne od długotrwale bezrobotnych. Osoby przekonane 
o tym, iż pracodawcy nie zatrudnią ich bez względu na posiadaną wiedzę i umiejętności 
oraz oczekujące wynagrodzenia oraz innych świadczeń nieproporcjonalnie wysokich 
w stosunku do stawek rynkowych nie będą zaangażowane w poszukiwanie zatrudnienia 
oraz skłonne do podnoszenia kompetencji.  
Respondenci dość często wskazywali również na stan zdrowia (24,7% odpowiedzi „ra-
czej dużym” i „bardzo dużym”), sytuację rodzinną (23,8%) oraz wiek (21,3%). 
W przypadku takich osób konieczne jest wsparcie ze strony doradców zawodowych 
i/lub psychologów, którzy będą w stanie przekonać je, że ze względu na niski poziom 
bezrobocia, pracodawcy coraz częściej skłonni są zatrudniać osoby powyżej 50 roku 
życia oraz z problemami zdrowotnymi, jak również są gotowi dostosować warunki za-
trudnienia tak, aby umożliwić pracownikowi zajmowanie się dzieckiem bądź osobą za-
leżną (np. umożliwienie telepracy).  
Uczestnicy badania najrzadziej wskazywali na niedostatki w zakresie umiejętności spo-
łecznych oraz brak zaangażowania w poszukiwanie pracy (po 9,5%). W związku 
z pierwszym ze wskazanych czynników nie są oni skłonni do uczestnictwa 
w szkoleniach dotyczących kompetencji miękkich. Warto im zwrócić uwagę na to, iż pra-
codawcy przykładają coraz większą wagę do tego, czy potencjalny pracownik radzi sobie 
z pracą w zespole oraz na profesjonalne podejście do obsługi klienta.  
Kwestię zaangażowania w poszukiwanie pracy omówiono w części dokumentu dotyczą-
cej tego, w jaki sposób osoby długotrwale bezrobotne spędzają czas. 
 
Uczestnicy badania Mini FGI wskazali, że można zidentyfikować zróżnicowane przyczy-
ny niepodejmowania zatrudnienia. Niektóre osoby przyzwyczaiły się do takiego trybu 
życia, zaakceptowały fakt nieposiadania pracy i preferują korzystanie ze świadczeń spo-
łecznych. Inne nie są skłonne do podjęcia legalnej pracy ze względu na to, iż otrzymane 
wynagrodzenie w większości zostałoby zajęte przez komornika w związku 
z nieuregulowanymi długami – dlatego preferują pracę w szarej strefie. Zdarza się, że 
praca bez umowy pozwala na osiągnięcie dużo większych dochodów niż praca na umo-
wę. Część z osób długotrwale bezrobotnych nie podejmuje pracy ze względu na opiekę 
nad dziećmi oraz osobami zależnymi. 
Według respondentów czynnikiem utrudniającym znalezienie pracy może być, zwłasz-
cza u osób powyżej 45 roku życia, strach związany z poszukiwaniem pracy, przygoto-
waniem CV czy pójściem na rozmowę kwalifikacyjną. Barierą w znalezieniu zatrudnienia 
bywa również niedostatek umiejętności społecznych, a zwłaszcza brak śmiałości. Nie-
które osoby bezrobotne wynoszą negatywne nawyki dotyczące poszukiwania zatrud-
nienia z domu rodzinnego – np. przekonanie, że mąż jest odpowiedzialny za utrzymy-
wanie rodziny, a żona nie musi mieć pracy bądź też fakt, iż dana osoba nie została nau-
czona przez rodziców, że praca jest wartością w życiu człowieka. 
Przeszkodą w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia bywają również nałogi – przedsta-
wiciel urzędu pracy uczestniczący w badaniu zwrócił uwagę, że zdarza się, że pracodaw-
cy zgłaszają, iż osoby skierowane przez urząd pracy przychodzą do pracy nietrzeźwe. 
Część osób bezrobotnych jest przekonanych, że przy reprezentowanym przez nich wy-
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kształceniu i kwalifikacjach nie ma szans na znalezienie pracy, w związku z czym nawet 
nie przegląda ofert pracy. Problemem bywają również nieleczone zaburzenia psychicz-
ne, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. 
 
Szanse osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia 
Aż 56,1% uczestników badania PAPI stwierdziło, że nie uda im się znaleźć pracy w ciągu 
najbliższych 3 miesięcy bądź stwierdziło, że mają na to małe szanse. Osoby, które są 
przekonane, iż nie zostaną zatrudnione, nie będą skłonne do intensywnego poszukiwa-
nia pracy oraz podnoszenia kompetencji – można powiedzieć tutaj o samospełniającej 
się przepowiedni. Długotrwale bezrobotny zakłada, że nie znajdzie pracy, w związku 
z czym rezygnuje z rozsyłania CV, przez co uniemożliwia potencjalnym pracodawcom 
kontakt ze sobą, w rezultacie czego pozostaje niezatrudniony. W związku z tym, ko-
nieczne jest położenie dużego nacisku na doradztwo zawodowe i wsparcie psycholo-
giczne, dzięki którym osoby zarejestrowane w urzędzie pracy uwierzą we własne moż-
liwości.  
Rysunek 13. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan/i swoje szanse 
na znalezienie pracy w ciągu najbliższych 3 miesięcy?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Respondenci wyrażali największe zainteresowanie podjęciem pracy biurowej. Osoby 
o wykształceniu podstawowym oraz gimnazjalnym najczęściej wskazywały, iż były 
skłonne zająć się sprzątaniem, ochroną bądź pracą w charakterze sprzedawcy. 
Liczni ankietowani wskazywali, iż zależy im na pracy zgodnej z wykształceniem. 
W przypadku, gdy na dany zawód występuje niskie zapotrzebowanie, mogą mieć z tym 
duże trudności, zwłaszcza gdy cechują się niską mobilnością. W takiej sytuacji konieczne 
jest zachęcenie do przekwalifikowania. 
Tabela 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan/i swoje szanse na 
znalezienie pracy w ciągu najbliższych 3 miesięcy?” w podziale na miejsce za-
mieszkania i płeć. 
  Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław Kobieta Mężczyzna 

Nie mam szans 22,0% 15,9% 14,3% 11,3% 13,8% 15,6% 

Bardzo małe 18,0% 22,7% 17,0% 11,3% 15,0% 17,5% 

Raczej małe 36,0% 22,7% 22,5% 29,0% 25,8% 26,9% 

Raczej duże 18,0% 29,5% 20,3% 21,0% 22,9% 18,8% 

14,0% 

14,6% 

27,4% 
20,1% 

10,1% 

13,7% 
Nie mam szans

Bardzo małe

Raczej małe

Raczej duże

Bardzo duże

Trudno powiedzieć
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Bardzo duże 2,0% 6,8% 14,3% 8,1% 9,6% 10,6% 

Trudno powie-
dzieć 

4,0% 2,3% 11,5% 19,4% 12,9% 10,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Również zdaniem uczestników badania Mini FGI brak wiary we własne możliwości sta-
nowi czynnik, który utrudnia wielu osobom długotrwale bezrobotnym znalezienie pracy 
– mają one wątpliwości, czy uda się im przejść rozmowę kwalifikacyjną oraz odnaleźć 
w nowej firmie. 
 
W opinii uczestników badania Mini FGI jedynie około 30% osób długotrwale bezrobot-
nych jest zainteresowanych podjęciem legalnego zatrudnienia, zaś około 20-30% z nich 
pracuje w szarej strefie. Pozostali zarejestrowani w urzędzie pracy skupiają się na wy-
szukiwaniu argumentów przemawiających za tym, że nie mogą przyjąć zaproponowanej 
przez urząd oferty. 
 
Według uczestników badania Mini FGI kluczowym działaniem zachęcającym osoby dłu-
gotrwale bezrobotne jest realizowane wielokrotnie indywidualnego poradnictwa. Uży-
tecznym narzędziem mogą być również prace społeczne użyteczne, które uczą nawyku 
pracy, a jednocześnie pozwalają na zachowanie świadczeń opieki społecznej. Respon-
denci zwrócili również uwagę, że wiele osób podjęłoby pracę, gdyby zostały postawione 
wyższe wymogi dotyczące uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. W trakcie badania 
zasugerowano, aby skoncentrować się na programach aktywizacji zapewniających kom-
pleksowe i długotrwałe wsparcie oraz zapewnić urzędom pracy szerszy wybór narzędzi 
i form aktywizacji, które mogą stosować.  
Uczestnicy Mini FGI zwrócili również uwagę, że konieczna jest zmiana podejścia praco-
dawców – wielu z nich nie chce zatrudniać osób długotrwale bezrobotnych 
w przekonaniu, że nie sprawdzą się oni jako pracownicy. 
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Powody rejestracji w urzędach pracy  
 
Rysunek 14. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Dlaczego zarejestrował/a się 
Pan/i w urzędzie pracy?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, dlaczego zarejestrowali się w urzędzie 
pracy. 67,1% uczestników badania wskazało, iż zrobili to, aby znaleźć pracę. Oznacza to, 
że 29,1% ankietowanych nie jest zainteresowanych zdobyciem zatrudnienia bądź jest 
przekonanych, że urząd pracy im w tym nie pomoże. Takie osoby rejestrują się przede 
wszystkim po to, aby mieć dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego (66,2% wskazań). 
Warto zauważyć, iż jedynie 3 na 10 ankietowanych wyraziło zainteresowanie otrzymy-
waniem ofert pracy – można przypuszczać, że pozostali uczestnicy badania oczekują, iż 
to pracownicy urzędu pracy skontaktują ich z potencjalnym pracodawcą. 
Negatywnie należy ocenić fakt, iż bardzo niewielki odsetek osób długotrwale bezrobot-
nych wyraża zainteresowanie uczęszczaniem na kursy i szkolenia (22% wskazań) oraz 
otrzymaniem skierowania na staż (15,9%). Jak wspomniano wcześniej, ponad 30% an-
kietowanych dostrzega niedostatki w swoim doświadczeniu, wykształceniu czy też zna-
jomości języków obcych, jednak nie wszyscy z nich są skłonni skorzystać ze wsparcia 
urzędu pracy, aby uzupełnić braki w tym zakresie. 
14% respondentów zarejestrowało się, aby otrzymywać zasiłek – niski odsetek wskazań 
związany jest z tym, że badanie skierowane było do osób długotrwale bezrobotnych, 
z których większość nie posiada lub wyczerpała prawo do pobierania tego świadczenia.  
Tylko 6,7% ankietowanych wskazało, iż powodem rejestracji była chęć otrzymania dofi-
nansowania na własną działalność gospodarczą.  
 
Według obserwacji uczestników badania Mini FGI kluczową przyczyną rejestracji 
w urzędzie pracy jest chęć uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie 

67,1% 

14,0% 

66,2% 

30,2% 
22,0% 

15,9% 
6,7% 

2,1% 
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Aby znaleźć pracę

Aby otrzym
yw

ać zasiłek dla osób
bezrobotnych

Aby m
ieć dostęp do ubezpieczenia

zdrow
otnego

Aby otrzym
yw

ać inform
acje o

ofertach pracy

Aby uczęszczać na kursy i szkolenia

Aby otrzym
ać skierow

anie na staż

Aby otrzym
ać dofinansow

anie na
w

łasną działalność gospodarczą

Inne

27 
 



 

niewielka część osób długotrwale bezrobotnych jest zainteresowanych szkoleniami, 
wsparciem w poszukiwaniu pracy czy też otrzymaniem dotacji na własną działalność 
gospodarczą. Jeden z respondentów zwrócił uwagę, iż niektórzy rejestrują się 
w urzędzie pracy, gdyż dzięki temu odczuwają, że nie znajdują się na marginesie spo-
łecznym. 
Rodzaje pomocy otrzymywane z urzędu pracy 
 
Rysunek 15. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Z jakich form wsparcia ze 
strony powiatowego urzędu pracy Pan/i korzystał/a w ciągu ostatniego roku?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
W trakcie wywiadów respondenci zostali poproszeni o wskazanie, z jakich form wspar-
cia ze strony powiatowego urzędu pracy korzystali w ciągu ostatniego roku. Aż 61,9% 
ankietowanych nie skorzystało z jakiekolwiek z dostępnych usług. Największy odsetek 
uczestników badania został objęty poradnictwem zawodowym (16,5%). Należy zadbać 
o to, aby tą formą pomocy było obejmowanych znacznie więcej osób długotrwale bezro-
botnych, gdyż stanowi ona podstawę do dalszych działań mających na celu znalezienie 
zatrudnienia. 16,2% ankietowanych pobierało zasiłek dla osób bezrobotnych – świad-
czenie to nie przekłada się jednak na zdolność do zatrudnienia. Jedynie 8,5% responden-
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tów uczestniczyło w kursach i szkoleniach, 5,8% odbyło staż, zaś 3,7% zostało skiero-
wanych do zatrudnienia wspieranego. Pozostałe odpowiedzi zostały wskazane przez 
mniej niż 3% ankietowanych. Oznacza to, że zdecydowana większość osób długotrwale 
bezrobotnych nie podnosi swojego potencjału do znalezienia pracy. Konieczne jest sku-
teczniejsze zachęcanie ich do korzystania z dostępnych form wsparcia. Być może warto-
ściowe okazałoby się przedstawienie zarejestrowanym w urzędzie bezrobotnym przy-
kładów osób, które dzięki różnym formom aktywizacji znalazły pracę pomimo tego, że 
wcześniej miały z tym duże trudności. 
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Oczekiwania osób długotrwale bezrobotnych odnośnie rodzajów pomocy ze 
strony powiatowego urzędu pracy 
 
Rysunek 16. Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jakim stopniu jest Pan/i 
zainteresowany/a następującymi formami wsparcia ze strony powiatowego urzę-
du pracy?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu są zainteresowani po-
szczególnymi formami wsparcia. Najwięcej osób wskazało na kursy i szkolenia (suma 
odsetka odpowiedzi „raczej dużym” i „bardzo dużym” wyniosła 57,9%), poradnictwo 
zawodowe (47,3%), skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy (45,4%) 
oraz staże (44,5%). Powyżej 20% ankietowanych wskazało na zasiłek dla osób bezro-
botnych (32,9%), zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania (25,3%) oraz dofinanso-
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wanie własnej działalności gospodarczej (21,6%). Biorąc pod uwagę bardzo duże różni-
ce pomiędzy zainteresowaniem poszczególnymi formami wsparcia a rzeczywistym ko-
rzystaniem z nich, można wnioskować, że osoby długotrwale bezrobotne jedynie dekla-
rują, iż chciałyby skorzystać z pomocy, a w rzeczywistości nie są skłonne do poświęcenia 
czasu niezbędnego na uczestnictwo w działaniach aktywizacyjnych. Spośród wymienio-
nych form wsparcia kobiety w największym stopniu zainteresowane były kursami 
i szkoleniami oraz skierowaniem do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy. Osoby do 
25 roku życia najczęściej wskazywały na kursy i szkolenia, staże, poradnictwo zawodo-
we, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz stypendia w okresie kontynuowa-
nia nauki. Zdecydowanie najwyższy odsetek respondentów w ogóle nie jest zaintereso-
wany formami wsparcia takimi jak: pożyczki szkoleniowe (75,6%), Program Aktywiza-
cja i Integracja (71%) oraz prace interwencyjne i społecznie użyteczne oraz roboty pu-
bliczne (69,8%). Wystąpił też wysoki odsetek wskazań na brak zainteresowania stypen-
diami w okresie kontynuowania nauki, natomiast wynika to przede wszystkim z charak-
terystyki tej formy wsparcia, która jest adekwatna przede wszystkim dla osób młodych, 
przez to pozostałe osoby najczęściej nie są tą formą zainteresowane, jak wskazano po-
wyżej osoby do 25 roku życia są w wysokim stopniu zainteresowane tą formą pomocy.   
 
Tabela 6 Zainteresowanie kobiet i osób do 25 roku życia formami wsparcia ofe-
rowanymi przez PUP (wskazania w „raczej dużym” oraz w „bardzo dużym” stop-
niu). 

 Kobieta Osoby do 25 
roku życia 

Zasiłek dla osób bezrobotnych 29% 19,0% 
Poradnictwo zawodowe 50% 47,6% 

Kursy i szkolenia 60% 61,9% 
Staże  48% 55,6% 

Prace interwencyjne i społecznie uży-
teczne oraz roboty publiczne 12% 12,7% 

Pożyczki szkoleniowe 8% 7,9% 
Stypendia w okresie kontynuowania 

nauki 12% 25,4% 

Zwrot kosztów przejazdu 
i zakwaterowania 24% 44,4% 

Dofinansowanie własnej działalności 
gospodarczej 21% 19,0% 

Dodatek aktywizacyjny 15% 9,5% 
Program aktywizacja i Integracja 13% 15,9% 

Działania aktywizacyjne zlecone przez 
urząd pracy 14% 11,1% 

Programy specjalne 19% 14,3% 
Skierowanie do zatrudnienia wspierane-

go u pracodawcy 50% 49,2% 

Podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej  17% 25,4% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
 
Ankietowani w pytaniu otwartym zostali zapytani o to, czego oczekują od urzędu pracy. 
Najczęściej wskazywali na:  

• Znalezienie pracy (przy czym wiele osób podkreślało, że musi to być praca „do-
bra”, „odpowiednia”, „dobrze płatna”, „umożliwiająca jednoczesne wychowywa-
nie dzieci”); 
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• Pomoc w znalezieniu pracy; 
• Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
Niewielu respondentów odpowiedziało, iż chciałoby skorzystać ze szkolenia czy prze-
kwalifikowania – osoby, które udzieliły takiej odpowiedzi, wskazały, iż chciałyby posze-
rzyć wiedzę na temat księgowości i rachunkowości oraz obsługi Excela. 
 
Uczestnicy badania Mini FGI zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat poszcze-
gólnych form wsparcia osób bezrobotnych. 
Zwrócili oni uwagę, że zasiłek przysługuje jedynie niewielkiej części bezrobotnych – 
około 15 - 18%. 
Z poradnictwa zawodowego korzystają osoby aktywne, którym zależy np. na tym, żeby 
dowiedzieć się, jak napisać CV. 
Do szkoleń cieszących się wysokim zainteresowaniem należą kursy spawacza oraz ope-
ratora wózków widłowych. Respondenci podnieśli, iż konieczne jest włączanie 
do kursów umiejętności zawodowych modułów rozwijających umiejętności społeczne, 
jednak osoby bezrobotnie niechętnie w nich uczestniczą.  
Na odbycie stażu decydują się przede wszystkim osoby, dla których zdobycie doświad-
czenia zawodowego oraz zyskanie na wartości na rynku pracy jest ważniejsze od wyna-
grodzenia. Z reguły osoby długotrwale bezrobotne wybierają możliwość pracy, wiążącą 
się z wyższym wynagrodzeniem. 
Pożyczki szkoleniowe cieszą się niewielkim zainteresowaniem, ale cechują się wysoką 
efektywnością – przede wszystkim dlatego, że korzystają z nich osoby, którym rzeczywi-
ście zależy na podwyższeniu kwalifikacji. 
Do prac interwencyjnych i społecznie użytecznych oraz robót publicznych kierowane są 
przed wszystkim osoby, które nie mają prawa do zasiłku. Respondenci zwrócili uwagę, 
że część osób korzystających z tej formy wsparcia znajduje później pracę. Uczestnicy 
badania wskazali także, iż forma ta nie jest preferowana przez pracodawców, gdyż mają 
oni dostęp do bardziej korzystnych pod względem finansowym rozwiązań – np. 
w przypadku zatrudnienia osób powyżej 50+ mogą oni liczyć na dofinansowania wyna-
grodzenia (do 12 czy 24 miesięcy). 
Osoby długotrwale bezrobotne korzystają ze zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania 
w ograniczonym zakresie.  
W przypadku Programu Aktywizacja i Integracja negatywnie oceniono czas realizacji 
wsparcia – w opinii respondentów 90 dni to zbyt mało, aby zmienić nastawienie osoby 
długotrwale bezrobotnej do podejmowania pracy oraz jej stylu życia. 
Uczestnicy badania zauważyli, że osoby długotrwale bezrobotne nie wyrażają zaintere-
sowania podjęciem pracy w spółdzielni socjalnej. Zwrócili również uwagę, iż podmioty 
te mają trudności z utrzymaniem się na rynku. 
Według uczestników badania Mini FGI osobom bezrobotnym zależy na otrzymaniu kon-
kretnej oferty pracy, a niektóre oczekują nawet, iż przedstawiciel urzędu zadzwoni w ich 
imieniu do danego pracodawcy i zapyta o możliwość podjęcia pracy. Niektóre z nich 
zgłaszają potrzebę skorzystania z usług doradczych już po podjęciu zatrudnienia bądź 
też założeniu własnej działalności gospodarczej. Respondenci zauważyli jednak, iż wiele 
osób długotrwale bezrobotnych oczekuje jedynie, aby instytucje rynku pracy 
nie ingerowały w jakikolwiek sposób w ich obecny styl życia – w przypadku, gdy zostają 
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skierowane do pracodawcy, starają się zaprezentować jak najgorzej. W celu zmiany po-
dejścia takich osób konieczna jest długa i regularna praca. 
 
Częstotliwość wizyt w urzędzie wyznaczanych z urzędu i podejmowanych 
z własnej inicjatywy przez osoby bezrobotne 
 
Rysunek 17. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak często ma Pan/i wyzna-
czone wizyty w urzędzie pracy?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
Ponad połowa respondentów (50,3%) ma wyznaczone wizyty w urzędzie pracy raz na 
miesiąc. Blisko jedna trzecia (30,2%) raz na dwa miesiące. Są to najpopularniejsze cykle 
wizyt w urzędzie pracy.  
Rysunek 18. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak często odwiedza Pan/i 
urząd pracy?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Respondenci zostali także poproszeni o wskazanie jak często w rzeczywistości odwie-
dzają urzędy pracy. W zestawieniu z pytaniem o wyznaczone wizyty należy wskazać, że 
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więcej osób odwiedza urzędy raz na dwa tygodnie (12,8%). Jednocześnie najpopular-
niejszymi cyklami wizyt są raz na miesiąc (43,6%) oraz raz na dwa miesiące (25%). 
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, jak często mają wyznaczone wizyty 
w urzędzie pracy oraz jak często odwiedzają tę instytucję. Jak można zauważyć, 
w rzeczywistości kontakt z urzędem pracy następuje nieco rzadziej niż wynika to 
z wymagań postawionych poszczególnym osobom. Również w trakcie realizacji badania 
zaobserwowano, że wiele osób długotrwale bezrobotnych pomimo wyznaczonych wizyt 
nie zjawia się w urzędzie pracy. Stanowi to bardzo duży problem, ponieważ ograniczony 
kontakt z tą instytucję znacznie obniża szansę znalezienia pracy oraz skorzystania 
z poszczególnych form wsparcia. W związku z tym konieczne jest uświadomienie oso-
bom długotrwale bezrobotnym, iż poprzez przybranie postawy pasywnej pogarszają 
swoją sytuację na rynku pracy – posiadane przez nie umiejętności tracą na aktualności, 
przez co znalezienie zatrudnienia staje się coraz trudniejsze. W związku z tym opłacalne 
jest odwiedzanie urzędu pracy, umożliwiające zapoznanie się z aktualną ofertą 
i skorzystanie ze wsparcia. 
 
W opinii respondentów badania Mini FGI osoby długotrwale bezrobotne odwiedzałyby 
urzędy pracy częściej, gdyby trudniej byłoby im zachować ubezpieczenie zdrowotne – 
np. gdyby musiały podjąć pracę, aby go nie utracić. Wówczas miałyby również ograni-
czone możliwości funkcjonowania w szarej strefie. Uczestnicy badania podkreślili, że 
punktem wyjścia jest motywacja zewnętrza, która z czasem przeradza się w motywację 
wewnętrzną. Należy zacząć od zmiany stylu życia osoby długotrwale bezrobotnej, która 
później owocuje chęcią podjęcia pracy. Respondenci wskazali na korzyści wynikające 
z organizowania pikników osiedlowych – umożliwiają one rozwijanie umiejętności 
miękkich. Osoby bezrobotne prowadzą debaty społeczne, dzięki czemu wzrastają ich 
kompetencje związane z komunikacją oraz samooceną.  
Uczestnicy badania zauważyli również, iż pracownicy różnych instytucji nie mogą ogra-
niczać się do pracy za biurkiem, lecz powinni aktywnie docierać do osób potrzebujących 
wsparcia oraz do potencjalnych pracodawców. Istotne jest zwłaszcza nawiązywanie 
współpracy z podmiotami, które mogłyby zatrudnić osoby dyspozycyjne 
w ograniczonym wymiarze godzin, np. matki małych dzieci. 
 
Identyfikacja instytucji, grup pomocowych, sieci społecznościowych, 
do których może się zwrócić osoba bezrobotna 
 
Zdecydowana większość respondentów nie potrafiła wskazać instytucji, grup pomoco-
wych i sieci społecznościowych, do których może się zwrócić osoba bezrobotna. Te, któ-
re udzieliły odpowiedzi na to pytanie, najczęściej wskazywały na: 

• Urząd pracy; 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 
• Profile na Facebooku „Wrocław – dam pracę”; 
• GoldenLine; 
• Portale pracuj.pl, praca.pl i olx.pl; 
• Ochotnicze Hufce Pracy; 
• Targi pracy. 

Respondenci z reguły nie korzystają ze wsparcia wskazanych przez siebie instytucji. 
Najczęściej w celu znalezienia pracy przeglądają oferty dostępne w Internecie. 
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Przedstawiciele instytucji rynku pracy i ośrodków pomocy społecznej wskazali, że osoby 
długotrwale bezrobotne mogą zwrócić się po wsparcie do urzędów pracy, Ochotniczych 
Hufców Pracy, agencji doradztwa personalnego, ośrodków pomocy społecznej, zakła-
dów aktywizacji zawodowej oraz organizacji pozarządowych. 
Ochotnicze Hufce Pracy i agencje doradztwa personalnego świadczą usługi doradcze, np. 
w zakresie tego, jak napisać CV, gdzie poszukiwać pracy, jak zachowywać się na rozmo-
wie kwalifikacyjnej oraz przejść test predyspozycji. Ośrodki pomocy społecznej zapew-
niają zasiłki oraz realizują zadania z zakresu pracy socjalnej, np. skierowanie do poradni 
odwykowej osoby uzależnionej od alkoholu. Respondenci zauważyli, że dzięki fundu-
szom UE ośrodki pomocy społecznej również mogą organizować staże i kursy zawodo-
we.  
W trakcie badania zwrócono uwagę na działalność Wrocławskiego Centrum Integracji 
Społecznej, które realizuje zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Insty-
tucja ta nie była wymieniana w trakcie badania PAPI – w związku z tym warto informo-
wać osoby bezrobotne o możliwości skorzystania z jej usług. 
Fundacje oraz stowarzyszenia zapewniają wsparcie materialne, np. w postaci pomocy 
żywnościowej, jak również wspomagają osoby niepełnosprawne, np. poprzez zapewnie-
nie trenera pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. 
Zakłady aktywności zawodowej umożliwiają znalezienie pracy osobom ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. 
Na podejmowanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne bardzo duży wpływ mają 
również ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. 
 
Uczestnicy badania Mini FGI zwrócili uwagę, że Ochotnicze Hufce Pracy, urzędy pracy 
oraz ośrodki pomocy społecznej intensywnie ze sobą współpracują na rzecz wsparcia 
osób długotrwale bezrobotnych. Jako przykłady współpracy wskazano: 

• Udostępnianie sal; 
• Zapraszanie przedstawicieli innych instytucji; 
• Prezentowanie oferty innych instytucji; 
• Realizację szkoleń dla klientów oraz pracowników innych instytucji; 
• Wspólną realizację projektów. 

We współpracę zaangażowane są także inne podmioty, np. Kościół, jednostka wojskowa.  
Respondenci zwrócili uwagę, iż narzędzia wykorzystywane przez poszczególne instytu-
cje nie powinny się powielać, lecz wzajemnie uzupełniać. Jako przykład wspólnie reali-
zowanego projektu wskazano Program Aktywizacja i Integracja. Utrudnienie 
w kooperacji stanowią niespójnie przepisy oraz ograniczenia dotyczące przepływu in-
formacji o danej osobie bezrobotnej między poszczególnymi podmiotami, utrudniające 
dobranie formy wsparcia adekwatnej do potrzeb. 
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Dyspozycyjność osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia 
 
Rysunek 19. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę wskazać, czy był(a)by 
Pan/i skłonny/a podjąć zatrudnienie pomimo tego, że zajmował(a)by się Pan/i:” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Z przeprowadzonego badania wynika, że wykonywanie pracy dorywczej sprawia, 
że osoba długotrwale bezrobotna nie jest skłonna do podjęcia zatrudnienia. 63,7% re-
spondentów wskazało, iż nie byłoby chętnych do przyjęcia oferty pracy, gdyby zajmowa-
ło się zbieraniem makulatury lub złomu, 61,9% - gdyby zajmowało się dorywczą pracą 
w rolnictwie, zaś 61,6% - w przypadku zbierania runa leśnego. Można przypuszczać, iż 
w takiej sytuacji czynnikiem zniechęcającym do podjęcia legalnego zatrudnienia byłaby 
konieczność rezygnacji ze świadczeń pobieranych z różnych instytucji, np. MOPS, 
w związku z tym wiele osób preferuje dorabianie bez umowy. Wyjątkiem jest tutaj 
świadczenie drobnych usług – blisko połowa ankietowanych (48,8%) wskazała, że mo-
głaby pogodzić ich realizowanie z pracą na umowę. 
Dla blisko połowy uczestników badania (49,1%) również konieczność opieki nad dziec-
kiem bądź osobą zależną byłaby czynnikiem uniemożliwiającym podjęcie pracy. Aby 
takie osoby mogły podjąć zatrudnienie, konieczne jest wprowadzanie przez pracodaw-
ców stosownych rozwiązań – np. elastycznych godzin pracy. 
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7,9% 

11,6% 

11,0% 

7,9% 

12,2% 

15,2% 

6,7% 

7,0% 

7,3% 

8,2% 

7,3% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

opieką nad dzieckiem lub osobą zależną

dorywczą pracą w rolnictwie

świadczeniem drobnych odpłatnych usług

zbieraniem runa leśnego

zbieraniem makulatury lub złomu

Zdecydowanie nie Raczej nie
Raczej tak Zdecydowanie tak
Na pewno nie zajmował(a)bym się tą czynnością Trudno powiedzieć

36 
 



 

Uczestnicy badania Mini FGI nie posiadali wiedzy na temat tego, czy osoby wykonujące 
prace dorywcze są skłonne do podjęcia zatrudnienia – zagadnienie to nie było analizo-
wane przez ich instytucje. 
 
Oczekiwania osób długotrwale bezrobotnych dotyczące podjęcia pracy 
 
Rysunek 20. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę, gdyby musiał/a Pan/i poświęcić 
na nią w ciągu dnia:” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Wielu uczestników badania, pomimo trudności w znalezieniu pracy, nie byłoby w stanie 
podjąć zatrudnienia, gdyby tygodniowa liczba godzin pracy była niższa niż 40 – 36,6% 
ankietowanych wskazało, że w ogóle nie interesuje ich praca w wymiarze 4 godzin 
dziennie bądź też prawdopodobnie by jej nie podjęli, zaś 56,1% nie zdecydowałoby się 
na pracę 2 godziny dziennie. Można przypuszczać, że wielu respondentów obawia się, że 
w przypadku podjęcia pracy w wymiarze 20 lub 10 godzin tygodniowo utraciłoby moż-
liwość pobierania niektórych świadczeń (np. 500+) ze względu na przekroczenie progu 
dochodowego, inne zaś nie są skłonne do przyjęcia takiej oferty zatrudnienia, gdyż pre-
ferują pracę na pełen etat. 
Konieczne jest uświadamianie osobom bezrobotnym, iż podjęcie pracy w ograniczonym 
wymiarze godzin ułatwi im w przyszłości znalezienie pracy na pełen etat, zaś każdy 
miesiąc, kiedy nie są zatrudnione, sprawia, iż tracą na atrakcyjności w oczach pracodaw-
ców.  
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19,5% ankietowanych nie byłoby skłonnych do podjęcia pracy w wymiarze 8 godzin 
dziennie. Respondentów, którzy wskazywali tę odpowiedź, można podzielić na trzy gru-
py: 

• Osoby, które w ogóle nie są skłonne do podjęcia zatrudnienia; 
• Osoby, które opiekują się dzieckiem bądź osobą zależną; 
• Osoby, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin ze względu na stan 

zdrowia.  
Aby umożliwić znalezienie zatrudnienia przedstawicielom dwóch ostatnich grup, ko-
nieczna jest większa elastyczność ze strony pracodawców w zakresie czasu i godzin pra-
cy oraz wprowadzenie możliwości wykonywania co najmniej części obowiązków służ-
bowych zdalnie. 
Największe wyzwanie stanowią osoby, które w ogóle nie są skłonne do podjęcia pracy, 
zarejestrowane w urzędzie pracy wyłącznie dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.  
W sytuacji, kiedy specjaliści ds. poradnictwa zawodowego nie są w stanie przekonać ich 
o konieczności podjęcia zatrudnienia, skuteczne mogłoby okazać się wprowadzenie 
większych wymogów dotyczących aktywności w poszukiwaniu pracy, które należy speł-
nić, aby otrzymać status osoby bezrobotnej i nie zostać go pozbawionym. Być może 
groźba pozbawienia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego stanowiłaby zachętę do po-
szukiwania zatrudnienia. 
 
Tabela 7. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę, gdyby musiał/a Pan/i poświęcić 
na nią w ciągu dnia” w podziale na płeć i wiek. 

  Do 25 
lat 

26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

8 godzin W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

7,9% 10,8% 10,5% 8,2% 15,2% 12,5% 8,1% 

Bardzo 
małym 

3,2% 0,8% 2,6% 3,3% 3,0% 2,5% 1,9% 

Raczej 
małym 

4,8% 4,6% 3,9% 4,9% 9,1% 5,4% 5,0% 

Raczej 
dużym 

19,0% 27,7% 23,7% 13,1% 10,6% 20,4% 20,0% 

Bardzo 
dużym 

63,5% 54,6% 57,9% 70,5% 60,6% 57,9% 63,8% 

Trudno 
powiedzieć  

1,6% 1,5% 1,3% 0,0% 1,5% 1,3% 1,3% 

4 godziny W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

27,0% 17,7% 27,6% 32,8% 40,9% 21,7% 35,6% 

Bardzo 
małym 

4,8% 3,1% 3,9% 4,9% 3,0% 3,3% 4,4% 

Raczej 
małym 

6,3% 10,0% 7,9% 6,6% 4,5% 6,7% 8,8% 
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Raczej 
dużym 

23,8% 24,6% 19,7% 23,0% 15,2% 22,1% 21,3% 

Bardzo 
dużym 

33,3% 37,7% 27,6% 29,5% 34,8% 39,2% 24,4% 

Trudno 
powiedzieć  

4,8% 6,9% 13,2% 3,3% 1,5% 7,1% 5,6% 

2 godziny W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

41,3% 37,7% 52,6% 54,1% 51,5% 42,9% 50,0% 

Bardzo 
małym 

11,1% 9,2% 1,3% 4,9% 6,1% 6,7% 6,9% 

Raczej 
małym 

6,3% 6,9% 6,6% 3,3% 3,0% 5,8% 6,3% 

Raczej 
dużym 

7,9% 11,5% 6,6% 8,2% 10,6% 9,2% 9,4% 

Bardzo 
dużym 

28,6% 26,9% 19,7% 21,3% 27,3% 27,9% 20,0% 

Trudno 
powiedzieć  

4,8% 7,7% 13,2% 8,2% 1,5% 7,5% 7,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
Kobiety częściej niż mężczyźni nie są skłonne podejmować pracy w pełnym wymiarze 
godzin (12,5% wobec 8,1%). Należy jednocześnie wskazać, że pomimo tego najwięcej 
kobiet w bardzo dużym stopniu liczy na pracę właśnie w pełnym wymiarze godzin 
(57,9%). Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na wiek nie wskazuje, aby 
cecha ta różnicowała w sposób znaczący chęć podjęcia pracy w zależności od wymiaru 
godzinowego.  
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Rysunek 21. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby wynagrodze-
nie za nią wynosiło:” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Czynnikiem utrudniającym osobom długotrwale bezrobotnym znalezienie pracy są ich 
oczekiwania finansowe. Jedynie 31,7% uczestników badania wykazało duże zaintereso-
wanie podjęciem pracy za 1500 zł netto (czyli wynagrodzenie nieco wyższe od wyna-
grodzenia minimalnego w roku 2017). W przypadku stawki 2000 zł netto odsetek ten 
wzrasta do 56,4% - co oznacza, że 4 na 10 osób długotrwale bezrobotnych nie podjęłoby 
pracy przy takim wynagrodzeniu. W przypadku wynagrodzenia 2500 zł netto pracę 
przyjęłoby 4 na 5 ankietowanych. Dopiero w przypadku stawki 3000 zł netto gotowość 
do podjęcia pracy zgłosiło powyżej 90% uczestników badania.  
 
Tabela 8. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby wynagrodze-
nie za nią wynosiło”, w podziale na pleć i wiek. 

  Do 25 lat 26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

1500 zł netto (na 
rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

39,7% 33,8% 40,8% 59,0% 54,5% 37,5% 52,5% 

41,8% 

20,1% 

7,9% 

3,4% 

2,1% 

1,2% 

10,4% 

8,5% 

3,7% 

0,3% 

13,7% 

13,7% 

7,0% 

3,4% 

0,9% 

0,9% 

15,5% 

22,6% 

18,0% 

15,2% 

6,7% 

5,8% 

16,2% 

33,8% 

62,2% 

76,2% 

88,4% 

89,3% 

2,4% 

1,2% 

1,2% 

1,5% 

1,8% 

2,7% 
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Bardzo 
małym 

15,9% 8,5% 14,5% 6,6% 3,0% 11,3% 6,9% 

Raczej 
małym 

11,1% 16,9% 6,6% 11,5% 9,1% 10,8% 13,1% 

Raczej 
dużym 

17,5% 21,5% 15,8% 4,9% 7,6% 17,1% 11,3% 

Bardzo 
dużym 

12,7% 17,7% 19,7% 14,8% 25,8% 21,7% 13,8% 

Trudno 
powiedzieć  

3,2% 1,5% 2,6% 3,3% 0,0% 1,7% 2,5% 

2000 zł netto (na 
rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

19,0% 15,4% 21,1% 29,5% 24,2% 18,3% 24,4% 

Bardzo 
małym 

11,1% 6,9% 10,5% 9,8% 9,1% 8,8% 10,0% 

Raczej 
małym 

12,7% 11,5% 15,8% 9,8% 10,6% 8,8% 16,9% 

Raczej 
dużym 

23,8% 29,2% 15,8% 19,7% 15,2% 22,5% 20,6% 

Bardzo 
dużym 

31,7% 35,4% 36,8% 29,5% 40,9% 40,4% 27,5% 

Trudno 
powiedzieć  

1,6% 1,5% 0,0% 1,6% 0,0% 1,3% 0,6% 

2500 zł netto (na 
rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

7,9% 7,7% 9,2% 19,7% 9,1% 7,9% 13,8% 

Bardzo 
małym 

3,2% 3,8% 2,6% 1,6% 4,5% 2,9% 3,8% 

Raczej 
małym 

11,1% 6,9% 5,3% 9,8% 6,1% 8,8% 6,3% 

Raczej 
dużym 

20,6% 16,2% 27,6% 6,6% 7,6% 15,8% 16,3% 

Bardzo 
dużym 

55,6% 63,8% 55,3% 60,7% 72,7% 63,3% 59,4% 

Trudno 
powiedzieć  

1,6% 1,5% 0,0% 1,6% 0,0% 1,3% 0,6% 

3000 zł netto (na 
rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

1,6% 4,6% 3,9% 6,6% 3,0% 4,6% 3,8% 

Bardzo 
małym 

1,6% 0,8% 0,0% 1,6% 0,0% 0,8% 0,6% 

Raczej 
małym 

3,2% 3,8% 2,6% 3,3% 3,0% 3,3% 3,1% 

Raczej 
dużym 

15,9% 16,9% 13,2% 13,1% 9,1% 13,3% 15,6% 

Bardzo 
dużym 

76,2% 71,5% 80,3% 73,8% 84,8% 76,7% 75,6% 

Trudno 
powiedzieć  

1,6% 2,3% 0,0% 1,6% 0,0% 1,3% 1,3% 

4000 zł netto (na 
rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

0,0% 2,3% 2,6% 8,2% 3,0% 3,8% 2,5% 
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Bardzo 
małym 

1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Raczej 
małym 

3,2% 0,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 

Raczej 
dużym 

7,9% 7,7% 10,5% 1,6% 3,0% 5,8% 7,5% 

Bardzo 
dużym 

87,3% 86,9% 82,9% 88,5% 93,9% 88,3% 86,3% 

Trudno 
powiedzieć  

0,0% 2,3% 2,6% 1,6% 0,0% 1,7% 1,3% 

5000 zł netto (na 
rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

0,0% 1,5% 2,6% 4,9% 1,5% 2,5% 1,9% 

Bardzo 
małym 

0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,4% 0,0% 

Raczej 
małym 

3,2% 0,8% 0,0% 1,6% 0,0% 0,8% 1,3% 

Raczej 
dużym 

6,3% 6,9% 11,8% 0,0% 1,5% 5,4% 6,3% 

Bardzo 
dużym 

87,3% 87,7% 82,9% 90,2% 97,0% 88,8% 88,1% 

Trudno 
powiedzieć  

3,2% 3,1% 2,6% 1,6% 0,0% 2,1% 2,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Kobiety oraz osoby młode (w wieku do 25 lat) w mniejszym stopniu są skłonne odrzu-
cać oferty o niższym wynagrodzeniu aniżeli osoby starsze i mężczyźni.  
 
Tabela 9. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby wynagrodze-
nie za nią wynosiło”, w podziale na dochód na członka rodziny. 

  501-
1000 zł 

1001-
1500 zł 

1501-
2000 zł 

2001-
2500 zł 

2501-
3000 zł 

3001-
4000 zł 

4001-
5000 zł 

Ponad 
5000 zł 

1500 zł netto 
(na rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

47,8% 50,8% 40,5% 42,9% 63,6% 20,0% 66,7% 0,0% 

Bardzo 
małym 

10,0% 6,8% 10,8% 28,6% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
małym 

8,9% 16,9% 16,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
dużym 

15,6% 16,9% 16,2% 21,4% 9,1% 0,0% 16,7% 0,0% 

Bardzo 
dużym 

15,6% 6,8% 13,5% 7,1% 18,2% 40,0% 16,7% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć  

2,2% 1,7% 2,7% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

2000 zł netto 
(na rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

25,6% 28,8% 18,9% 21,4% 18,2% 20,0% 33,3% 0,0% 

Bardzo 
małym 

7,8% 11,9% 0,0% 14,3% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
małym 

14,4% 6,8% 13,5% 14,3% 9,1% 20,0% 16,7% 0,0% 
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Raczej 
dużym 

15,6% 28,8% 29,7% 28,6% 18,2% 20,0% 0,0% 0,0% 

Bardzo 
dużym 

36,7% 23,7% 37,8% 21,4% 27,3% 40,0% 50,0% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

2500 zł netto 
(na rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

11,1% 11,9% 18,9% 7,1% 9,1% 20,0% 16,7% 0,0% 

Bardzo 
małym 

3,3% 6,8% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
małym 

6,7% 8,5% 2,7% 7,1% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
dużym 

16,7% 15,3% 16,2% 35,7% 18,2% 20,0% 33,3% 0,0% 

Bardzo 
dużym 

62,2% 57,6% 62,2% 50,0% 36,4% 60,0% 50,0% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

3000 zł netto 
(na rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

5,6% 1,7% 10,8% 0,0% 9,1% 0,0% 16,7% 0,0% 

Bardzo 
małym 

2,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
małym 

3,3% 3,4% 2,7% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
dużym 

11,1% 18,6% 8,1% 14,3% 27,3% 0,0% 33,3% 0,0% 

Bardzo 
dużym 

77,8% 74,6% 78,4% 85,7% 45,5% 100,0% 50,0% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

4000 zł netto 
(na rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

5,6% 1,7% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bardzo 
małym 

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

Raczej 
małym 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
dużym 

4,4% 10,2% 5,4% 14,3% 9,1% 0,0% 16,7% 0,0% 

Bardzo 
dużym 

87,8% 86,4% 86,5% 85,7% 81,8% 100,0% 83,3% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć  

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

5000 zł netto 
(na rękę) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

4,4% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bardzo 
małym 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raczej 
małym 

1,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Raczej 
dużym 

4,4% 8,5% 5,4% 14,3% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bardzo 
dużym 

87,8% 88,1% 89,2% 85,7% 72,7% 100,0% 100,0% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć  

2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Zróżnicowanie chęci podjęcia pracy za dane wynagrodzenie w zależności od dochodu na 
osobę w gospodarstwie domowym nie wykazuje kierunkowej tendencji. Należy zatem 
wskazać, że najprawdopodobniej inne czynniki mają większy wpływ na postawę wobec 
wysokości wynagrodzenia.  
 
Konieczne jest uświadomienie osobom długotrwale bezrobotnym, że warto podjąć pra-
cę, nawet w sytuacji, gdy zaproponowana stawka w pełni im nie odpowiada. Po pierw-
sze, mogą spodziewać się, że po pewnym czasie otrzymają wyższe wynagrodzenie. Po 
drugie, zyskują doświadczenie, dzięki czemu wzrasta ich wartość na rynku pracy, oraz 
mogą w przyszłości poszukiwać zatrudnienia u pracodawców oferujących lepsze wa-
runki płacowe. Dużych oczekiwań finansowych nie mogą mieć osoby o niewielkim do-
świadczeniu zawodowym. Dodatkowa uwaga, w sytuacji, gdy pracodawca ma wybór 
między osobą, która niedawno ukończyła studia, a starszym pracownikiem, który rów-
nież nie posiada doświadczenia zawodowego, prawdopodobnie zdecyduje się na za-
trudnienie pierwszej ze wskazanych osób. 
Uczestnicy badania Mini FGI wskazali, iż w przypadku relatywnie niskich wynagrodzeń 
(do 2000 zł netto) różnica pomiędzy przychodami z pracy oraz przychodami 
z pobierania zasiłków jest zbyt niska, aby zachęcić do pracy – w takiej sytuacji osoby 
bezrobotne nie obserwują istotnej poprawy jakości życia i nie czują się zmotywowane 
do podjęcia pracy. 
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Rysunek 22. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby na podróż do 
pracy w jedną stronę musiał/a Pan/i poświęcić”: 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby długotrwale bezrobotne w mniejszym 
stopniu są skłonne do podjęcia pracy, w przypadku której musiałyby poświęcić powyżej 
30 minut na podróż w jedną stronę. W sytuacji, gdyby podróż do pracy zajmowałoby od 
30 do 45 minut - oferty nie przyjęłoby 50,6% ankietowanych, gdyby zajmowało od 45 do 
60 minut – 68,3%, zaś w przypadku, kiedy podróż trwałaby powyżej jednej godziny, 
pracę podjęłoby mniej niż 1/10 ankietowanych. 
Tabela 10. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby na podróż do 
pracy w jedną stronę musiał/a Pan/i poświęcić”, w podziale na miejsce zamiesz-
kania. 

  Jelenie Góra Legnica  Wałbrzych  Wrocław 
Do 10 minut W ogóle nie 

był(a)bym 
skłonny/a 

0,0% 22,7% 13,2% 2,4% 

Bardzo małym 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 
Raczej małym 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 
Raczej dużym 8,0% 2,3% 4,9% 11,3% 
Bardzo dużym 92,0% 72,7% 78,6% 83,9% 
Trudno powie-

dzieć  
0,0% 2,3% 0,5% 2,4% 

7,3% 

12,5% 

16,5% 

30,8% 

43,3% 

68,0% 

81,4% 

86,9% 

89,0% 

0,6% 

0,9% 

0,9% 

3,7% 

11,3% 

12,2% 

7,0% 

5,2% 

3,0% 

0,3% 
0,3% 

3,7% 

15,9% 

13,7% 

9,8% 

5,5% 

3,7% 

3,4% 

8,2% 

13,4% 

24,4% 

19,8% 

12,5% 

3,7% 

0,9% 

0,3% 

0,6% 

82,3% 

72,0% 

52,7% 

27,1% 

16,2% 

3,4% 

1,8% 

1,2% 

0,9% 

1,2% 

0,9% 

1,8% 

2,7% 

3,0% 

3,0% 

3,4% 

2,7% 

3,0% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Do 10 minut

Od 10 do 20 minut

Od 20 do 30 minut

Od 30 do 45 minut

Od 45 do 60 minut

Od godziny do 1,5 godziny

Od 1,5 godziny do 2 godzin

Od 2 do 3 godzin

Powyżej 3 godzin

W ogóle nie był(a)bym skłonny/a Bardzo małym Raczej małym

Raczej dużym Bardzo dużym Trudno powiedzieć

45 
 



 

Od 10 do 20 minut W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

0,0% 34,1% 19,8% 2,4% 

Bardzo małym 0,0% 2,3% 3,8% 0,0% 
Raczej małym 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 
Raczej dużym 32,0% 9,1% 6,6% 13,7% 
Bardzo dużym 68,0% 52,3% 68,1% 82,3% 
Trudno powie-

dzieć  
0,0% 2,3% 0,0% 1,6% 

Od 20 do 30 minut W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

2,0% 40,9% 29,1% 3,2% 

Bardzo małym 0,0% 0,0% 1,6% 0,8% 
Raczej małym 14,0% 6,8% 3,3% 1,6% 
Raczej dużym 60,0% 4,5% 9,3% 26,6% 
Bardzo dużym 24,0% 45,5% 56,0% 64,5% 
Trudno powie-

dzieć  
0,0% 2,3% 0,5% 3,2% 

Od 30 do 45 minut W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

10,0% 65,9% 54,4% 8,1% 

Bardzo małym 12,0% 6,8% 3,3% 4,0% 
Raczej małym 44,0% 4,5% 8,2% 12,9% 
Raczej dużym 24,0% 6,8% 6,6% 33,9% 
Bardzo dużym 8,0% 13,6% 26,9% 36,3% 
Trudno powie-

dzieć  
2,0% 2,3% 0,5% 4,8% 

Od 45 do 60 minut W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

30,0% 79,5% 64,3% 22,6% 

Bardzo małym 44,0% 6,8% 4,4% 8,1% 
Raczej małym 12,0% 4,5% 7,1% 22,6% 
Raczej dużym 6,0% 0,0% 3,8% 25,0% 
Bardzo dużym 6,0% 6,8% 19,8% 16,1% 
Trudno powie-

dzieć  
2,0% 2,3% 0,5% 5,6% 

Od godziny do 1,5 godziny W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

72,0% 90,9% 81,9% 46,8% 

Bardzo małym 14,0% 4,5% 4,9% 22,6% 
Raczej małym 6,0% 0,0% 5,5% 16,9% 
Raczej dużym 6,0% 0,0% 3,3% 4,0% 
Bardzo dużym 0,0% 2,3% 3,8% 4,0% 
Trudno powie-

dzieć  
2,0% 2,3% 0,5% 5,6% 

Od 1,5 godziny do 2 godzin W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

86,0% 95,5% 87,9% 70,2% 

Bardzo małym 4,0% 0,0% 2,7% 14,5% 
Raczej małym 6,0% 0,0% 4,9% 7,3% 
Raczej dużym 2,0% 0,0% 1,1% 0,0% 
Bardzo dużym 0,0% 2,3% 2,7% 1,6% 
Trudno powie-

dzieć  
2,0% 2,3% 0,5% 6,5% 

Od 2 do 3 godzin W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

94,0% 95,5% 89,6% 79,0% 

Bardzo małym 4,0% 0,0% 3,3% 9,7% 
Raczej małym 2,0% 0,0% 3,8% 4,8% 
Raczej dużym 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 
Bardzo dużym 0,0% 2,3% 2,2% 0,8% 
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Trudno powie-
dzieć  

0,0% 2,3% 0,5% 5,6% 

Powyżej 3 godzin W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

96,0% 93,2% 90,7% 82,3% 

Bardzo małym 2,0% 2,3% 2,2% 6,5% 
Raczej małym 2,0% 0,0% 3,3% 4,8% 
Raczej dużym 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 
Bardzo dużym 0,0% 2,3% 1,6% 0,8% 
Trudno powie-

dzieć  
0,0% 2,3% 1,1% 5,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Nie występuje istotne zróżnicowanie między miejscem zamieszkania, a skłonnością do 
przeznaczenia większej ilości godzin na dojazd do pracy.  
 
Poszukiwanie zatrudnienia wyłącznie w najbliższym otoczeniu znacznie ogranicza moż-
liwość znalezienia pracy, w związku z czym należy zachęcać osoby długotrwale bezro-
botne do tego, aby nie ograniczały kręgu potencjalnych pracodawców do położonych 
najbliżej podmiotów – wynagrodzenie oraz satysfakcja z pracy mogą zrekompensować 
trudności związane z dojazdem do pracy. 
 
 
Rysunek 23. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby była to pra-
ca?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Na  podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że osoby długotrwale bezrobotne 
cechują się bardzo niską mobilnością – blisko 2/3 (odpowiedzi „w ogóle nie był(a)bym 
skłonny/a” – 52,7%, „bardzo małym” – 5,8%, „raczej małym” – 7%) respondentów nie 
wyraziło zainteresowania podjęciem pracy w innym mieście, zaś 84,2% (odpowiedzi 
„w ogóle nie był(a)bym skłonny/a” – 72,6%, „bardzo małym” – 5,2%, „raczej małym” –
6,4%) nie przeprowadziłoby się do innego miasta w województwie dolnośląskim, aby 

52,7% 

72,6% 

77,7% 

70,4% 

5,8% 

5,2% 

4,6% 

3,7% 

7,0% 

6,4% 

4,6% 

4,6% 

11,0% 

4,0% 

2,4% 

4,3% 

18,9% 

6,7% 

5,8% 

10,7% 

4,6% 

5,2% 

4,9% 

6,4% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Wymagająca dojazdu do innego miasta

Wymagająca przeprowadzenia się do innego miasta w
województwie dolnośląskim

Wymagająca przeprowadzenia się do innego
województwa

Za granicą

W ogóle nie był(a)bym skłonny/a Bardzo małym Raczej małym

Raczej dużym Bardzo dużym Trudno powiedzieć
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podjąć pracę. Jedynie 8,2% (odpowiedzi „raczej dużym” – 5,8%, „bardzo dużym”  2,4%) 
ankietowanych przeniosłoby się w tym celu do innego województwa, a nieco więcej – 
15% (odpowiedzi „raczej dużym” – 4,3%, „bardzo dużym”  10,7%) - za granicę. O ile 
można zrozumieć opory przed zmianą miejsca zamieszkania, o tyle brak skłonności do 
pracy w innym mieście powinien stanowić jeden z tematów rozmów z doradcą zawo-
dowym. 
Tabela 11. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby była to praca”, 
w podziale na wiek i płeć. 

  Do 25 lat 26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

Wymagająca do-
jazdu do innego 
miasta 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

52,4% 43,1% 52,6% 44,3% 80,3% 57,1% 46,9% 

Bardzo 
małym 

7,9% 7,7% 9,2% 0,0% 0,0% 5,4% 5,6% 

Raczej 
małym 

3,2% 13,8% 3,9% 8,2% 0,0% 5,4% 9,4% 

Raczej 
dużym 

12,7% 7,7% 11,8% 13,1% 7,6% 8,8% 11,9% 

Bardzo 
dużym 

17,5% 24,6% 17,1% 31,1% 10,6% 20,4% 21,3% 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

6,3% 3,1% 5,3% 3,3% 1,5% 2,9% 5,0% 

Wymagająca 
przeprowadzenia 
się do innego mia-
sta 
w województwie 
dolnośląskim 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

73,0% 68,5% 75,0% 70,5% 86,4% 80,4% 64,4% 

Bardzo 
małym 

4,8% 6,9% 5,3% 0,0% 3,0% 3,3% 6,3% 

Raczej 
małym 

9,5% 7,7% 3,9% 8,2% 0,0% 3,8% 9,4% 

Raczej 
dużym 

3,2% 4,6% 9,2% 4,9% 1,5% 3,8% 6,3% 

Bardzo 
dużym 

6,3% 6,2% 2,6% 13,1% 6,1% 4,6% 9,4% 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

3,2% 6,2% 3,9% 3,3% 3,0% 4,2% 4,4% 

Wymagająca 
przeprowadzenia 
się do innego wo-
jewództwa 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

74,6% 74,6% 82,9% 75,4% 86,4% 83,3% 71,3% 

Bardzo 
małym 

4,8% 6,2% 2,6% 3,3% 1,5% 2,9% 5,6% 

Raczej 
małym 

7,9% 7,7% 6,6% 4,9% 0,0% 4,6% 7,5% 

Raczej 
dużym 

3,2% 0,8% 2,6% 1,6% 3,0% 1,7% 2,5% 

Bardzo 
dużym 

6,3% 4,6% 2,6% 11,5% 6,1% 3,3% 9,4% 
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Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

3,2% 6,2% 2,6% 3,3% 3,0% 4,2% 3,8% 

Za granicą W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

61,9% 66,9% 72,4% 82,0% 86,4% 78,8% 64,4% 

Bardzo 
małym 

6,3% 5,4% 3,9% 0,0% 0,0% 3,8% 3,1% 

Raczej 
małym 

6,3% 7,7% 2,6% 0,0% 0,0% 4,2% 3,8% 

Raczej 
dużym 

7,9% 3,1% 3,9% 4,9% 1,5% 2,9% 5,6% 

Bardzo 
dużym 

11,1% 10,8% 10,5% 9,8% 9,1% 6,7% 15,6% 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

6,3% 6,2% 6,6% 3,3% 3,0% 3,8% 7,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
W odpowiedzi na pytanie o  podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania nie występuje 
zróżnicowanie dla poszczególnych grup wiekowych, w tym dla osób młodych do 25 roku 
życia. Jednak w przypadku pracy za granicą zdecydowanie większy odsetek kobiet ani-
żeli mężczyzn nie deklaruje chęci podjęcia takiej pracy (78,8% wobec 64,4%).  
 
Rysunek 24. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby była to praca”. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Godziny pracy są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na gotowość osób długo-
trwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia. Jedynie 38,7% uczestników badania oce-
niło swoją skłonność do podjęcia pracy zmianowej jako raczej dużą lub bardzo dużą. 
W przypadku 12-godzinnego trybu pracy odpowiedź taką wskazało 23,5% ankietowa-
nych. Preferowana jest praca w godzinach od 8 do 16, którą podjęłoby 88,1% uczestni-
ków badania.  

5,5% 

35,7% 

54,9% 

1,5% 

3,7% 

6,4% 

3,0% 

14,0% 

7,3% 

18,3% 

14,9% 

6,7% 

69,8% 

23,8% 

16,8% 

1,8% 

7,9% 

7,9% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

W godzinach od 8 do 16

Zmianowa (w niektóre dni rozpoczynanie pracy rano, w
niektóre po południu)

W 12-godzinnym trybie pracy (cykl 12 godzin pracy, 24
godziny wolnego, 12 godzin pracy, 48 godzin wolnego)

W ogóle nie był(a)bym skłonny/a Bardzo małym Raczej małym

Raczej dużym Bardzo dużym Trudno powiedzieć
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Brak elastyczności odnośnie godzin i zmianowości pracy może wielu osobom utrudniać 
znalezienie pracy – dotyczy to zwłaszcza osób o niskich kwalifikacjach, które spełniają 
wymagania w przypadku niewielkiej części ofert. 
 
Tabela 12. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdyby była to praca”, 
w podziale na płeć i wiek. 

  Do 25 lat 26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

W godzinach od 8 
do 16 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

4,8% 9,2% 3,9% 3,3% 10,6% 7,9% 5,6% 

Bardzo 
małym 

3,2% 0,8% 1,3% 0,0% 1,5% 1,3% 1,3% 

Raczej 
małym 

6,3% 3,8% 0,0% 3,3% 1,5% 2,9% 3,1% 

Raczej 
dużym 

11,1% 20,8% 15,8% 18,0% 10,6% 16,7% 15,0% 

Bardzo 
dużym 

74,6% 63,8% 78,9% 72,1% 71,2% 70,4% 71,9% 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

0,0% 1,5% 0,0% 3,3% 4,5% 0,8% 3,1% 

Zmianowa (w 
niektóre dni roz-
poczynanie pracy 
rano, w niektóre 
po południu) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

31,7% 33,8% 35,5% 37,7% 48,5% 41,3% 31,3% 

Bardzo 
małym 

3,2% 5,4% 3,9% 4,9% 0,0% 5,0% 1,9% 

Raczej 
małym 

11,1% 16,9% 11,8% 3,3% 10,6% 12,5% 10,6% 

Raczej 
dużym 

17,5% 16,2% 19,7% 14,8% 7,6% 15,4% 15,6% 

Bardzo 
dużym 

33,3% 19,2% 21,1% 31,1% 30,3% 20,0% 33,1% 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

3,2% 8,5% 7,9% 8,2% 3,0% 5,8% 7,5% 

W 12-godzinnym 
trybie pracy (cykl 
12 godzin pracy, 
24 godziny wolne-
go, 12 godzin pra-
cy, 48 godzin wol-
nego) 

W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

46,0% 61,5% 55,3% 49,2% 60,6% 63,8% 44,4% 

Bardzo 
małym 

9,5% 5,4% 7,9% 6,6% 3,0% 6,7% 5,6% 

Raczej 
małym 

12,7% 6,9% 7,9% 3,3% 1,5% 7,9% 5,0% 

Raczej 
dużym 

9,5% 5,4% 3,9% 6,6% 7,6% 5,4% 7,5% 

Bardzo 
dużym 

19,0% 12,3% 15,8% 27,9% 24,2% 11,3% 28,8% 
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Trudno 
powiedzieć  

3,2% 8,5% 9,2% 6,6% 3,0% 5,0% 8,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Kobiety rzadziej niż mężczyźni byłyby skłonne do podjęcia pracy w 12 godzinnym trybie 
pracy. Częściej tego rodzaju pracę są gotowe podjąć również osoby młode do 25 roku 
życia aniżeli starsze.  Najwyższa chęć podjęcia pracy deklarowana jest w przypadku 
formy zatrudnienia w godzinach od 8 do 16 najniższa zaś w trybie 12 godzinnym. Zróż-
nicowanie pod względem cech społeczno-demograficznym nie jest wysokie i zależność 
ta odnosi się do wszystkich grup. 
 
Respondenci uczestniczący w Mini FGI zwrócili uwagę, że należy zachęcać osoby długo-
trwale bezrobotne do podejmowania pracy w trybie zmianowym – wiele z okolicznych 
przedsiębiorstw pracuje na więcej niż jedną zmianę, natomiast klienci urzędów pracy 
często nie są skłonni pracować w godzinach innych niż 8-16. Przedstawiciele instytucji 
rynku pracy i ośrodków społecznych wyrazili również obawę, że niektórych osób nie 
uda się nigdy skłonić do podjęcia pracy – problem ten dotyczy zwłaszcza osób od wielu 
lat uzależnionych od alkoholu – podkreślili jednak, że w przypadku rodzin, w których 
występują alkoholicy trzeba zadbać o dzieci i młodzież, pomóc wyrwać im się z tego 
środowiska, bo inaczej mogą powielać zaobserwowane w domu zachowania. 
 
Rysunek 25. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim 
stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć zatrudnienie”. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Osoby długotrwale bezrobotne oczekują, iż pracodawca w momencie rozpoczęcia za-
trudnienia podpisze z nimi umowę o pracę. Jedynie 36% uczestników badania zgodziło-
by się pracować na umowę - zlecenie, a zaledwie 15,2% w oparciu o umowę o dzieło. 
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Wielu pracodawców początkowo podpisuje z pracownikami umowę - zlecenie, a dopiero 
po okresie próbnym przechodzi na umowę o pracę. W związku z tym rezygnacja z danej 
oferty wyłącznie z powodu formy zatrudniania w wielu przypadkach jest nieuzasadnio-
na i może doprowadzić do utraty możliwości znalezienia pracy na korzystnych warun-
kach. Konieczne jest zachęcanie osób długotrwale bezrobotnych do podejmowania za-
trudnienia niezależnie od tego, czy podpisywana jest umowa o pracę, zlecenia czy 
o dzieło – jak wspomniano wcześniej, zdobycie doświadczenia umożliwia w przyszłości 
przejście do pracodawcy oferującego lepsze warunki pracy i płacy. 
 
Uczestnicy badania Mini FGI stwierdzili, że godziny pracy mają bardzo duży wpływ na 
zainteresowanie danym stanowiskiem – np. w przypadku pełnego etatu oraz systemu 
zmianowego osoby opiekujące się małymi dziećmi będą miały trudności 
z zapewnieniem opieki. W sytuacji, gdy konieczny jest dojazd do pracy, osoby bezrobot-
ne mogą mieć trudności z pokryciem kosztów transportu.  
 
Formy spędzania czasu wolnego przez osoby długotrwale bezrobotne 
 
Rysunek 26. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Ile godzin w ciągu tygodnia 
spędza Pan/i”: 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
W trakcie badania PAPI zbadano, w jaki sposób osoby długotrwale bezrobotne spędzają 
czas wolny. Najwyższy odsetek respondentów (42,4%) spędza powyżej 10 godzin tygo-
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dniowo3, prowadząc dom oraz opiekując się dziećmi i/lub osobami zależnymi. 31,7% 
ankietowanych poświęca tyle czasu na spacery, uprawienie sportu oraz inne formy ak-
tywności fizycznej, 18,0% - na oglądanie telewizji, 11,9% - ze znajomymi, zaś 11,6% - 
przegląda w Internecie treści niezwiązane z szukaniem pracy i dokształcaniem. 
Jedynie 10,4% respondentów spędza więcej niż 10 godzin tygodniowo na samodzielnym 
dokształcaniu, a jeszcze mniej na poszukiwanie pracy (9,5%) oraz uczęszczanie na kursy 
i zajęcia (8,8%). 
Pozytywnie należy ocenić fakt, że wiele osób bezrobotnych jest aktywnych fizycznie. 
Wielkim wyzwaniem jest za to zachęcenie ich do dedykowania czasu na dokształcanie 
oraz poszukiwanie pracy. 58,8% ankietowanych nie poświęca nawet godziny4 tygo-
dniowo na uczęszczanie na kursy i zajęcia, zaś 49,7% na samodzielne dokształcanie. 
17,4% nie przegląda ofert pracy, 26,5% poświęca na to do dwóch godzin, zaś 29,3% - od 
2 do 5 godzin tygodniowo. Uniemożliwia to bieżące zapoznawanie z ofertami zamiesz-
czanymi przez pracodawców – w rezultacie dana osoba może nie zauważyć ogłoszenia, 
na które powinna odpowiedzieć, aby znaleźć zatrudnienie. 
 
Tabela 13. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Ile godzin w ciągu tygodnia 
spędza Pan/i”, w podziale na płeć i wiek. 

  Do 25 lat 26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

W sposób aktywny 
(np. spacery, 
uprawianie spor-
tu, ćwiczenia na 
siłowni) 

0 3,2% 2,3% 6,6% 6,6% 15,2% 4,6% 8,8% 
do 2 25,4% 23,1% 19,7% 19,7% 19,7% 22,9% 19,4% 
2-5 23,8% 21,5% 19,7% 19,7% 19,7% 20,8% 21,3% 
5-10 11,1% 17,7% 14,5% 26,2% 12,1% 16,3% 17,5% 
10-20 12,7% 17,7% 23,7% 18,0% 15,2% 17,5% 17,5% 
20-40 11,1% 7,7% 9,2% 4,9% 4,5% 7,9% 6,9% 
powyżej 40 9,5% 3,1% 3,9% 1,6% 9,1% 4,2% 6,3% 
trudno 
powiedzieć 

3,2% 6,9% 2,6% 3,3% 4,5% 5,8% 2,5% 

Oglądając telewi-
zję 

0 12,7% 22,3% 15,8% 19,7% 18,2% 18,8% 17,5% 
do 2 31,7% 27,7% 26,3% 24,6% 24,2% 31,3% 21,3% 
2-5 30,2% 13,8% 25,0% 21,3% 22,7% 20,4% 22,5% 
5-10 14,3% 14,6% 13,2% 11,5% 15,2% 13,8% 13,8% 
10-20 4,8% 12,3% 14,5% 18,0% 15,2% 10,4% 16,9% 
20-40 4,8% 1,5% 0,0% 1,6% 1,5% 1,3% 2,5% 
powyżej 40 1,6% 0,0% 1,3% 1,6% 1,5% 0,0% 2,5% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 7,7% 3,9% 1,6% 1,5% 4,2% 3,1% 

Grając w gry kom-
puterowe 
i konsolowe 

0 50,8% 53,1% 56,6% 67,2% 69,7% 60,8% 53,8% 
do 2 15,9% 13,8% 13,2% 11,5% 15,2% 12,5% 15,6% 
2-5 14,3% 10,0% 13,2% 13,1% 9,1% 12,9% 11,3% 
5-10 11,1% 9,2% 9,2% 4,9% 4,5% 7,1% 9,4% 
10-20 7,9% 6,2% 3,9% 0,0% 0,0% 2,1% 6,9% 
20-40 0,0% 2,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 

3 Suma odpowiedzi: od 10-20, od 20-40 oraz powyżej 40 
4 Odpowiedź „0” 
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powyżej 40 0,0% 5,4% 2,6% 3,3% 1,5% 4,2% 1,3% 
Przeglądają treści 
w Internecie nie-
związane 
z szukaniem pracy 
i dokształcaniem 

0 14,3% 10,8% 15,8% 29,5% 56,1% 16,7% 31,9% 
do 2 20,6% 25,4% 27,6% 16,4% 15,2% 23,8% 20,0% 
2-5 30,2% 26,9% 22,4% 29,5% 18,2% 30,4% 18,1% 
5-10 19,0% 14,6% 21,1% 16,4% 7,6% 16,3% 14,4% 
10-20 7,9% 13,8% 7,9% 6,6% 1,5% 7,5% 10,0% 
20-40 6,3% 1,5% 2,6% 0,0% 0,0% 1,3% 3,1% 
powyżej 40 1,6% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 6,9% 1,3% 1,6% 1,5% 3,8% 1,9% 

Ze znajomymi 0 7,9% 10,0% 9,2% 16,4% 21,2% 12,1% 12,5% 
do 2 22,2% 24,6% 26,3% 19,7% 30,3% 29,6% 18,1% 
2-5 30,2% 30,8% 28,9% 23,0% 21,2% 27,5% 26,9% 
5-10 23,8% 20,8% 18,4% 27,9% 16,7% 18,8% 25,6% 
10-20 9,5% 3,8% 7,9% 8,2% 7,6% 4,6% 10,0% 
20-40 1,6% 2,3% 5,3% 0,0% 1,5% 1,3% 3,8% 
powyżej 40 4,8% 0,8% 2,6% 0,0% 0,0% 2,1% 0,6% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 6,9% 1,3% 4,9% 1,5% 4,2% 2,5% 

Czytają książki 
niezwiązane 
z nauką 

0 22,2% 23,8% 31,6% 39,3% 45,5% 27,5% 36,3% 
do 2 22,2% 23,8% 22,4% 19,7% 16,7% 20,8% 23,1% 
2-5 20,6% 20,0% 19,7% 18,0% 16,7% 20,0% 18,1% 
5-10 27,0% 16,9% 11,8% 14,8% 9,1% 17,9% 12,5% 
10-20 3,2% 6,2% 3,9% 4,9% 3,0% 5,0% 3,8% 
20-40 3,2% 0,8% 2,6% 1,6% 1,5% 2,1% 1,3% 
powyżej 40 1,6% 0,8% 5,3% 0,0% 6,1% 2,5% 2,5% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 7,7% 2,6% 1,6% 1,5% 4,2% 2,5% 

Na poszukiwaniu 
pracy 

0 11,1% 14,6% 13,2% 11,5% 33,3% 17,5% 15,0% 
do 2 31,7% 24,6% 28,9% 34,4% 28,8% 28,3% 29,4% 
2-5 34,9% 25,4% 34,2% 23,0% 18,2% 25,4% 29,4% 
5-10 14,3% 14,6% 13,2% 16,4% 15,2% 14,2% 15,0% 
10-20 7,9% 11,5% 3,9% 11,5% 3,0% 9,6% 6,3% 
20-40 0,0% 0,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 
powyżej 40 0,0% 1,5% 2,6% 0,0% 0,0% 0,8% 1,3% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 6,9% 2,6% 3,3% 1,5% 3,8% 3,1% 

Na uczęszczanie 
na kursy i zajęcia 

0 52,4% 47,7% 51,3% 60,7% 78,8% 52,1% 61,9% 
do 2 7,9% 13,1% 10,5% 9,8% 7,6% 11,3% 8,8% 
2-5 19,0% 15,4% 19,7% 11,5% 7,6% 17,1% 12,5% 
5-10 7,9% 6,9% 2,6% 14,8% 3,0% 6,3% 7,5% 
10-20 7,9% 9,2% 6,6% 0,0% 1,5% 7,1% 4,4% 
20-40 1,6% 0,8% 1,3% 1,6% 0,0% 0,8% 1,3% 
powyżej 40 1,6% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 1,7% 0,6% 
trudno 
powiedzieć 

1,6% 6,9% 2,6% 1,6% 1,5% 3,8% 3,1% 

Na samodzielne 0 49,2% 37,7% 46,1% 47,5% 69,7% 45,4% 51,3% 
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dokształcanie do 2 14,3% 13,1% 13,2% 18,0% 13,6% 13,3% 15,0% 
2-5 17,5% 15,4% 15,8% 11,5% 4,5% 14,2% 12,5% 
5-10 7,9% 13,8% 7,9% 6,6% 6,1% 10,8% 8,1% 
10-20 9,5% 7,7% 6,6% 11,5% 3,0% 6,7% 8,8% 
20-40 1,6% 4,6% 5,3% 0,0% 1,5% 4,2% 1,3% 
powyżej 40 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 7,7% 2,6% 4,9% 1,5% 4,6% 3,1% 

Prowadząc 
dom/opiekując się 
dziećmi/opiekując 
się osobami zależ-
nymi 

0 36,5% 20,8% 23,7% 27,9% 51,5% 19,2% 46,3% 
do 2 4,8% 3,8% 7,9% 4,9% 1,5% 5,4% 3,1% 
2-5 9,5% 9,2% 10,5% 9,8% 7,6% 9,6% 8,8% 
5-10 12,7% 9,2% 5,3% 8,2% 6,1% 9,2% 7,5% 
10-20 11,1% 8,5% 9,2% 4,9% 4,5% 7,1% 9,4% 
20-40 7,9% 9,2% 15,8% 11,5% 6,1% 10,8% 9,4% 
powyżej 40 17,5% 29,2% 22,4% 27,9% 19,7% 33,8% 9,4% 
trudno 
powiedzieć 

0,0% 10,0% 5,3% 4,9% 3,0% 5,0% 6,3% 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Obserwacje uczestników badania Mini FGI korespondują z wynikami badania PAPI – 
zgodnie z wiedzą respondentów osoby długotrwale bezrobotne najczęściej spędzają 
czas wolny na oglądaniu telewizji oraz aktywnie, np. na zakupach, spacerach, pracy 
w ogródku, nie mają natomiast wyrobionych nawyków związanych z poszukiwaniem 
pracy. 
 
W opinii uczestników badania Mini FGI osoby bezrobotne z reguły uważają, iż nie są 
winne tego, iż nie mają pracy. W związku z tym konieczna jest indywidualna praca 
z danym klientem urzędu pracy, mająca na celu zmianę jego światopoglądu. Dopiero 
w sytuacji, gdy klient dojdzie do wniosku, że ma wpływ na własny los, będzie skłonny do 
poszukiwania zatrudnienia i dokształcania. 
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Przyczyny braku sukcesu w podejmowaniu zatrudnienia                                                 
i w jego utrzymaniu 
 
Rysunek 27. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Czy w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy zdarzyło się, iż był/a Pan/i zatrudniony/a, ale Pana/ią zwolniono lub zrezy-
gnował/a Pan/i z zatrudnienia?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
51,8% uczestników badania w okresie ostatnich dwóch lat w ogóle nie pracowało, 
22,3% zostało zwolnionych, zaś 18,9% zrezygnowało z pracy. Oznacza to, że gdyby nie 
wypowiedzenia składane przez pracowników, liczba osób długotrwale bezrobotnych 
byłaby niższa o blisko 1/5. W związku z tym należy zachęcać bezrobotnych, którym uda-
ło się znaleźć pracę, do tego, aby próbowali się jak najdłużej w niej utrzymać. 
 
Rysunek 28. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Czy w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy zdarzyło się, iż był/a Pan/i zatrudniony/a, ale Pana/ią zwolniono lub zrezy-
gnował/a Pan/i z zatrudnienia?”, w podziale na płeć. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
W przypadku pytania o zatrudnienie i zwolnienie lub rezygnację z zatrudnienia w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy nie występuje zróżnicowanie odpowiedzi ze względu na płeć.  
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Rysunek 29. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Dlaczego został/a Pan/i zwol-
niony/a?/zrezygnował/a Pan/i z pracy?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Uczestnicy badania, którzy zostali zwolnieni z pracy lub z niej zrezygnowali, zostali po-
proszeni o wskazanie, dlaczego już nie pracują.  
Osoby zwolnione z pracy najczęściej wskazywały na redukcję etatów (37%) oraz na fakt, 
iż była to praca sezonowa (11%), natomiast osoby, które z niej zrezygnowały, na to, 
iż nie były zadowolone z wysokości wynagrodzenia (29%), iż nie odpowiadał im wymiar 
czasu pracy (16,1%) oraz że godziny pracy były dla nich zbyt uciążliwe (14,5%). 
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Tabela 14. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Dlaczego został/a Pan/i zwol-
niony/a?/zrezygnował/a Pan/i z pracy?” w podziale na płeć. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
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Nie umiałem/am wykonać swoich obowiązków
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służbowych

Pracowałem/am zbyt wolno

Miałem/am trudności w kontaktach ze
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Nie odpowiadał mi wymiar czasu pracy (rozmiar etatu)

Nie byłem/am zadowolony z wysokości wynagrodzenia

Nie odpowiadał mi charakter wykonywanej pracy

Godziny pracy były dla mnie zbyt uciążliwe

Dojazdy do pracy były dla mnie zbyt uciążliwe

Wykonywana praca była dla mnie zbyt
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Odmowa odpowiedzi

Kobieta Mężczyzna
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Kobiety częściej niż mężczyźni, jako przyczynę zwolnienia wskazywały na redukcję eta-
tów. Mężczyźni z kolei częściej wybierali odpowiedź wskazującą na fakt, że była to praca 
sezonowa oraz powód braku zadowolenia z wynagrodzenia. 
 
Uczestnicy badania Mini FGI zwrócili uwagę na wysoką roszczeniowość osób długotrwa-
le bezrobotnych – często oczekują one na starcie bardzo wysokiego wynagrodzenia, nie-
proporcjonalnego do wykształcenia i doświadczenia oraz do stawek rynkowych. Często 
zdarza się również, iż nie są skłonne do podjęcia pracy w danym przedsiębiorstwie, gdyż 
usłyszały o nim lub przeczytały negatywną opinię. 
 
Uczestnicy badania Mini FGI wskazali, że niektóre osoby nie są skłonne do dostosowania 
się do zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie, np. dotyczących ubioru. Mają 
również problemy z pracą w grupie, które najczęściej wynikają z problemów komunika-
cyjnych i braku umiejętności interpersonalnych.  
 
Psychologiczne aspekty niepodejmowania zatrudnienia 
 
Rysunek 30. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę ocenić poziom swojej 
motywacji do poszukiwania pracy.” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Uczestnicy badania PAPI wysoko ocenili swoją motywację do poszukiwania pracy – je-
dynie 8,2% ankietowanych wskazało, że w ogóle jej nie posiada, zaś 16,8% oceniło jej 
poziom jako niski. Ponad połowa respondentów (54,5%) określiła swoją motywację jako 
dużą (w tym 26,8% jako dość dużą, a 27,7% jako bardzo dużą). 
 
Osoby o niskiej motywacji lub jej nieposiadające najczęściej uzasadniały swoją postawę 
niskimi zarobkami, brakiem odpowiednich ofert pracy, problemami zdrowotnymi oraz 
sytuacją rodzinną, zaś osoby zmotywowane do podjęcia zatrudnienia wskazywały na 
potrzebę pozyskania pieniędzy oraz poprawę sytuacji życiowej. Jedynie nieliczni ankie-
towani podkreślili, iż zależy im na aktywności oraz kontakcie z ludźmi. 
 

8,2% 

16,8% 

26,8% 
27,7% 

20,4% 

W ogóle nie mam motywacji Mam niewielką motywację Mam dość dużą motywację

Mam bardzo dużą motywację Trudno powiedzieć
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Niestety, motywacja do poszukiwania pracy nie przekłada się zwykle na rzeczywiste 
działania – jak wspomniano wcześniej, osoby długotrwale bezrobotne z reguły poświę-
cają niewiele czasu na zapoznawanie się z ofertami zamieszczanymi przez pracodaw-
ców, poszukiwanie pracy oraz na podnoszenie swoich kwalifikacji. 
Tabela 15. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę ocenić poziom swojej 
motywacji do poszukiwania pracy”, w podziale na płeć i wiek. 

  Do 25 lat 26-35 
lat 

36-45 
lat 

46-55 
lat 

56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

W ogóle 
nie mam 
motywacji 

6% 5% 8% 10% 24% 9% 11% 

Mam nie-
wielką 
motywację 

13% 12% 20% 26% 21% 18% 17% 

Mam dość 
dużą mo-
tywację 

33% 29% 24% 18% 32% 26% 29% 

Mam bar-
dzo dużą 
motywację 

35% 30% 26% 31% 17% 31% 23% 

Trudno 
powiedzieć 

13% 24% 22% 15% 6% 17% 20% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Częściej wyższą motywację do pracy deklarują osoby młode oraz kobiety. Zróżnicowa-
nie w strukturze odpowiedzi jest jednak nieznaczne. 
  
Tabela 16. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę ocenić poziom swojej 
motywacji do poszukiwania pracy.”, w podziale na dochód na członka rodziny. 
  Do 500 

zł 
501-

1000 zł 
1001-

1500 zł 
1501-

2000 zł 
2001-

2500 zł 
2501-

3000 zł 
3001-

4000 zł 
4001-

5000 zł 
Ponad 

5000 zł 
W ogóle 
nie mam 
motywacji 

15,4% 6,7% 8,5% 16,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mam nie-
wielką 
motywację 

17,1% 18,9% 23,7% 29,7% 14,3% 0,0% 20,0% 16,7% 0,0% 

Mam dość 
dużą mo-
tywację 

33,3% 22,2% 23,7% 10,8% 35,7% 45,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mam bar-
dzo dużą 
motywację 

20,5% 28,9% 28,8% 32,4% 42,9% 27,3% 80,0% 33,3% 0,0% 

Trudno 
powiedzieć 

13,7% 23,3% 15,3% 10,8% 7,1% 27,3% 0,0% 50,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
Podobnie w przypadku zależności między uzyskiwanym dochodem, a motywacją do po-
szukiwania pracy nie występuje znaczące zróżnicowanie w strukturze odpowiedzi re-
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spondentów, a różnice procentowe najczęściej wynikają z mniejszej liczby responden-
tów z grup o wyższych dochodach na członka rodziny.  
 
Rysunek 31. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, jakie ma 
Pan/i obawy związane z poszukiwaniem pracy.” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
56,7% uczestników badania PAPI wskazało, że ma obawy związane z poszukiwaniem 
pracy. Najczęściej wybieraną odpowiedzią było „obawiam się, że przy swoim wykształ-
ceniu i doświadczeniu nie mam szans na znalezienie pracy” (wskazało tak 20,1% ankie-
towanych). 16,2% jest zdania, że może mieć trudności z pozyskaniem zatrudnienia ze 
względu na stan zdrowia, zaś 12,8% - ze względu na wiek. 10,7% respondentów boi się 
nowych wyzwań w pracy. Pozostałe odpowiedzi („obawiam się że nie poradzę sobie 
w nowej pracy” oraz „obawiam się pracy z ludźmi, których nie znam”) zostały wskazane 
przez mniej niż 10% uczestników badania. Wśród odpowiedzi „Inne” znalazły się obawy 
związane z wypłacalnością i uczciwością pracodawców oraz trudnością w pogodzeniu 
pracy z opieką nad dziećmi. Warto rozwijać poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psy-
chologiczne dla osób, które mają różnego rodzaju obawy związane z podjęciem pracy, 
a także zachęcać je do korzystania z tych form pomocy. 
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Tabela 17. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, jakie ma 
Pan/i obawy związane z poszukiwaniem pracy”, w podziale na płeć i wiek. 
   Do 25 lat  26-35 lat  36-45 lat  46-55 lat  56 lat 

i więcej 
 Kobieta  Mężczyzna 

Obawiam się, że 
przy swoim wy-
kształceniu 
i doświadczeniu 
nie mam szans 
na znalezienie 
pracy  

25,0% 21,6% 9,5% 25,9% 14,1% 20,2% 17,2% 

Obawiam się, że 
nie poradzę 
sobie w nowej 
pracy  

8,3% 8,8% 10,8% 8,6% 6,3% 9,4% 8,6% 

Obawiam się 
pracy z ludźmi, 
których nie znam  

6,7% 11,2% 10,8% 5,2% 4,7% 9,0% 7,9% 

Obawiam się, że 
przez pracę nie 
będę mieć czasu 
na rzeczy, któ-
rymi zajmowa-
łam się do tej 
pory  

13,3% 13,6% 13,5% 8,6% 3,1% 13,7% 6,6% 

Obawiam się, że 
ze względu na 
swój wiek nie 
mam szans na 
znalezienie pra-
cy  

3,3% 4,0% 2,7% 31,0% 34,4% 9,0% 18,5% 

Obawiam się, że 
ze względu na 
swój stan zdro-
wia nie mam 
szans na znale-
zienie pracy  

5,0% 12,0% 13,5% 17,2% 34,4% 11,6% 21,9% 

Nie mam obaw  55,0% 44,8% 50,0% 44,8% 46,9% 48,9% 45,7% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
Struktura odpowiedzi na pytanie o obawy związane z poszukiwaniem pracy nie wskazu-
je na znaczące zróżnicowanie ze względu na wiek pod względem wskazywanych odpo-
wiedzi. Jednocześnie można wskazać zależność, iż częściej o brak możliwości znalezienia 
pracy ze względu na stan zdrowia oraz wiek obawiają się osoby w wieku powyżej 46-55 
lat oraz 56 lat i więcej. Kobiety częściej niż mężczyźni obawiają się, że przez pracę nie 
będą miały czasu na obowiązki, którymi zajmowały się do tej pory.  
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Rysunek 32. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę 
i umiejętności?” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie swojej wiedzy i umiejętności. 14,9% uczest-
ników wyraziło opinię, że dysponuje kwalifikacjami niższymi niż inne osoby o podob-
nym/ takim samym wieku, 42,4% uznało, że posiadają kompetencje zbliżone do rówie-
śników, zaś 30,1% wskazało, że dysponuje większą wiedzą i umiejętnościami.  
Fakt, iż 3 na 10 osób długotrwale bezrobotnych uważa się za lepiej wykwalifikowane 
od rówieśników, może mieć wpływ na ich trudności ze znalezieniem pracy – osoby, któ-
re przeszacowują swoje kompetencje, mogą mieć zbyt wysokie oczekiwania dotyczące 
wynagrodzenia oraz innych świadczeń. Poradnictwo zawodowe jest niezbędne do okre-
ślenia ich rzeczywistych kwalifikacji. 
11,6% ankietowanych miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie – wska-
zały one, że nie pracują już tak długo, że nie wiedzą, jakimi kwalifikacjami dysponują ich 
rówieśnicy. W przypadku takich osób również konieczne jest wsparcie ze strony dorad-
cy. 
 
Tabela 18. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę 
i umiejętności?” w podziale na płeć i wiek. 

  Do 25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56 lat 
i więcej 

Kobieta Mężczyzna 

Posiadam 
wiedzę 
i umiejętności 
dużo mniejsze 
niż inne osoby 
w moim wieku 

6,3% 2,3% 7,9% 1,6% 1,5% 3,8% 3,8% 

Posiadam 
wiedzę 
i umiejętności 
nieco mniejsze 

6,3% 12,3% 15,8% 9,8% 10,6% 12,1% 10,6% 

4,0% 

11,9% 

42,4% 
15,5% 

14,6% 

11,6% 

Posiadam wiedzę i umiejętności dużo
mniejsze niż inne osoby w moim wieku

Posiadam wiedzę i umiejętności nieco
mniejsze niż inne osoby w moim wieku

Posiadam wiedzę i umiejętności zbliżone
do innych osób w moim wieku

Posiadam wiedzę i umiejętności nieco
większe niż inne osoby w moim wieku

Posiadam wiedzę i umiejętności dużo
większe niż inne osoby w moim wieku

Trudno powiedzieć
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niż inne osoby 
w moim wieku 
Posiadam 
wiedzę 
i umiejętności 
zbliżone do 
innych osób 
w moim wieku 

39,7% 43,8% 44,7% 45,9% 51,5% 48,8% 39,4% 

Posiadam 
wiedzę 
i umiejętności 
nieco większe 
niż inne osoby 
w moim wieku 

20,6% 15,4% 13,2% 14,8% 13,6% 12,9% 18,8% 

Posiadam 
wiedzę 
i umiejętności 
dużo większe 
niż inne osoby 
w moim wieku 

19,0% 13,1% 11,8% 16,4% 16,7% 13,8% 16,3% 

Trudno po-
wiedzieć 

7,9% 13,1% 6,6% 11,5% 6,1% 8,8% 11,3% 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Wśród kobiet ocena własnych umiejętności częściej była niższa niż u mężczyzn. Kobiety 
częściej wskazywały odpowiedź „Posiadam wiedzę i umiejętności zbliżone do innych 
osób w moim wieku”, podczas gdy wśród mężczyzn wystąpił wyższy odsetek 
w kategoriach wskazujących na wyższe i dużo wyższe umiejętności od osób w ich wieku. 
Osoby z grupy wiekowej do 25 lat zdecydowanie wyżej oceniają swoje umiejętności. 
Najniższa ocena umiejętności występuje w grupach wiekowych 26-35 oraz 36-45 lat.  
 
Rysunek 33. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, jak wy-
gląda/wyglądała sytuacja zawodowa Pana/i rodziców w okresie, gdy byli w wieku 
aktywności zawodowej.” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Blisko 2/3 uczestników badania wskazało, że oboje rodzice pracowali, zaś 20,7%, iż pra-
cował jeden z rodziców. Jedynie co 10 uczestnik ankietowany wychowywał się w domu, 
gdzie ani ojciec, ani matka nie pracowali. W związku z tym można stwierdzić, że przy-

2,1% 

20,7% 

65,2% 

9,5% 

2,4% 
Przeważnie żaden z rodziców nie
miał pracy

Przeważnie jeden z rodziców miał
pracę, a drugi nie pracował

Przeważnie dwoje rodziców
pracowało

Odmowa odpowiedzi
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czyną niepodejmowania zatrudnienia przez respondentów z reguły są czynniki inne 
niż wzorce wyniesione z domu rodzinnego. 
 
Rysunek 34 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Proszę powiedzieć, jak wyglą-
da/wyglądała sytuacja zawodowa Pana/i rodziców w okresie, gdy byli w wieku 
aktywności zawodowej.”, w podziale na miejsce zamieszkania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 
 
Miejsce zamieszkania nie różnicuje w istotny sposób odpowiedzi na pytanie o sytuację 
zawodową rodziców respondenta. 
 
Według uczestników badania Mini FGI do kluczowych psychologicznych barier utrud-
niających znalezienie pracy należą problemy emocjonalne oraz bariery komunikacyjne. 
 
Wnioski i rekomendacje 
 
Lp. Wniosek Rekomendacja 
1)  Wiele osób długotrwale bezro-

botnych uważa, że przyczyny 
braku zatrudnienia są niezależne 
od nich – najczęściej wskazują 
one na niechęć pracodawców do 
zatrudniania na umowę oraz nie-
dostosowanie ofert pracy do 
oczekiwań. 

Konieczne jest uświadamianie osobom dłu-
gotrwale bezrobotnym, że mają wpływ na 
swoją zdolność do zatrudnienia, a dzięki 
uczestnictwu w szkoleniach oraz zdobywa-
niu doświadczenia w ramach stażów zwięk-
szają szansę na to, że dostaną pracę oraz sa-
tysfakcjonujące wynagrodzenie. 

2)  Ponad połowa osób bezrobot-
nych ocenia, że nie ma szans na 
znalezienie pracy w ciągu najbliż-
szego kwartału bądź ocenia swo-
je szanse na znalezienie pracy 
jako niskie, w związku z czym 
rezygnuje z poszukiwania pracy. 

Konieczna jest wielokrotna realizacja indy-
widualnego poradnictwa, służącego podnie-
sieniu samooceny i motywacji osób długo-
trwale bezrobotnych, stała praca z osobą 
bezrobotną oraz zachęceniu do przeglądania 
ofert pracy i rozsyłania CV. 
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3)  Rzeczywistym powodem reje-
stracji w urzędzie pracy jest 
z reguły chęć uzyskania ubezpie-
czenia zdrowotnego, jedynie 
niewielki odsetek osób długo-
trwale bezrobotnych korzysta 
z oferty aktywizacyjnej. 

Należy położyć większy nacisk na zachęcenie 
osób długotrwale bezrobotnych do korzy-
stania z oferowanych przez urząd pracy form 
aktywizacji. Warto w tym celu przedstawiać 
im historie osób, które pomimo niekorzyst-
nej sytuacji (niski poziom wykształcenia, 
podeszły wiek itp.) odniosły sukces na rynku 
pracy. 

4)  Aby osoby długotrwale bezro-
botne mogły odnieść sukces na 
rynku pracy, w pierwszej kolej-
ności muszą zmienić swój świa-
topogląd, zacząć postrzegać za-
trudnienie jako wartość w życiu 
człowieka. 

Zalecane jest koncentrowanie się na kom-
pleksowym i długoterminowym wsparciu – 
na przykładzie programu PAI - 3 miesiące to 
zbyt mało, aby zmienić podejście do życia 
osoby długotrwale bezrobotnej. 

5)  Zdecydowana większość osób 
długotrwale bezrobotnych nie 
wie, do jakich instytucji może się 
zgłosić po wsparcie. 

Pracownicy poszczególnych instytucji świad-
czących usługi na rzecz osób długotrwale 
bezrobotnych powinni przekazywać infor-
macje na temat dostępnego wsparcia oraz 
zachęcać do korzystania z niego. 

6)  Osoby, które wykonują prace do-
rywcze z reguły nie wyrażają za-
interesowania podjęciem legal-
nego zatrudnienia. Jest to zwią-
zane m.in. z ryzykiem utraty 
świadczeń społecznych, 
a w przypadku osób zadłużonych 
– z możliwością zajęcia wynagro-
dzenia przez komornika. 

Konieczne jest prowadzenie z osobami dłu-
gotrwale bezrobotnymi rozmów dotyczących 
krótko - i długookresowych korzyści wynika-
jących z podjęcia pracy. 

7)  Osoby długotrwale bezrobotne 
opiekujące się dziećmi bądź oso-
bami zależnymi mają duże trud-
ności z podjęciem pracy, zwłasz-
cza w pełnym wymiarze godzin. 

Należy zachęcać pracodawców współpracu-
jących z urzędami pracy do oferowanie ela-
stycznych warunków zatrudnienia. 

8)  Wiele osób długotrwale bezro-
botnych ma zbyt wysokie 
w stosunku do posiadanego wy-
kształcenia, doświadczenia 
i umiejętności wymagania doty-
czące wysokości wynagrodzenia 
oraz innych warunków zatrud-
nienia. 

Konieczne jest wskazywanie osobom długo-
trwale bezrobotnym, na jakie wynagrodzenie 
mogą liczyć, jak również uświadamianie im, 
że po podjęciu pracy oraz zdobyciu doświad-
czenia będą mogły liczyć na wzrost wyna-
grodzenia, zyskają również większe możli-
wości, jeżeli chodzi o wybór potencjalnych 
pracodawców. 

9)  Osoby długotrwale bezrobotne 
poświęcają najwięcej czasu na 
aktywność fizyczną oraz ogląda-
nie telewizji, z reguły nie mają 
nawyku regularnego przegląda-

Należy zachęcać osoby długotrwale bezro-
botne do tego, aby poświęcały co najmniej 
godzinę dziennie na czynności związane 
z poszukiwaniem pracy (np. przeglądanie 
ofert, rozsyłanie CV) oraz żeby poświęcały 
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nia ofert pracy.  więcej czasu na podnoszenie kwalifikacji 
poprzez uczestnictwo w kursach 
i szkoleniach i/lub samodzielną naukę. 

10)  Osoby długotrwale bezrobotne 
wysoko oceniają swoje umiejęt-
ności miękkie – w praktyce oka-
zuje się zaś, że brakuje im kompe-
tencji społecznych, w związku 
z czym mają trudności m.in. 
z odpowiednim zaprezentowa-
niem się na rozmowie kwalifika-
cyjnej oraz z dostosowaniem 
do zasad obowiązujących 
w danym przedsiębiorstwie. 

Należy zadbać o to, aby zajęcia, w których 
uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne 
łączyły w sobie zajęcia dedykowane kompe-
tencjom społecznym, jak również uświada-
miać klientom urzędów pracy znaczenie 
umiejętności miękkich. 

11)  Osoby długotrwale bezrobotne 
mają skłonność do przeceniania 
swoich kompetencji. 

Konieczne jest uświadamianie osobom dłu-
gotrwale bezrobotnym, że umiejętności, jakie 
nabyły w trakcie edukacji tracą na aktualno-
ści, w związku z czym istotne jest uczestnic-
two w kursach. W przypadku osób, które 
dysponują umiejętnościami, na które praco-
dawcy nie zgłaszają zapotrzebowania, nie-
zbędne jest zachęcenie do przekwalifikowa-
nia. 

12)  W ramach wywiadów Mini-FGI 
wskazano, że wielu pracodawców 
nie chce zatrudniać osób długo-
trwale bezrobotnych 
w przekonaniu, że nie sprawdzą 
się oni jako pracownicy. 

Konieczna jest zmiana postaw pracodawców 
wobec osób długotrwale bezrobotnych. 
Można w tym celu wykorzystać kampanie 
społeczno-informacyjne.  

13)  W ramach wywiadów Mini-FGI 
respondenci zwrócili również 
uwagę, że wiele osób podjęłoby 
pracę, gdyby zostały postawione 
wyższe wymogi dotyczące uzy-
skania ubezpieczenia zdrowotne-
go.  

Oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od 
możliwości uzyskania ubezpieczenia zdro-
wotnego spowodowałoby rejestracje 
w urzędach pracy osób rzeczywiście szuka-
jących zatrudnienia.  
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Kwestionariusz badania PAPI 
 
Dzień dobry, 
 
Nazywam się … i jestem ankieterem/ankieterką firmy badawczej EU-Consult. Niniejsze badanie, realizo-
wane na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczy gotowości do podjęcia pracy 
przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska - Jeleniej Górze, Legnicy, 
Wałbrzychu i Wrocławiu. Uprzejmie proszę Pana/Panią o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Badanie jest 
anonimowe. 
Numer kwestionariusza: Kod ankietera: Kod miasta 
Temat badawczy 
1. Czy jest Pan/i osobą bezrobotną zamieszkującą Jelenią Górę, Legnicę, Wałbrzych lub Wrocław? 
 

a) Tak, Jelenią Górę 
b) Tak, Legnicę 
c) Tak, Wałbrzych 
d) Tak, Wrocław 
e) Nie -> koniec wywiadu 

2. Czy jest Pan/i zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy w mieście zamieszkania? 
 

a) Tak 
b) Nie -> koniec wywiadu 
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3. Przez ile miesięcy w okresie ostatnich 2 lat był/a Pan/i zarejestrowany w urzędzie jako osoba 
bezrobotna? Do okresu bezrobocia proszę nie wliczać okresów odbywania stażu 
i przygotowania zawodowego dorosłych. 

 
a) Mniej niż 12 miesięcy -> koniec wywiadu 
b) 12 miesięcy i więcej 

4. Proszę wskazać, w jakim stopniu następujące czynniki miały wpływ na to, że jest Pan/i osobą 
bezrobotną. 

 Brak 
wpływu 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

Brak odpowiedniego wykształcenia       
Brak wystarczającego doświadczenia       
Nieznajomość języków obcych       
Brak odpowiednich umiejętności zwią-
zanych z wykonywaniem zawodu 

      

Brak odpowiednich umiejętności spo-
łecznych 

      

Wiek       
Stan zdrowia       
Sytuacja rodzinna       
Niedostosowanie ofert pracy do Pana/i 
oczekiwań 

      

Brak Pan/i zaangażowania 
w poszukiwanie pracy 

      

Niechęć pracodawców do zatrudnienia 
pracowników na umowę (tzw. praca na 
czarno, szara strefa) 

      

Preferowanie pracy bez umowy, aby 
móc korzystać z różnego rodzaju świad-
czeń dla osób bezrobotnych/o niskich 
dochodach 

      

Inne, jakie? (zapisz odpowiedź respon-
denta) 

      
 

5. Jak ocenia Pan/i swoje szanse na znalezie-
nie pracy w ciągu najbliższych 3 miesięcy? 

 
a) Nie mam szans 
b) Bardzo małe 
c) Raczej małe 
d) Raczej duże 
e) Bardzo duże 
f) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

6. Dlaczego zarejestrował/a się Pan/i 
w urzędzie Pracy (pytanie wielokrotnego 
wyboru) 

 
a) Aby znaleźć pracę 
b) Aby otrzymywać zasiłek dla osób bezro-

botnych 
c) Aby mieć dostęp do ubezpieczenia zdro-

wotnego 
d) Aby otrzymywać informacje o ofertach 

pracy 
e) Aby uczęszczać na kursy i szkolenia 
f) Aby otrzymać skierowanie na staż bądź 

praktykę 
g) Aby otrzymać dofinansowanie na własną 

działalność gospodarczą 
h) Inne, jakie? (zapisz odpowiedź respondenta) 
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7. Z jakich form wsparcia ze strony powiatowego urzędu pracy Pan/i korzystał/a w ciągu ostat-
niego roku? 

 
a) Zasiłek dla osób bezrobotnych 
b) Poradnictwo zawodowe 
c) Kursy i szkolenia  
d) Staże  
e) Prace interwencyjne i społecznie użyteczne oraz roboty publiczne 
f) Pożyczki szkoleniowe 
g) Stypendia w okresie kontynuowania nauki 
h) Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 
i) Dofinansowanie własnej działalności gospodarczej 
j) Dodatek aktywizacyjny 
k) Program Aktywizacja i Integracja 
l) Działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy 
m) Programy specjalne 
n) Skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 
o) Podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej  
p) Inne, jakie? (zapisz odpowiedź respondenta) 

 
q) Z żadnych 

8. W jakim stopniu jest Pan/i zainteresowany/a następującymi formami wsparcia ze strony po-
wiatowego urzędu pracy? 

 W ogóle nie je-
stem zaintereso-
wany/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

Zasiłek dla osób bezrobotnych       
Poradnictwo zawodowe       
Kursy i szkolenia       
Staże        
Prace interwencyjne 
i społecznie użyteczne oraz 
roboty publiczne 

      

Pożyczki szkoleniowe       
Stypendia w okresie konty-
nuowania nauki 

      

Zwrot kosztów przejazdu 
i zakwaterowania 

      

Dofinansowanie własnej dzia-
łalności gospodarczej 

      

Dodatek aktywizacyjny       
Program aktywizacja 
i Integracja 

      

Działania aktywizacyjne zle-
cone przez urząd pracy 

      

Programy specjalne       
Skierowanie do zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy 

      

Podjęcie pracy w spółdzielni 
socjalnej  

      

Inne, jakie? (zapisz odpowiedź 
respondenta) 
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9. Proszę powiedzieć, czego oczekuje Pan/i od powiatowego urzędu pracy? (pytanie otwarte) 
 
 
 
10. Jak często ma Pan/i wyznaczone wizyty 

w urzędzie pracy? 
 

a) Częściej niż raz na dwa tygodnie 
b) Raz na dwa tygodnie 
c) Raz na miesiąc 
d) Raz na dwa miesiące 
e) Raz na trzy miesiące 
f) Rzadziej 

11. Jak często odwiedza Pan/i urząd pracy? 
 

a) Kilka razy w tygodniu 
b) Raz w tygodniu 
c) Raz na dwa tygodnie 
d) Raz na miesiąc 
e) Raz na dwa miesiące 
f) Raz na trzy miesiące 
g) Rzadziej 

12. Jakie zna Pan/i instytucje, grupy pomocowe, sieci społecznościowe, do których może zwrócić 
się osoba bezrobotna? (Jeżeli respondent udzieli odpowiedzi typu „Internet” bądź „Facebook”, należy 
poprosić go o uszczegółowienie – podanie nazwy strony, nazwy profilu) (pytanie otwarte) 

 
 
 
13. Z pomocy których ze wskazanych przez siebie instytucji Pan/i korzystała w ciągu ostatniego 

roku? (pytanie otwarte). Dlaczego skorzystał/a Pan/i ze wsparcia akurat tych instytucji? 
 
 
 
14. Proszę wskazać, czy był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć zatrudnienie pomimo tego, że zajmo-

wał(a)by się Pan/i: 
 Zdecydowanie 

nie 
Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Zdecydowanie 
tak 

Na pewno nie 
zajmował(a)bym 
się tą czynnością 

Trudno 
powiedzieć 

opieką nad dziec-
kiem lub osobą 
zależną 

      

dorywczą pracą 
w rolnictwie 

      

świadczeniem 
drobnych odpłat-
nych usług 

      

zbieraniem runa 
leśnego 

      

zbieraniem ma-
kulatury lub zło-
mu 

      

 

15. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę, gdyby musiał/a 
Pan/i poświęcić na nią w ciągu dnia: 

 W ogóle nie 
był(a)bym skłon-
ny/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno powiedzieć 
(nie czytać) 

8 godzin       
4 godziny       
2 godziny       
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16. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdy-
by wynagrodzenie za nią wynosiło: 

 W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

1500 zł netto (na rękę)       
2000 zł netto (na rękę)       
2500 zł netto (na rękę)       
3000 zł netto (na rękę)       
4000 zł netto (na rękę)       
5000 zł netto (na rękę)       

 

17. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdy-
by na podróż do pracy w jedną stronę musiał/a Pan/i poświęcić: 

 W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

Do 10 minut       
Od 10 do 20 minut       
Od 20 do 30 minut       
Od 30 do 45 minut       
Od 45 do 60 minut       
Od godziny do 1,5 godziny       
Od 1,5 godziny do 2 godzin       
Od 2 do 3 godzin       
Powyżej 3 godzin       

 

18. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdy-
by była to praca: 

 W ogóle nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

Wymagająca dojazdu do innego 
miasta 

      

Wymagająca przeprowadzenia się 
do innego miasta w województwie 
dolnośląskim 

      

Wymagająca przeprowadzenia się 
do innego województwa 

      

Za granicą       
 

19. Jakiego rodzaju pracę był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć na pełen etat? (pytanie otwarte) 
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20. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć pracę na pełen etat, gdy-
by była to praca: 

 W ogóle 
nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

W godzinach od 8 do 16       
Zmianowa (w niektóre dni rozpoczy-
nanie pracy rano, w niektóre po połu-
dniu) 

      

W 12-godzinnym trybie pracy (cykl 12 
godzin pracy, 24 godziny wolnego, 12 
godzin pracy, 48 godzin wolnego) 

      

 

21. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu był(a)by Pan/i skłonny/a podjąć zatrudnienie: 
 W ogóle 

nie 
był(a)bym 
skłonny/a 

Bardzo 
małym 

Raczej 
małym 

Raczej 
dużym 

Bardzo 
dużym 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

Na umowę o pracę       
Na umowę zlecenie       
Na umowę o dzieło       
Wymagające założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej 

      
 

22. Ile godzin w ciągu tygodnia spędza Pan/i: 
 0 do 

2 
Od 
2 do 
5 

Od 
5 do 
10 

Od 
10 do 
20 

Od 
20 do 
40 

Powyżej 
40 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czy-
tać) 

W sposób aktywny (np. spacery, 
uprawianie sportu, ćwiczenia na 
siłowni) 

        

Oglądając telewizję         
Grając w gry komputerowe 
i konsolowe 

        

Przeglądają treści w Internecie nie-
związane z szukaniem pracy 
i dokształcaniem 

        

Ze znajomymi         
Czytają książki niezwiązane z nauką         
Na poszukiwaniu pracy         
Na uczęszczanie na kursy i zajęcia         
Na samodzielne dokształcanie         
Prowadząc dom/opiekując się 
dziećmi/opiekując się osobami za-
leżnymi 

        

Na inne formy spędzania czasu – 
jakie? (zapisać odpowiedź responden-
ta) 
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23. Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy zdarzyło się, iż był/a Pan/i zatrudniony/a, ale Pana/ią zwol-
niono lub zrezygnował/a Pan/i z zatrudnienia? 

 
a) Tak, zostałem/am zwolniony/a 
b) Tak, sam/a zrezygnowałem/am 
c) Nie -> omiń następne pytanie 
d) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) -> omiń następne pytanie 

24. Dlaczego został/a Pan/i zwolnio-
ny/a?/zrezygnował/a Pan/i z pracy? Proszę 
wskazać wszystkie trafne odpowiedzi. 

 
a) Redukcja etatów w związku ze zła sytuacją 

w miejscu pracy 
b) Była to praca sezonowa, zwolniono mnie 

po zakończeniu sezonu 
c) Nie umiałem/am wykonać swoich obo-

wiązków 
d) Popełniałem/am błędy przy wypełnianiu 

obowiązków służbowych 
e) Pracowałem/am zbyt wolno 
f) Miałem/am trudności w kontaktach ze 

współpracownikami 
g) Nie odpowiadał mi wymiar czasu pracy 

(rozmiar etatu) 
h) Nie byłem/am zadowolony z wysokości 

wynagrodzenia 
i) Nie odpowiadał mi charakter wykonywa-

nej pracy 
j) Godziny pracy były dla mnie zbyt uciążliwe 
k) Dojazdy do pracy były dla mnie zbyt uciąż-

liwe 
l) Wykonywana praca była dla mnie zbyt 

uciążliwa/Przeciwwskazania zdrowotne 
m) Była to praca bez umowy (na czarno) 
n) Inne, jakie? (zapisz odpowiedź respondenta) 

 
o) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

25. Proszę ocenić poziom swojej motywacji do 
poszukiwania pracy: 

 
a) W ogóle nie mam motywacji - > proszę uza-

sadnić (zapisz odpowiedź respondenta) 
 

b) Mam niewielką motywację - > proszę uza-
sadnić (zapisz odpowiedź respondenta) 

 
c) Mam dość dużą motywację - > proszę uza-

sadnić (zapisz odpowiedź respondenta) 
 

d) Mam bardzo dużą motywację - > proszę 
uzasadnić (zapisz odpowiedź respondenta) 

 
e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 
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26. Proszę powiedzieć, jakie ma Pan/i obawy 
związane z poszukiwaniem pracy? Proszę 
wskazać wszystkie odpowiedzi, któ-
re Pana/i dotyczą. 

 
a) Obawiam się, że przy swoim wykształceniu 

i doświadczeniu nie mam szans na znale-
zienie pracy 

b) Obawiam się, że nie poradzę sobie w nowej 
pracy 

c) Obawiam się pracy z ludźmi, których nie 
znam 

d) Obawiam się, że przez pracę nie będę mieć 
czasu na rzeczy, którymi zajmowałam się 
do tej pory 

e) Obawiam się, że ze względu na swój wiek 
nie mam szans na znalezienie pracy 

f) Obawiam się, że ze względu na swój stan 
zdrowia nie mam szans na znalezienie pra-
cy 

g) Inne, jakie? (zapisz odpowiedź respondenta) 
 

h) Nie mam obaw 

27. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę 
i umiejętności? 

 
a) Posiadam wiedzę i umiejętności dużo 

mniejsze niż inne osoby w moim wieku 
b) Posiadam wiedzę i umiejętności nieco 

mniejsze niż inne osoby w moim wieku 
c) Posiadam wiedzę i umiejętności zbliżone 

do innych osób w moim wieku 
d) Posiadam wiedzę i umiejętności nieco 

większe niż inne osoby w moim wieku 
e) Posiadam wiedzę i umiejętności dużo 

większe niż inne osoby w moim wieku 
f) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> dlaczego 

ma Pan/i trudności z oceną swoich wiedzy 
i umiejętności? 

28. Proszę powiedzieć, jak wygląda/wyglądała sytuacja zawodowa Pan/i rodziców w okresie, gdy 
byli w wieku aktywności zawodowej (do 60 roku życia dla kobiet i do 65 roku życia dla męż-
czyzn): 

 
a) Przeważnie żaden z rodziców nie miał pracy 
b) Przeważnie jeden z rodziców miał pracę, a drugi nie pracował 
c) Przeważnie dwoje rodziców pracowało 
d) Inne, jakie? (zapisz odpowiedź respondenta) 

 
e) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

29. Proszę wskazać swój przedział wieku: 
 

a) Do 25 lat 
b) 26-35 lat 
c) 36-45 lat 
d) 46-55 lat 
e) 56 lat i więcej 
f) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

30. Ile osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) 
mieszka w Pana/i gospodarstwie domo-
wym, licząc razem z Panem/ią? 

 

31. Ile spośród tych osób pracuje? 32. Ile osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku 
życia) mieszka w Pan/i gospodarstwie do-
mowy? 
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33. Proszę wskazać przeciętnie miesięcznie 
dochody netto (na rękę) na członka rodziny: 

 
a) Do 500 zł 
b) 501-1000 zł 
c) 1001-1500 zł 
d) 1501-2000 zł 
e) 2001-2500 zł 
f) 2501-3000 zł 
g) 3001-4000 zł 
h) 4001-5000 zł 
i) Ponad 5000 zł 
j) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

34. Jakie ma Pan/i wykształcenie: 
 

a) Podstawowe 
b) Gimnazjalne 
c) Zasadnicze zawodowe -> proszę wskazać 

uzyskany zawód 
 

d) Średnie techniczne (ukończone technikum) 
-> proszę wskazać uzyskany zawód 
 

e) Średnie ogólne (ukończone liceum) 
f) Wyższe licencjackie -> proszę wskazać 

ukończony kierunek 
 

g) Wyższe inżynierskie -> proszę wskazać 
ukończony kierunek 
 

h) Wyższe magisterskie -> proszę wskazać 
ukończony kierunek 
 

i) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 
35. Płeć respondenta (zaznacz samodzielnie) 
 

a) Kobieta 
b) Mężczyzna 

36. Termin realizacji badania: 
 
Dzień: 
Miesiąc: 
Godzina rozpoczęcia realizacji badania (w formacie 
gg:mm): 
Godzina zakończenia realizacji badania (w formacie 
gg:mm): 

 
Scenariusz badania Mini FGI 
 
Dzień dobry, 
 
Nazywam się … i jestem moderatorem/moderatorką firmy badawczej EU-Consult. Niniejsze badanie, rea-
lizowane na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczy gotowości do podjęcia pracy 
przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska - Jeleniej Górze, Legnicy, 
Wałbrzychu i Wrocławiu. Uprzejmie proszę Państwa o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Badanie jest 
anonimowe. 
Temat badawczy 
1. Dlaczego osoby długotrwale bezrobotne nie podejmują zatrudnienia? Jakie czynniki mają na to naj-

większy wpływ? Jakie znaczenie odgrywa tutaj praca bez umowy/na czarno? 
2. Jaki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, w Państwa odczuciu, jest zainteresowanych podjęciem 

pracy? 
3. Jakie działania podjąć, aby zwiększyć odsetek osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy? 
4. W jakim stopniu brak wiary w to, że zostanie się zatrudnionym stanowi czynnik utrudniający znale-

zienie pracy? 
5. Jakie są główne przyczyny rejestracji w urzędach pracy? 
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6. Jakim poziomem zainteresowania cieszą się poszczególne formy wsparcia osób bezrobotnych 
i dlaczego? 

 
Omówione zostaną po kolei wszystkie formy wsparcia z poniższej listy: 

a) Zasiłek dla osób bezrobotnych 
b) Doradztwo zawodowe 
c) Kursy i szkolenia finansowe ze środków Unii Europejskiej 
d) Kursy i szkolenia finansowe z innych źródeł 
e) Staże  
f) Prace interwencyjne i społecznie użyteczne oraz roboty publiczne 
g) Pożyczki szkoleniowe 
h) Stypendia w okresie kontynuowania nauki 
i) Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 
j) Dofinansowanie własnej działalności gospodarczej 
k) Dodatek aktywizacyjny 
l) Inne, jakie? (poprosić respondentów o wskazanie innych form wsparcia) 

7. Jak oceniają Państwo skuteczność poszczególnych form wsparcia: 
 
Omówione zostaną po kolei wszystkie formy wsparcia z poniższej listy: 

a) Zasiłek dla osób bezrobotnych 
b) Doradztwo zawodowe 
c) Kursy i szkolenia finansowe ze środków Unii Europejskiej 
d) Kursy i szkolenia finansowe z innych źródeł 
e) Staże  
f) Prace interwencyjne i społecznie użyteczne oraz roboty publiczne 
g) Pożyczki szkoleniowe 
h) Stypendia w okresie kontynuowania nauki 
i) Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 
j) Dofinansowanie własnej działalności gospodarczej 
k) Dodatek aktywizacyjny 
l) Inne, jakie? (poprosić respondentów o wskazanie innych form wsparcia) 

8. Jakie oczekiwania wobec instytucji rynku pracy (powiatowych urzędów pracy, Ochotniczych Hufców 
Pracy i agencji zatrudnienia) zgłaszają osoby długotrwale bezrobotne? 

9. Co mogą zrobić instytucje rynku pracy, aby lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb osób długo-
trwale bezrobotnych? 

10. Co można zrobić, aby osoby długotrwale bezrobotne częściej odwiedzały instytucje rynku pracy 
z własnej inicjatywy? 

11. Do jakich instytucji, grup pomocowych, sieci społecznościowych może się zwrócić osoba bezrobotna? 
Jakiego rodzaju wsparcie może otrzymać od poszczególnych podmiotów? (moderator zanotuje nazwy 
podmiotów wymienionych przez respondentów, a następnie omówi z respondentami każdy z nich) 

12. W jaki sposób wskazane wcześniej podmioty mogłyby ze sobą współpracować, ale skuteczniej wspie-
rać bezrobotnych? Jakie przykłady udanej współpracy są Państwo w stanie wskazać? 

13. Jak oceniają Państwo skłonność do podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne, które 
zajmują się:  
• opieką nad dzieckiem czy osobą zależną 
• dorywczą praca w rolnictwie 
• świadczeniem drobnych odpłatnych usług 
• zbieraniem runa leśnego 
• zbieraniem makulatury czy złomu 

 
Proszę zwrócić szczególną uwagę na bezrobotne kobiety oraz osoby młode. 
14. W jaki sposób można zachęcić osoby długotrwale bezrobotne, które wykonują zajęcia wskazane 

w poprzednim pytaniu, do podjęcia zatrudnienia? Proszę zwrócić szczególną uwagę na bezrobotne 
kobiety oraz osoby młode. 
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15. Jaki wpływ na skłonność osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia pracy mają następujące czynni-
ki?: 
• Wymiar czasu pracy 
• Wynagrodzenie 
• Czas potrzebny na podróż do pracy w jedną stronę 
• Charakter pracy (wymagająca niewielkiego wysiłku fizycznego, wymagająca dużego wysiłku fi-

zycznego, umysłowa, obejmująca wyłącznie wykonywanie poleceń przełożonego, umysłowa, 
wymagająca samodzielnego planowania zadań 

• Praca w innej lokalizacji (wymagająca dojazdu do innego miasta w województwie dolnośląskim, 
wymagająca przeprowadzenia się do innego województwa, za granicą) 

• Forma zatrudnienia (na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę na dzieło, konieczność założe-
nia własnej działalności gospodarczej) 

• Godziny pracy (w godzinach 8-16, zmianowa, w 12-godzinnym trybie) 
• Inne, jakie? (poprosić respondentów o wskazanie innych czynników) 

16. W jaki sposób można przekonać osobę długotrwale bezrobotną do podjęcia zatrudnienia pomimo 
tego, że uważa niektóre czynniki związane z zatrudnieniem (np. wysokość zarobków, odległość od 
miejsca zamieszkania, charakter pracy, godziny pracy) za nieatrakcyjne? 

17. W jaki sposób osoby długotrwale bezrobotne z reguły spędzają czas wolny? 
18. W jaki sposób można zachęcić osoby długotrwale bezrobotne, aby większą ilość wolnego czasu spę-

dzały w sposób produktywny (np. na poszukiwaniu pracy, uczęszczaniu na kursy, samokształceniu)? 
19. Jakie są główne przyczyny tego, że osoby długotrwale bezrobotne nie są przyjmowane do pracy? Jakie 

działania należy podjąć, aby łatwiej było im znaleźć pracę? 
20. Jakie są główne przyczyny tego, że osobom długotrwale bezrobotnym nie udaje się utrzymać w pracy, 

do której zostały przyjęte? Jakie działania należy podjąć, aby łatwiej było im utrzymać się w pracy? 
21. Na końcu chciał(a)bym, aby zastanowili się Państwo nad psychologicznymi aspektami niepodejmo-

wania zatrudnienia. W jaki sposób można pomóc osobom długotrwale bezrobotnym w kwestii: 
• Braku motywacji 
• Niskiej samooceny 
• Wyuczonej bezradności 
• Lęków i obaw 

 
Jaki inne psychologiczne bariery utrudniają osobom długotrwale bezrobotnym znalezienie pracy? W jaki 
sposób można przeciwdziałać tym barierom? 
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