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I. Wstęp 

 

 

Podstawowe informacje o badaniu 

W dniach 10-12. września 2010 na zlecenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy 

Działania z Kwidzyna Studio Badań Marketingowych i Społecznych „ProPublica” 

zrealizowało ilościowe badanie ankietowe, dotyczące charakteru aktywności 

społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru objętego działaniem Lokalnej Strategii 

Rozwoju PLGD. Badaniem objęto kwotowo-losową próbę 103 mieszkańców w wieku 

18-59 lat (wiek produkcyjny), zamieszkujących obszar objęty działaniem 

Zleceniodawcy. 

Celem badania była wielowymiarowa diagnoza aktywności mieszkańców 

obszaru objętego działaniem PLGD. Uzyskany materiał empiryczny został poddany 

zaawansowanym obliczeniom statystycznym, które umożliwiły wygenerowanie 

niniejszego raportu.  

Zawiera on szereg informacji dotyczących charakteru aktywności społeczno-

zawodowych mieszkańców obszaru. Na podstawie zgromadzonych danych raport 

formułuje wnioski i rekomendacje, dotyczące (1) kreowania pożądanej polityki w 

zakresie kształtowania oferty lokalnego rynku pracy oraz (2) aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkańców terenów wiejskich powiatu.  

 

Metodologia badań – zastosowana technika, charakterystyka 

populacji i sposób doboru próby 
 Metodą badawczą zastosowaną w gromadzeniu materiału empirycznego były 

techniki ankietowe. Badanie realizowane było w domach respondentów za pomocą 

kwestionariusza ankiety o wysokim stopniu standaryzacji. Specjalnie wyszkolony w 

tym celu pracownik firmy osobiście prowadził wywiady kwestionariuszowe z 

respondentami. 
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 Całość procesu badawczego obejmowała (1) opracowanie szczegółowej 

koncepcji badawczej, (2) stworzenie narzędzia badawczego (kwestionariusza 

ankiety), (3) realizację badań w terenie, (4) analizę statystyczną uzyskanych wyników 

oraz (5) stworzenie raportu analityczno-badawczego, podsumowującego cały proces 

oraz formułującego wnioski i rekomendacje dla podmiotu zlecającego. 

 Populację badania stanowiły cztery gminy wiejskie powiatu kwidzyńskiego: 

Gardeja, Sadlinki, Ryjewo, Kwidzyn oraz jedna gmina miejsko-wiejska – Prabuty. Z 

obszaru objętego badaniem wykluczona została gmina miejska Kwidzyn, która 

administracyjnie stanowi część powiatu kwidzyńskiego. Tym samym obszar badania 

pokrywał się ze strefą oddziaływania podmiotu zlecającego, czyli Lokalnej Grupy 

Działania. 

 W obliczeniach doboru próby dla badania zastosowano dobór losowo-

kwotowy dwustopniowy odzwierciedlający populację pod względem: (1) liczebności 

mieszkańców poszczególnych gmin oraz (2) ich podstawowych cech 

demograficznych – płeć, wiek (lata 18-29 i 30-59) oraz charakter miejsca 

zamieszkania (miasto, wieś).  

 Losowanie miejsca realizacji badania odbyło się z pełnego operatu 

miejscowości, znajdujących się w danej gminie, a w przypadku miasta (Prabuty) z 

pełnego operatu ulic. W każdej gminie wylosowano jedną miejscowość, w której 

zrealizowano kwotę ankiet przypadającą dla poszczególnych gmin.  

 Dzięki zastosowaniu kwotowych technik doboru próby – próba badawcza 

możliwie najlepiej odzwierciedlała strukturę mieszkańców obszaru objętego 

działaniem Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. Ogólną charakterystykę próby 

przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 1 Charakterystyka dobranej próby 

zmienna  kategorie  udział procentowy  
płeć kobieta 51% 

mężczyzna 49% 
wiek  18-29 31% 

30-44 30% 
45-59 39% 

wykształcenie  podstawowe 16% 
zasadnicze zawodowe 40% 
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średnie  31% 
wyższe 13% 

 

Problematyka badawcza i struktura zastosowanego narzędzia 

 W szerszym kontekście, problematyka tych badań dotyka dwóch zasadniczych 

elementów. Pierwszym z nich jest zagadnienie kapitału społecznego. Kapitał 

społeczny jest konglomeratem cech lokalnych społeczności, którego wysoki poziom 

umożliwia budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Na kapitał społeczny składają 

się tak ważne i pożądane cechy społeczności lokalnych, jak: 

� wysoki poziom zaufania między ludźmi, 

� wysoki poziom zażyłości więzi społecznych, 

� dobre stosunki sąsiedzkie, 

� gotowość do pracy na rzecz wspólnego dobra, 

� gotowość pomocy innym w potrzebie. 

Zaprezentowane wyżej cechy kapitału społecznego nie wyczerpują jego 

złożonej tematyki. Wystarczy to jednak by móc zdefiniować koncepcję na potrzeby 

niniejszego opracowania.  

Posługując się metaforą, kapitał społeczny stanowi „smar do kół”, które 

pozwalają na dynamiczny rozwój społeczności lokalnej i jej dobrobyt. Odbywa się to 

poprzez wzajemne powiązanie jednostek między sobą. Umożliwia to wspólne i 

jednocześnie samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z życiem 

społeczności. W społeczeństwie o wysokim kapitale społecznym dominuje 

zadowolenie ze stosunków sąsiedzkich, wzajemna życzliwość i postrzegana wysoka 

jakość i zadowolenie z życia. Są to jedne z najważniejszych wskaźników, 

umożliwiających pomiar tego zjawiska w poszczególnych społecznościach.  

Drugim zagadnieniem strukturyzującym rozważania związane z problematyką 

badawczą jest zagadnienie aktywności zawodowej. Wykonywanie regularnej pracy 

jest czynnikiem wzmagającym bezpieczeństwo jednostki oraz stymulującym jej 

kontakty społeczne. Praca może być również źródłem zadowolenia – satysfakcji 

życiowej lub jej braku, a niektórych przypadkach nawet źródłem samorealizacji 

jednostki.  



 

 
 

 S
tr

on
a
6 

Bezrobocie natomiast ma negatywne skutki, zarówno dla jednostki, jak i w 

skali makrospołecznej, w której jednostka funkcjonuje. W kontekście jednostki, brak 

pracy powoduje obniżenie samooceny, niezadowolenie z ogólnej sytuacji życiowe 

oraz brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Może być przyczyną problemów 

zdrowotnych, psychicznych oraz różnych uzależnień. W skali gminy, powiatu czy 

państwa może być przyczyną generującą długofalowe patologie społeczne.  

W toku prac przy projekcie dokonano konceptualizacji i w dalszej kolejności 

operacjonalizacji problematyki badawczej. Pozwoliło to na stworzenie narzędzia 

badawczego, którym był kwestionariusz ankiety o wysokim stopniu standaryzacji.  

Wygenerowane narzędzie zawierało 27 pytań (niektóre z nich wielokrotnie 

rozbudowane) oraz 5 pytań, tzw. metryczkowych. Struktura narzędzia obejmowała 

następujące elementy: 

1. aktywność społeczna mieszkańców obszaru PLGD 

a. poziom zaufania społecznego (ogólny, szczegółowy) 

b. zachowania prospołeczne mieszkańców (praca charytatywna, 

zachowania dobroczynne) 

c. aktywność obywatelska (stowarzyszanie się, aktywne uczestnictwo 

w zebraniach, wyborach samorządowych) 

2. aktywność zawodowa mieszkańców obszaru PLGD 

a. ocena rynku pracy (w kraju, w województwie, w swojej 

miejscowości) 

b. poziom zadowolenia z własnej pracy zawodowej (forma 

zatrudnienia, warunki pracy, atmosfera w miejscu pracy, zarobki, 

możliwości awansu) 

c. charakter aktywności zawodowej 

i. mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym 

ii. mieszkańcy w wieku produkcyjnym 

1. bezrobotni (długość bezrobocia, postrzegane bariery, 

postrzegane powody braku pracy, ocena działania 

lokalnego Urzędu Pracy) 

2. pracujący 

d. stopień zagrożenia utratą pracy 
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e. mobilność zawodowa (gotowość do zmiany miejsca pracy) 

f. gotowość doskonalenia zawodowego (kursy i szkolenia) 

3. pytania metryczkowe 

a. płeć 

b. wiek 

c. kategoria społeczno-zawodowa 

d. wykształcenie 

e. dochód netto ze swojej pracy na okres 1 miesiąca 
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II. Aktywność społeczna 

 

Postawy społeczne 

Jedynie 11% z badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że większości ludzi 

można ufać, a aż 88% stwierdza, że ostrożności nigdy za wiele. Biorąc pod uwagę 

dane z badań ogólnopolskich realizowanych przez Centrum Badania Opinii 

Publicznej (26% osób deklarujących uogólnione zaufanie w próbie ogólnopolskiej), 

uzyskane dane wskazują na wzmożoną  nieufność w kontaktach 

społecznych, z jaką można się zetknąć wśród  mieszkańców powiatu 

kwidzyńskiego.  

Wykres 1 . Zaufanie w sferze publicznej deklarowane przez re spondentów 

 

Jest to zasadniczo zgodne z trendem wskazującym na obniżony poziom 

zaufania wśród społeczności małych miasteczek i wsi. Przez wielu to zjawisko 

wskazywane jest jako główna bariera w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i 

budowy koniecznego do tego kapitału społecznego na tych terenach. Należy zwrócić 

także uwagę na fakt, że próba jest pod względem tychże przekonań jednorodną, a 

wielkość zróżnicowań międzygrupowych jest niewielka i nieistotna statystycznie. 

Biorąc pod uwagę dane z badań ogólnopolskich realizowanych przez CBOS, 

badani wyróżniają się obniżonym poziomem także w przypadku zaufania w stosunku 
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do poszczególnych grup oraz instytucji. W badaniach CBOS z 2010 roku zaufanie do 

najbliższej rodziny zadeklarowało: 96% respondentów, znajomych: 90%, policji: 63%, 

współpracowników: 84%, Unii Europejskiej: 60%, sąsiadów: 74%, władz samorządu 

lokalnego: 55%, a partii politycznych: 14%.  

Wykres 2 . Zaufanie do poszczególnych grup i instytucji dekl arowane przez respondentów. 

 

Widać więc, że także analizując zaufanie do poszczególnych kategorii 

otoczenia instytucjonalnego i społecznego badanych, zauważyć można obniżony 

poziom tej cechy. Szczególnie dziwi bardzo niskie zaufania do najbliższego 

otoczenia społecznego – znajomych niebędących rodziną, sąsiadów oraz 

współpracowników. Najprawdopodobniej to właśnie stanowić może barierę w 

realizowaniu aktywności społecznej na poziomie lokalnym. 
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Zachowania społeczne 

Postawy opisane powyżej nie przekładają  się , paradoksalnie, na 

rzeczywiste działania członków badanej społeczności. Jak możemy 

przekonać się na poniższym wykresie, aż 73% badanych deklaruje uczestnictwo w 

wyborach samorządowych, a kolejne 40% uczestnictwo na zebraniu publicznym. Ta 

działalność stricte obywatelska koresponduje z popularnością bezpośrednich działań 

na rzecz wspólnoty, takich jak praca na jej rzecz lub przekazanie środków 

finansowych lub materialnych na rzecz wspólnoty. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 

że aż 15% badanych przynależy do co najmniej jednej organizacji. 

Wykres 3 . Aktywno ść społeczna i polityczna badanych z podziałem na pos zczególne jej 
rodzaje. 

 

Po zestawieniu powyższych danych z informacjami pochodzącymi z badań 

CBOS i Diagnozy Społecznej, możemy wyciągnąć wniosek o tym, że mieszkańcy 

powiatu są  ponadprzecię tnie aktywnymi obywatelami lokalnej wspólnoty. 

Uczestniczenie w wyborach samorządowych zadeklarowało 73% respondentów, przy 

frekwencji dla całego kraju rzędu 46%; przekazanie pieniędzy lub rzeczy 

zadeklarowało 60%, co znacznie przekracza wynik w próbie ogólnopolskiej (w 

badaniu CBOS 49% deklaruje przekazywanie pieniędzy, ale już tylko 37% rzeczy dla 

potrzebujących); prawie dwukrotnie więcej osób niż na terytorium całego kraju bierze 

udział w zebraniach publicznych (40% do 20% w próbie ogólnopolskiej); prawie o 

połowę wyższy jest także poziom dobrowolnej pracy na rzecz społeczności (33% do 
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20%). Co do członkowstwa w organizacji, mamy do czynienia z podobnym jej 

poziomem (15% do 13,2%; w tym: 10,1% w jednej, a 3,1% w więcej niż jednej 

organizacji). 

Danymi, które każą poddać w wątpliwość prawdziwość deklaracji, są oficjalne 

statystyki PKW dotyczące frekwencji wyborczej z wyborów samorządowych, które 

odbyły się w 2006 roku. Stwierdzają one, że frekwencja na terenie całego powiatu 

wyniosła w jedynie 43% ogółu uprawnionych do głosowania, a na terenach wiejskich 

objętych badaniem była jedynie kilka procent wyższa (zależnie od gminy różnica ta 

oscylowała od 1 do 3%). Rodzi to podejrzenie, że zgodnie z obowiązującą  

normą  społeczną ,  znaczna część badanych deklaruje społeczną  i  

obywatelską  aktywność, faktycznie nie przejawiając takich zachowań .  

Pomimo dość sporej liczby osób deklarujących niepodejmowania jakiejkolwiek 

działalności na rzecz społeczności lokalnej (w skład przedstawionego na poniższym 

wykresie indeksu wchodzą wszystkie powyżej przedstawione aktywności, z 

pominięciem jedynie udziału w wyborach samorządowych), badana populacja różnią 

się in plus od próby ogólnopolskiej (26% nieaktywnych w powiecie kwidzyńskim 

wobec 42% w próbie ogólnopolskiej). 

Wykres 4 . Ilość aktywno ści podejmowanych przez mieszka ńców na rzecz społeczno ści 
lokalnych. 

 

 Jest to szczególnie interesujące, ponieważ w przypadku próby ogólnopolskiej 

na wsi powstrzymanie się od aktywności cechuje 56% badanych. Można się więc 

przekonać, że na terenach wiejskich powiatu kwidzyńskiego, aktywność społeczna 

mieszkańców jest nieomal dwukrotnie wyższa niż na „przeciętnej wsi”. Ciekawe w 
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tym kontekście jest także dość wysoki poziom osób hiperaktywnych, którzy 

podejmowali trzy z przedstawionych działań.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że żadna zmienna społeczno-demograficzna 

nie wpływa w sposób znaczący na aktywność społeczną. Wyjątkiem jest w tym 

przypadku jedynie poziom wykształcenia (osoby z wykształceniem wyższym i 

średnim są znacznie bardziej aktywne niż z podstawowym i zasadniczym 

zawodowym).
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III. Aktywność zawodowa 

 

Ogólna charakterystyka aktywności zawodowej 

Wśród mieszkańcy objętych badaniem aż 70% stanowiły osoby aktywne 

zawodowo. Z czego 5% to studenci lub uczniowie oraz emeryci lub renciści, którzy 

podejmują pracę, pomimo swego statusu sytuującego ich w grupie osób 

nieaktywnych zawodowo w wieku przed lub poprodukcyjnym (stąd wykres nie sumuje 

się do 100%).  

Wykres 5 . Struktura charakteru aktywno ści zawodowej badanych 

 

Wśród osób aktywnych zawodowo najwięcej jest pracowników fizycznych 

(łącznie robotnicy oraz rolnicy stanowią 49% ogółu), następnie zaś pracowników 

umysłowych (łącznie pracownicy techniczni, admnistracyjno-biurowi oraz kadra 

kierwonicza i specjaliści stanowią 31% ogółu), na kolejnych miejscach sytuują się 

pracownicy umysłowo-fizyczni związani ze sferą usług (9%) oraz osoby prowadzące 

własną działalność gospodarczą (6%).  
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Na uwagę zwraca w tym przypadku szczególnie wysoki odsetek osób 

zatrudnionych w produkcji przemysłowej oraz budownictwie, w charakterze 

pracowników fizycznych, i bardzo mały odsetek ludności pracującej w rolnictwie. 

Zwraca to uwagę na specyfikę badanego terytorium, na którym znajdują się duże 

zakłady przemysłowe, oraz może wskazywać na niską opłacalność produkcji rolnej. 

Najprawdopodobniej traci ona znaczenie na rzecz zatrudnienia w dużych zakładach 

produkcyjnych.  

Wykres 6 . Struktura zawodowa aktywnych zawodowo badanych. 

 

Osoby w wieku przedprodukcyjnym, które znalazły się w próbie badawczej, 

deklarują raczej chęć pozostania w swojej miejscowości po zakończeniu studiów (2 z 

3 badanych osób), a osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych planują 

kontynuację formalnej edukacji na studiach wyższych (2 z 2 osób badanych). Grupa 

ta w próbie jest jednak na tyle nieliczna, że trudno na tej podstawie wyciągać 

jakiekolwiek wiążące wnioski dotyczące całej populacji. 

 

Ocena rynku pracy oraz satysfakcja z własnej pracy zawodowej 

Zgromadzone dane pozwalają na konkluzję, iż mieszkańcy w 

zdecydowanej większości nie są  zadowoleni z sytuacji  na rynku pracy. 

Spośród trzech obszarów, mieszkańcy objęci badaniem najbardziej byli zadowoleni z 



 

 
 

 S
tr

on
a
15

 

sytuacji w województwie pomorskim (32% zadowolonych przy 40% 

niezadowolonych). Tyle samo osób było zadowolonych z sytuacji na rynku pracy w 

ich własnej miejscowości, aczkolwiek procent niezadowolonych z tej sytuacji osiągnął 

aż 51%. Najmniej zadowoleni są mieszkańcy z sytuacji na rynku pracy w skali całego 

kraju (19% zadowolonych przy 54% niezadowolonych).  

Wykres 7 . Ocena rynku pracy w śród respondentów 

 

Jedyną zmienną różnicującą ocenę rynku pracy jest wiek badanych. Okazuje 

się, że im starsi ankietowani, tym gorzej oceniają sytuację na rynku pracy. Jedynym 

wyjątkiem jest ocena rynku pracy w rodzinnej miejscowości/najbliższej okolicy – w 

tym przypadku to młode osoby (w przedziale wiekowym 18-29) są trochę bardziej 

krytyczne wobec oceny rynku pracy niż badani w przedziale wiekowym 30-44, ale nie 

aż tak krytyczne jak najstarsi ankietowani w przedziale wiekowym 45-59. Zauważona 

zależność świadczyć o występowaniu na terenie objętym działaniem PLGD dość 

powszechnego zjawiska wykluczenia z rynku pracy osób w wieku powyżej 50 lat.  

 Warto również zwrócić uwagę na fakt, że badani posiadający średnie 

wykształcenie są grupą najmniej zadowoloną z sytuacji na rynku pracy (ok. 53% 

niezadowolonych) w swojej miejscowości/okolicy. Jest to zatem – obok osób w wieku 

powyżej 50 lat – kolejna marginalizowana grupa w tym zakresie.  

 Ogólną pesymistyczną ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy dodatkowo 

potwierdzają opisowe odpowiedzi: większość ankietowanych uważa, że można 

wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią (56%), a jedynie 

12% mieszkańców twierdzi, że można znaleźć odpowiednią pracę w regionie bez 
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większych problemów. Dodatkowo, jedna czwarta ma problemy ze znalezieniem 

jakiejkolwiek pracy, a niemalże co dziesiąty ankietowany nie może znaleźć żadnej 

pracy.  

Wykres 8 . Ocena lokalnego rynku pracy w śród respondentów  

 

W kwestii prognozy poprawy sytuacji na rynku pracy badani w większości 

uważają, że sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Zwraca jednak 

uwagę przewaga optymistów nad pesymistami w tym względzie. Tyczy się to oceny 

sytuacji w województwie pomorskim i w miejscowości zamieszkania. W przypadku 

rynku pracy w skali kraju, przeważają pesymistyczne scenariusze.  

Wykres 9 . Ocena perspektyw zmian na rynku pracy przez respo ndentów 
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 Spośród ankietowanych grup społeczno-zawodowych najbardziej 

optymistyczni pod względem perspektyw zmian na lokalnym rynku pracy byli 

robotnicy (zarówno wykwalifikowani, jak i niewykwalifikowani). Opinia ta wiąże się 

najprawdopodobniej z planowaną inwestycją budowy mostu na Wiśle w okolicach 

Kwidzyna. Największy optymizm natomiast w odniesieniu do rynku pracy w 

województwie i kraju wyrażali: pracujący na własny rachunek oraz pracownicy 

administracyjno-biurowi.  

Wykres 10 . Szczegółowa ocena satysfakcji ze swojej pracy res pondentów aktywnych 
zawodowo 

 

 Ogólnie rzecz biorąc, aktywni zawodowo mieszkańcy są  

zadowoleni ze swojej pracy. W największym stopniu zadowolenie obejmuje 

warunki ich pracy oraz atmosferę w miejscu aktywności (odpowiednio: 76% i 71%). 

Niewielu mniej aktywnych zawodowo deklaruje również zadowolenie z formy 

zatrudnienia (69%). Zadowolenie ankietowanych drastycznie spada przy ocenie 

satysfakcji ze swoich zarobków oraz możliwości awansu (odpowiednio: 47% i 35%). 

Nadal jednak formułowana ocena jest raczej pozytywna.  

 Gdy zestawi się poziom zadowolenia z poszczególnych obszarów aktywności 

zawodowej z płcią badanych, okazuje się, że kobiety wykazują mniejsze zadowolenie 

z możliwości awansu w miejscu pracy (28% zadowolonych kobiet do 40% mężczyzn) 

oraz formy zatrudnienia (63% do 75%). Pozostałe komponenty nie różnicują 

odpowiedzi ze względu na płeć.  
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 Można również zauważyć zależność pomiędzy wiekiem badanych a 

zadowoleniem z poszczególnych komponentów aktywności zawodowej. Mianowicie, 

im młodsi pracownicy, tym bardziej zadowoleni z: formy swojego zatrudnienia, 

warunków pracy, zarobków oraz możliwości awansu. Zastanawiające jest, że jedynie 

w kwestii oceny atmosfery w miejscu pracy pracownicy w wieku 18-29 okazują się 

grupą najmniej zadowolonych (59%). Najbardziej zadowoleni z atmosfery w pracy są 

aktywni zawodowo w wieku 30-44 – aż 82% z nich deklaruje satysfakcję w tym 

zakresie.  

Wykres 11 . Subiektywny stopie ń zagro żenia bezrobociem w śród mieszka ńców obszaru PLGD. 
Odpowied ź na pytanie: „Czy liczy si ę Pan(i) z mo żliwo ścią utraty pracy?” 

 

 Biorąc pod uwagę pytanie o stopień zagrożenia badanych bezrobociem, 

zwraca szczególną uwagę, że większość aktywnych zawodowo mieszkańców 

powiatu obawia się (w stopniu mniejszym lub większym) o swoją posadę. Należy 

podkreślić, że jest to wysoce niekorzystny wynik – zwłaszcza w porównaniu ze 

wskaźnikiem krajowym z reprezentatywnych badań CBOS, który wskazuje na 33% 

poziom zagrożenia bezrobociem. W przypadku regionu objętego działaniem PLGD 

wynosi on 54% (połączone odpowiedzi: „bardzo poważnie się z tym liczę” oraz 

„raczej tak”).  

 Okazuje się, że najbardziej narażeni (według ich samych) na utratę pracy są 

mieszkańcy z niższym wykształceniem – im wyższe wykształcenie tym mniejsze 

przekonanie o możliwości utraty pracy. Również wśród pracowników w wieku tzw. 

niemobilnym (45-59 lat) obawa o utratę pracy jest zauważalnie wyższa (64%) niż w 

pozostałych grupach wiekowych. Wzmacnia to już postawioną tezę o potencjalnym 

wykluczeniu osób starszych z rynku pracy. 
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Charakterystyka aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

Osoby bezrobotne stanowiły około 17% badanej próby mieszkańców objętych 

badaniem, czyli ujęte zostało 17 osób o takim statusie. Dla ułatwienia odczytania 

wyników uzyskanych od tak niewielkiej próby poniższe wyniki będą podane nie w 

procentach uzyskanych odpowiedzi, lecz liczbie odpowiedzi.  

Na wstępie należy zauważyć, że wśród badanych bezrobotnych istnieje 

znaczna nadreprezentacja kobiet (13 na 17 badanych) oraz osób o wykształceniu 

podstawowym lub zasadniczo-zawodowym (12), zaś znacząca część badanych 

bezrobotnych to osoby chronicznie (powyżej roku) pozostające bez pracy.  

Wykres 12 . Długo ść okresu pozostawania bezrobotnym w śród badanych (w liczbach 
bezwzgl ędnych)  

 

Stan ten jest o tyle niebezpieczny, że powodować może wytworzenie się 

wśród nich tzw. wyuczonej bezradności, i trudność w dalszej aktywności zawodowej i 

reintegracji społecznej. Jak możemy zauważyć na poniższym wykresie, znaczna 

część badanych wskazuje, że przyczyną nie podjęcia przez nich pracy zarobkowej, 

jest charakter lokalnego rynku pracy. Charakteryzuje się on, ich zdaniem, brakiem 

zadowalającej z punktu widzenia bezrobotnego, ofert ciekawej i dobrze płatnej pracy. 

Może być to związane z kryzysem gospodarczym i nie tyle redukcją zatrudnienia, co 

powstrzymywaniem się, szczególnie dużych firm, od inwestycji, a co za tym idzie 

tworzenia nowych miejsc pracy. 

 
 
 



 

 
 

 S
tr

on
a
20

 

Wykres 13 . Deklarowane przyczyny pozostawania bezrobotnym.  

 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że połowa (4) badanych pozostających 

chronicznie bez pracy wskazuje na względy rodzinne, jako przyczynę swego 

aktualnego statusu zawodowego. Ta deklaracja wraz z płcią tych badanych (kobiety) 

pozwala sądzić, że wychowywanie dzieci oraz prowadzenie gospodarstwa 

domowego może być ich świadomym wyborem życiowym. Koresponduje to z faktem, 

że aż 6 z 8 osób długotrwale bezrobotnych nie jest, ani nie zamierza zarejestrować 

swojego statusu w Urzędzie Pracy. Efekt tzw. ukrytego bezrobocia, który dotyka w 

tym przypadku przede wszystkim kobiet może być sporym wyzwaniem dla władz 

gminnych i powinien stać się przedmiotem osobnego studium. Niestety na podstawie 

zrealizowanych badań, trudno stawiać hipotezy dotyczące skali zjawiska. 

Wykres 14 . Zarejestrowanie si ę w lokalnym Urz ędzie Pracy przez osoby bezrobotne.  
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Analiza deklaracji zarejestrowania się osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy 

pozwala podtrzymać wstępną hipotezę o zagrożeniu wykluczeniem społecznym osób 

długotrwale pozbawionych pracy. Badani, którzy pracę stracili niedawno, uzyskali w 

większości status osoby bezrobotnej oraz aktywnie poszukują pracy. Osoby, które są 

jej długotrwale pozbawione nie są zarejestrowane, a swoje starania o zdobycie pracy 

postrzegają, jako naznaczone brakiem aktywności. 

Wykres 15 . Postrzegana przez badanych charakterytyka poszuki wania przez siebie pracy.  

 

Należy zwrócić uwagę także na fakt, że sama instytucja Urzędu Pracy nie jest 

oceniana przez osoby bezrobotne pozytywnie. Z 7 osób, które postanowiły ocenić jej 

pracę, jedynie 1 oceniła ją, jako dobrą (3 zaś jako „ani dobrą, ani złą” i kolejne 3 jako 

raczej złą). 

Wykres 16 . Postrzegana przez badanych szansa na zdobycie pracy w przeciągu najbliższego roku. 
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Osoby dotknięte długo- i krótkotrwałym bezrobociem w pewnej mierze różni 

także postrzeganie swojej najbliższej sytuacji zawodowej. Znaczna część osób 

chronicznie dotkniętych tym stanem, uważa, że sytuacja owa się nie zmieni. W 

przypadku krótkotrwale bezrobotnych mamy do czynienia z tendencją odwrotną.  

 

Mobilność zawodowa 

Prawie 1/3 pracujących badanych deklaruje chęć zmiany miejsca zatrudnienia. 

Jest to, jak się  wydaje, podstawą  do wnioskowania o wysokim poziomie 

mobilności zawodowej badanych.  

Zauważyć należy, że na poziom tych deklaracji wpływa przede wszystkim wiek 

badanych. Największa ilość respondentów deklarujących taką chęć znajduje się w 

grupie wiekowej 18-29 (40,9%). W kolejnych dwóch grupach wiekowych odsetek ten 

jest znacznie niższy (27,3% w grupie wiekowej 30-44 i 25% 45-59). Ciekawy jest 

także bardzo niski poziom tego wskaźnika wśród osób z wyższym wykształceniem 

(18,2%). Właściwą interpretacją dla tej prawidłowości, są najprawdopodobniej 

stosunkowo dobre warunki pracy tych osób. 

Wykres 17 . Odsetek osób deklaruj ących ch ęć zmiany miejsca pracy w najbli ższym czasie (1-2 
lata) 

 

Kiedy przyjrzeć się deklaracjom dotyczącym przyczyn sygnalizowanej chęci 

zmiany miejsca pracy, można dojść do przekonania, że fundamentem mobilności 

zawodowej badanych jest chęć polepszenia sytuacji zawodowej. W kategorię tą 

wchodzą: chęć uzyskania wyższych zarobków, lepszych warunków pracy oraz 

bardziej stabilna forma zatrudnienia. Chęć samorozwoju czy też znalezienia pracy w 
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wyuczonym zawodzie jest rzadka i stanowi dla badanych mało ważny bodziec do 

podjęcia decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia. Można z tego wysnuć wniosek o 

tym, że dla mieszkańców badanego powiatu, najważniejsze w dalszym ciągu 

pozostają wartości instrumentalne związane z wykonywaniem pracy – uzyskiwane 

dochody, a także bezpieczeństwo zatrudnienia. Przy czym widoczna jest 

prawidłowość, że dla mężczyzn ważniejsze są warunki finansowe, dla kobiet zaś 

stabilność pracy, w tym też odpowiednia forma zatrudnienia. 

Wykres 18 . Liczba osób deklaruj ących poszczególne kategorie przyczyn ch ęci zmiany miejsca 
pracy (w liczbach bezwzgl ędnych)  

 

Wysoki poziom mobilności badanych staje się jeszcze bardziej widoczny, 

kiedy zanalizujemy deklaracje podjęcia pracy poza bezpośrednim miejscem 

zamieszkania. Prawie 2/3 z nich jest gotowe do pracy dojeżdzać na teren sąsiedniej 

gminy, a prawie 1/2 do miejscowości położonej w sąsiednim powiecie. Szczególnie 

ciekawy jest fakt, że około 1/4 jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania, 

przyjmując ofertę pracy w innym regionie Polski, a nawet poza granicami kraju. 

Wskazuje to na znaczny poziom przestrzennej mobilności badanych. 

Mobilność ta jest jednak dość mocno uzależniona od płci i wieku badanych. 

Kobiety są znacznie mniej mobilne, co najprawdopodobniej jest pochodną 

wypełniania przez większość z nich tradycyjnych ról płciowych, związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci.  
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Wykres 19 . Odsetek osób deklaruj ących przyj ęcie oferty atrakcyjnej pracy poza miejscem 
zamieszkania. 

 

Inną prawidłowością, którą można w tym przypadku dostrzec jest 

zróżnicowanie odpowiedzi ze względu na wiek respondentów. Osoby w kategorii 

wiekowej 30-44 lat deklarują największą wśród wszystkich grup gotowość do 

podjęcia pracy na terenie innej gminy (81,8%) lub powiatu (59,1%), co wiąże się z 

akceptacją konieczności wydłużonych dojazdów do pracy. W przypadku kategorii 18-

29 lat, mamy do czynienia z podwyższoną preferencją miejsca pracy połączonego ze 

zmianą miejsca zamieszkania. Gotowość do przyjęcia pracy w innym regionie Polski 

wskazuje 36,3% badanych z tej kategorii wiekowej, a poza granicami kraju aż 45,5%.  

Mobilność przestrzenna jest dodatkowo uzupełniona także przez postawę 

otwartości na reorientację zawodową. Około 60% badanych deklaruje, że byłoby 

gotowe zmienić swój zawód, aby podwyższyć swoją konkurencyjność na rynku 

pracy. 

Wykres 20 . Deklarowana gotowo ść do reorientacji zawodowej.  
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Jednocześnie zauważyć można, także w tym przypadku, silne zróżnicowanie 

ze względu na wiek i płeć badanych. Kobiety, w przeciwieństwie do obniżonego 

poziomu gotowości do mobilności przestrzennej, znacznie chętniej deklarują 

akceptację dla własnej reorientacji zawodowej (71,9% do 52,5% mężczyzn).  

Podobnie jak w przypadku mobilności przestrzennej, gotowość reorientacji 

zawodowej osiąga szczególnie niski poziom wśród osób z grupy wiekowej 44-59 lat 

(32,1%). Potwierdza to prawidłowości wcześniej zaobserwowane w badaniach 

naukowych, a stwierdzające, że osoby przynależące do kategorii wiekowej 44-59/65 

lat stanowią grupę niejako już „niemobilną”, czyli charakteryzującą się brakiem 

elastyczności i niewielkimi możliwościami dostosowania do zmieniającego się rynku 

pracy. Prawidłowość ta zachodzi zarówno na płaszczyźnie migracji zarobkowych, jak 

i zmiany wykonywanego zawodu.  

Inną ciekawą prawidłowością jest wzmożona gotowość reorientacji zawodowej 

deklarowana przez osoby z wykształceniem średnim (82,6%). Może to być związane 

z ogólnokształcącym profilem wykształcenia, który nie determinuje ostatecznie 

charakteru ich aktywności zawodowej. 

 

Doskonalenie zawodowe 

Jak można się przekonać, prawie połowa badanych brała udział w szkoleniach 

zorientowanych na doskonalenie miękkich i twardych umiejętności, związanych z 

wykonywaną pracą zawodową. Najprawdopodobniej jest to spowodowane 

możliwością bezpłatnego uczestnictwa w licznych szkoleniach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne, a finansowanych z Programu 

Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 
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Wykres 21 . Odsetek osób dotychczas bior ących udział w szkoleniach doskonalenia 
zawodowego.  

 

Jednakże należy zauważyć, że objęcie oddziaływaniem programów na rzecz 

doskonalenia zawodowego nie obejmuje równomiernie całej społeczności. Grupy 

zagrożone wykluczeniem społecznym wydają się w dużej mierze pozostawać poza 

obszarem ich oddziaływania. I tak mamy szereg zmiennych, wskazujących na status 

społeczny badanych, które determinują uczestnictwo w szkoleniach. Do tych 

kategorii należy: dochód (w szkoleniach bierze udział jedynie 20% osób 

uzyskujących dochód do 1000 złotych miesięcznie netto), wykształcenie (jedynie 

40% osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym) oraz 

aktywność zawodowa (jedynie 34% osób niekatywnych zawodowo). Co do 

zmiennych społeczno-demograficznych, które wpływają na dotychczasowe 

skorzystanie przez badanych z oferty szkoleniowej, determinują je przede wszystkim 

wiek (jedynie 37,5% osób w wieku do 29 lat) oraz płeć badanego (tylko 42% 

mężczyzn). 

Jak możemy się przekonać, większość badanych zdobywała w ramach 

szkoleń głównie tzw. umiejętności twarde, opanowując pewne umiejętności 

wykorzystywane w bieżącej pracy zawodowej. Inną kategorią szkoleń, również 

popularną wśród badanych, stanowiły także zajęcia mające przekazać pewne know-

how związane z zakładaniem i zarządzaniem organizacjami pozarządowymi i firmami 

prywatnymi. Wydaje się, że te dwie grupy miały częściowo za zadanie także pomóc 

w ewentualnej reorientacji zawodowej badanych. Trzecią grupę stanowiły tzw. 

umiejętności miękkie, tj. szkolenia interpersonalne czy też nauka języków obcych. 
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Wykres 22 . Odestek osób bior ących udział w danym typie szkole ń. 

 

Jak możemy się przekonać, pomimo udziału w szkoleniach znacznej części 

badanej społeczności, popyt na szkolenia nie wyczerpał się. Aż 4/5 badanych 

deklaruje swoją gotowość do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach. Znów 

dostrzec można prawidłowość, na którą zwrócono uwagę w przypadku 

dotychczasowego uczestnictwa w szkoleniach zawodowych. Osoby o niskich 

dochodach (tylko 50% osób z dochodem 1000 złotych netto miesięcznie) oraz 

wykształceniu (tylko 67,2% osób z wykształceniem podstawowym i zasadnicznym 

zawodowym) mają niższy niż średni poziom deklaracji gotowości do szkolenia 

zawodowego. Przy czym zwraca uwagę wysoki poziom gotowości dalszego 

kształcenia wśród osób bezrobotnych, osiągający aż 88,2%. 
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Wykres 23 . Odsetek osób deklaruj ących zainteresowanie wzi ęciem udziału w organizowanych 
szkoleniach doskonalenia zawodowego.  

 

Także w tym przypadku na deklarację badanych wpływa ich wiek. Jedynie 

65% osób w wieku 45-59 lat deklaruje swoją gotowość do udziału w szkoleniach 

zawodowych.  

Wykres 24 . Odestek osób deklaruj ących zainteresowanie danym typem szkole ń. 

 

Ciekawy wydaje się rozkład preferowanych przez badanych typów szkoleń. 

Szkolenia zawodowe nie stanowią w tym przypadku kategorii najistotniejszej. Dużo 
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bardziej pożądana jest nauka języka obcego, umiejętności związane z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, a także uzyskaniem know-

how na temat własnej działalności gospodarczej lub organizacji założonej w III 

sektorze.  

Może mieć to związek z pewnym nasyceniem rynku lokalnego szkoleniami 

zrealizowanymi do tej pory, i chęcią respondentów uzupełnienia braków w formalnym 

wykształceniu o charakterze ogólnym. Stąd właśnie wynika szczególna preferencja 

zapoznanie się nowymi technologiami i językami obcymi. Przy czym typowe 

szkolenia ukierunkowana na kreowanie tzw. umiejętności miękkich (tj. szkolenia 

interpersonalne), nie cieszą się specjalną preferencją badanych. 
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IV. Wnioski i rekomendacje 

 

1. Zaufanie do najbliższenia otoczenia społecznego, zarówno w odniesieniu do 

ludzi, jak i instytucji, wśród mieszkańców powiatu jest niskie; 

2. Paradoksalnie niski poziom zaufania społecznego (który wiąże się z 

występowaniem zasobów tzw. kapitału społecznego) nie przekłada się na 

aktywność obywatelską badanych, która pozostaje na dość wysokim poziomie. 

Możliwym wyjaśnieniem tej sprzeczności jest składanie deklaracji przez 

badanych zgodnie z normą społeczną, pozytywnie wartościującą tego typu 

aktywność (na przyjęcie takiej interpretacji wskazują pewne dane); 

3. Pod względem postaw i zachowań związanych z aktywnością społeczną, 

badani pozostają zbiorowością dość jednolitą i zmienne społeczno-

demograficzne nie różnicują ich deklaracji; 

4. Aktywni zawodowo w grupie osób 18-59 lat stanowią 70% ogółu badanych. 

Większość z nich pracuje fizycznie, jako robotnicy lub rolnicy. Pozostali 

wykonują prace związane mniej lub bardziej z pracą umysłową. Prowadzona 

własna działalność gospodarcza to zródło utrzymania jedynie 6% badanych; 

5. Mieszkańcy powiatu w większości nie są zadowoleni z obecnej sytuacji na 

rynku pracy, jednakże wykazują pewien umiarkowany optymizm w stosunku do 

perspektyw na przyszłość w województwie pomorskim i (w mniejszym stopniu) 

swojej miejscowości/okolicy. Zdiagnozowany optymizm ma związek w dużej 

mierze z planowaną inwestycją budowy mostu na Wiśle, a główną, w oczach 

respondentów, grupą beneficjentów tej inwestycji będą robotnicy (zarówno 

wykwalifikowani, jak i niewykwalifikowani).  

6. Grupami najmniej zadowolonymi z sytuacji na lokalnym rynku pracy są 

mieszkańcy w tzw. wieku niemobilnym, tj. 45-59 lat. Może to wskazywać na 

problem marginalizacji tej grupy na rynku pracy. Podobna konkluzja tyczy się 
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mieszkańców posiadających wykształcenie średnie, jednak trudno na podstawie 

zgromadzonych danych przesądzać z czego wynika owo niezadowolenie. 

7. Ogólnie mieszkańcy powiatu są zadowoleni ze swojej aktualnej pracy. Tyczy się 

to głównie oceny formy zatrudnienia oraz warunków i atmosfery w pracy, w 

mniejszym stopniu zaś -  zarobków i możliwości awansu. 

8. Należy podkreślić szczególnie wysoki procent postrzeganego przez aktywnych 

zawodowo mieszkańców zagrożenia utratą pracy. Takie obawy wykazuje aż 

54% mieszkańców posiadających aktualnie pracę. Współczynnik dla powiatu 

kwidzyńskiego jest znacznie wyższy niż krajowy (33%).  

9. Grupami najbardziej narażonymi na utratę pracy (według nich samych) są 

osoby z niższym wykształceniem (tj. podstawowe i zasadnicze zawodowe) oraz 

pracownicy w przedziale wiekowym 45-59 lat. 

10. Zauważalna jest tendencja do występowania zjawiska tzw. „ukrytego 

bezrobocia” (nierejestrowanego w oficjalnych statystykach) wśród kobiet 

długotrwale pozbawionych zatrudnienia. Jest to najprawdopobniej związane z 

wypełnianiem przez nie tradycyjnej roli płciowej, związane z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci. 

11. Można zauważyć dość znaczny poziom mobilności zawodowej i gotowości do 

doskonalenia zawodowego badanych, choć w tym przypadku charakterystyczne 

jest zróżnicowanie zachodzące wewnątrz badanej grupy. Narażeni na brak 

elastyczności na rynku pracy są szczególnie osoby z grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

12. Należy podjąć działanie na rzecz budowy zaufania pomiędzy mieszkańcami 

powiatu, a także pomiędzy mieszkańcami a instytucjami publicznymi 

znajdującymi się na jej terenie. Wykorzystać można do tego między innymi 

pozytywne wartościowanie działań na rzecz wspólnoty. Organizowanie 

wspólnych działań zorientowanych na poprawę jakości życia w najbliższej 

okolicy np. poprzez lokalny samorząd bądź organizacje obywatelskie, budować 

będzie w dłuższej perspektywie zaufanie. Oczywiste jest jednak, że jest to 

proces długotrwały i stopniowy, rozłożony na wiele lat. 

13. Działania zorientowane na podwyższenie poziomu aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu powinny być przede wszystkim zorientowane na: 
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1. Próbę reintegracji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale, osób w 

tzw. wieku niemobilnym (tj. 45-59 lat) oraz grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

2. Wspieranie drobnej przedsiębiorczości oraz organizacji III sektora. 

 


