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Zgodnie z Umową zawartą w dniu 17 listopada 2011 r. pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy  
w Rzeszowie a IBC GROUP Central Europe Holding S.A., w ciągu 75 dni od podpisania Umowy, tj. do 
dnia 30 stycznia 2012 r., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu desk research. 
 
Niniejszy dokument jest Raportem desk research przygotowanym na potrzeby badania ewaluacyjnego 
pt.: „Kobieta na podkarpackim runku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego”. 
 
Zespół odpowiedzialny za wykonanie analizy desk research: 

���� Katarzyna Puchalska– kierownik projektu 
���� dr Paweł Matuszewski - ekspert 
���� Olga Kotowska-Wójcik – ekspert  
���� Karolina Goś-Wójcicka – ekspert 
���� Łukasz Noiszewski – członek zespołu badawczego 
���� Anna Drelich – członek zespołu badawczego 
���� Magdalena Radziszewska – asystent projektu 

 
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SOPZ strukturę raportu desk research 
skonstruowano w oparciu  o następujące elementy: 

⇒⇒⇒⇒ Spis treści 
⇒⇒⇒⇒ Streszczenie (najważniejsze wyniki i ustalenia: objętość nie więcej niż 10 stron w formacie 

A4) 
⇒⇒⇒⇒ Wprowadzenie (opisu przedmiotu, celów i założeń badania) 
⇒⇒⇒⇒ Opis koncepcji badania oraz zastosowanych metod i technik badawczych 
⇒⇒⇒⇒ Opis wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia 

odpowiedzi na wszystkie spośród sformułowanych pytań badawczych, na które można 
uzyskać odpowiedź na podstawie analizy dokumentów wskazanych przez Zamawiającego  
w p. „J" Źródła informacji oraz ewentualnie innych, wskazanych przez Wykonawcę 

⇒⇒⇒⇒ Przedstawienie spójnych wniosków z badania, z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru 
i wynikających z nich rekomendacji 

⇒⇒⇒⇒ Aneksy, przedstawiające pełne zestawienia tabelaryczne, tabele dwudzielcze (krzyżowe), itp., 
które nie znalazły się w części zasadniczej raportu, jak również źródła danych, z których 
Wykonawca korzystał przygotowując raport 

⇒⇒⇒⇒ Raport z badania desk research (bez aneksów/załączników) powinien liczyć od 40 do 60 
stron (przyjmując średnio 2 300 znaków na stronę) 

⇒⇒⇒⇒ W raporcie z badania desk-research powinny zostać opisane wyniki pracy z dokumentami 
wskazanymi w p. „J" Źródła informacji. (100% dokumentów). 
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1. Streszczenie  

 
 

Niniejszy dokument jest Raportem z analizy desk research przygotowanym na potrzeby badania 
ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pod nazwą: „Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego” w wyniku Umowy zawartej w dniu 17 listopada 2011 r. pomiędzy 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a IBC GROUP Central Europe Holding S.A.  
 
Głównym celem realizowanego badania jest dokonanie kompleksowej analizy sytuacji kobiet i mężczyzn 
na rynku pracy województwa podkarpackiego oraz zidentyfikowanie ewentualnych nierówności, na które 
powinna być zwrócona uwaga w trakcie wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Sytuacja obu grup docelowych zostanie porównana w odniesieniu do ich uczestnictwa  
w projektach EFS (kobiety i mężczyźni, jako grupy docelowe projektów) w kontekście zapotrzebowania 
na odpowiednio ukierunkowane działania. 
 
Cele szczegółowe badania, prowadzące do osiągnięcia celu głównego są następujące: 

1. Określenie, w jakim stopniu (pośrednim czy bezpośrednim) interwencja z funduszy unijnych 
podejmowana w ramach komponentu regionalnego PO KL przyczyniła się do poprawy 
sytuacji kobiet na podkarpackim rynku pracy. 

2. Identyfikacja najbardziej typowych problemów na poziomie systemowym oraz projektowym 
w realizacji zasady równości płci w PO KL w województwie podkarpackim, sformułowanie 
rekomendacji mających na celu rozwiązywanie i przeciwdziałanie wyżej wymienionym 
problemom. 

3. Zdiagnozowanie poziomu ewentualnych nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami  
na podkarpackim rynku pracy. 

4. Rekomendacja pakietu działań i instrumentów zamierzających do przeciwdziałania 
dyskryminacji zawodowej kobiet na podkarpackim rynku pracy. 

5. Identyfikacja tzw. dobrych praktyk w zakresie wdrażania zasady równości płci w PO KL  
w województwie podkarpackim. 

 
Dla osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych badania wyłoniono następujące obszary 
badawcze: 

I. Sytuacja kobiet na podkarpackim rynku pracy  
II. Analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie 

podkarpackim 
III. Konsekwencje długotrwałego pozostawania bez pracy 
IV. Obszary nierówności między kobietami a mężczyznami na rynku pracy 
V. Zasada równości szans w projektach finansowanych z EFS  
VI. Udział kobiet w projektach realizowanych w ramach wybranych działań komponentu 

regionalnego PO KL (formy wsparcia) 
VII. Ocena wiedzy i umiejętności kobiet uczestniczących w różnych formach wsparcia 
VIII. Sytuacja kobiet uczestniczących w projektach w ramach PO KL po zakończeniu udziału  

w projekcie 
IX. Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – działania, efekty, dobre praktyki 
X. Ocena skuteczności i trwałości wsparcia (dostosowania do potrzeb, adekwatności itp.). 

 
W badaniu zastosowano dwojakie źródła informacji: pierwotne oraz wtórne. Dane wtórne, wykorzystane 
na potrzeby opracowania niniejszego raportu desk research, pochodzą z analizy dokumentów PO KL, 
danych PEFS, danych z macierzy (zbiory wynikowe z przeprowadzonych badań), oraz ze statystyki 
publicznej, a także z opracowań i raportów badawczych. Dane pierwotne pochodzić będą  
z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań terenowych o charakterze ilościowym  
i jakościowym, do których należą wywiady CATI, wywiady IDI, triady, zogniskowane wywiady grupowe, 
panele ekspertów oraz studia przypadków. Badaniem objęte zostaną osoby korzystające ze wsparcia 
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projektowego w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim, w przypadku, 
których od momentu zakończenia udziału we wsparciu upłynęło nie mniej niż 12 miesięcy. Badanie 
będzie uwzględniało działania w ramach Priorytetu VI, VII oraz VIII: 
 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - osoby o statusie „bezrobotny" i „nieaktywny 
zawodowo"  
w bazie PEFS w chwili przystąpienia do projektu realizowanego w ramach następujących Działań  
i Poddziałań Priorytetu VI PO KL: 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – 
projekty konkursowe. 

⇒⇒⇒⇒ Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. 
 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej – osoby, które zakończyły udział w projektach 
realizowanych  
w ramach następujących Działań i Poddziałań Priorytetu VII PO KL: 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy  rodzinie. 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – projekty konkursowe. 

 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - osoby o statusie „zatrudniony" w bazie PEFS, które 
zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach następujących Działań i Poddziałań Priorytetu 
VIII PO KL: 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
– projekty konkursowe. 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty 
konkursowe. 

⇒⇒⇒⇒ Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe. 
⇒⇒⇒⇒ Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. 

 
Zastosowanie analizy danych zastanych oraz analizy materiału empirycznego otrzymanego w wyniku 
badań terenowych pozwoli udzielić odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze oraz weryfikację 
następujących hipotez: 

Hipoteza I - Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. podkarpackim różni się od sytuacji mężczyzn. 
Hipoteza II - Występuje przestrzenne zróżnicowanie sytuacji kobiet na rynku pracy  
w województwie podkarpackim.  
Hipoteza III - Długotrwałe pozostawanie bez pracy ma różne konsekwencje w stosunku do mężczyzn  
i kobiet. 
Hipoteza IV - Występują nierówności między kobietami a mężczyznami na rynku pracy. 
Hipoteza V – Konsekwencje podejmowanych w ramach EFS działań dotyczące równości szans są 
różne w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. 
Hipoteza VI - Udział kobiet w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego  
PO KL jest inny niż mężczyzn. 
Hipoteza VII - Wiedza i umiejętności kobiet uczestniczących w różnych formach wsparcia 
organizowanych w ramach projektów przyjętych do dofinansowania w województwie podkarpackim, 
wzrosły/ okazały się przydatne. 
Hipoteza VIII - Sytuacja kobiet uczestniczących w projektach w ramach PO KL zmieniła się po 
zakończeniu udziału we wsparciu. 
Hipoteza IX - Podjęte działania w zakresie wsparcia przyczyniają się do poprawy sytuacji kobiet jak  
i mężczyzn na rynku pracy. 
Hipoteza X - Rodzaj wsparcia i efekty wsparcia są takie same w odniesieniu do kobiet i mężczyzn (tak 
samo skuteczne i trwałe). 
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Hipoteza XI - Realizowane projekty odpowiadają oczekiwaniom ich odbiorców – uwzględniają inne 
potrzeby i sytuację kobiet oraz mężczyzn. 
Hipoteza XII - Kryteria doboru projektów (dokumentacji konkursowej) są adekwatne do sytuacji 
kobiet i mężczyzn. 

 
Główne wnioski wypływające z analizy danych zastanych: 

• Ludność województwa podkarpackiego jest stosunkowo młoda – więcej niż połowa ludności nie 
osiągnęła wieku 33 lat. W ogólnej liczbie ludności nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią 
52% mieszkańców. Podkarpackie jest najmniej zurbanizowanym województwem w Polsce  
- w miastach zamieszkuje 41% ogółu ludności (61% to wskaźnik dla kraju), pozostała część blisko 
60% - to mieszkańcy obszarów wiejskich.  

• Sytuacja zawodowa kobiet i mężczyzn w województwie podkarpackich zdecydowanie się różni. 
Gorsza sytuacja kobiet w stosunku do sytuacji mężczyzn na podkarpackim rynku pracy nie jest 
zjawiskiem nowym. Średnioroczne wskaźniki zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 10 lat 
wskazują, że dysproporcje w odsetku zatrudnionych kobiet i zatrudnionych mężczyzn są stałe.  

• Wśród osób aktywnych zawodowo przeważają mężczyźni. Kobiety dominują natomiast wśród 
osób biernych zawodowo. Brak aktywności zawodowej deklarowało, aż 60% osób w tej grupie.  
Warto zauważyć, też proporcje między osobami aktywnymi i biernymi zawodowo wśród kobiet  
i mężczyzn są odmienne. Podczas gdy dwóch na trzech mężczyzn było aktywnych zawodowo, 
wśród kobiet jedynie, co druga. 

• Kobiety stanowią 45% spośród pracujących mieszkańców województwa. Pomimo, że częściej 
pracują w pełnym wymiarze godzin –niż w niepełnym – dominują w grupie osób zatrudnianych 
na część etatu. Sześciu na dziesięciu podkarpackich pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin było kobietami. 

• Liczba bezrobotnych kobiet jest w 2011 roku równa jest liczbie bezrobotnych mężczyzn. Jednak 
nie oznacza to, że zjawisko bezrobocia w takim samym stopniu dotyka kobiety, co mężczyzn. 
Jedynie 43% kobiet w województwie podkarpackim pracuje, wśród mężczyzn natomiast – 57,3%.  

• Jednym z głównych problemów strukturalnych podkarpackiego rynku pracy jest brak miejsc 
pracy dla kobiet - stanowią one 43% ogółu pracujących, tymczasem wskaźnik feminizacji 
kształtuje się na poziomie 105. Wskazuje na to również analiza stanowisk - jeśli obserwować 
strukturę bezrobocia według zawodów to w województwie podkarpackim 15 najliczniej 
reprezentowanych grup zawodowych należą profesje, w których większość bezrobotnych 
stanowią kobiety. 

• Zjawisko bezrobocia charakteryzuje się zmienną dynamiką, jednak wyższa stopa bezrobocia 
wśród kobiet niż wśród mężczyzn ma charakter stały. W latach 2001-2010 ani razu stopa 
bezrobocia wśród mężczyzn nie była wyższa od stopy bezrobocia wśród kobiet. 

• Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych województwo podkarpackie zajmowało w 
listopadzie 2011 r. 3 miejsce w kraju. Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
kobiet województwo podkarpackie zajmuje 6 miejsce w kraju. Osoby bezrobotne mieszkające w 
tym województwie stanowiły 7% z wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce, odsetek 
ten był równy dla obu płci. 

• Płeć różnicuje sytuację bezrobocia w województwie podkarpackim na tle innych województw. 
Rok 2010 był drugim z rzędu, gdy stopa bezrobocia kobiet w tym województwie była najwyższa 
w kraju i wyższa od średniej dla Polski o 2,3 punktu procentowego.  W porównaniu do innych 
województw, Podkarpacie cechuje najwyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Większość 
długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety. 

• Płeć jest podstawowym czynnikiem różnicującym czas pozostawania bez pracy. Według danych 
ogólnopolskich średni czas pozostawania bez pracy wyniósł dla kobiet 10,4 miesiąca, podczas gdy 
dla mężczyzn wskaźnik ten był równy 8,9 miesiąca (dane za 2010 r). Analiza cech społeczno-
demograficznych wykazała, że różnica ta występowała, mimo iż kobiety były młodsze i lepiej 
wykształcone od mężczyzn1. Zjawisko dotyczy to również osób długotrwale bezrobotnych. Dane 
ogólnopolskie wskazują, że mimo, iż długotrwale bezrobotne kobiety są młodsze i lepiej 

                                                 
1 Por. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni, MPiPS, 
2010. 
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wykształcone od długotrwale bezrobotnych mężczyzn to także w tym przypadku pozostają one 
dłużej bez pracy - średnio 16,3 miesiąca w końcu 2009 r., a mężczyźni 15,3 miesiąca2. Taką samą 
prawidłowość dotyczącą wykształcenia zaobserwowano w województwie podkarpackim3. 

• Analizując strukturę bezrobotnych kobiet w województwie podkarpackim w zastawieniu ze 
strukturą w całym kraju widać wyraźnie, że prawie 1/3 bezrobotnych kobiet w podkarpackim to 
osoby, które próbują wejść na rynek pracy po raz pierwszy. Udział tej grupy w roku 2008 był o 10 
punktów procentowy wyższy niż w całym kraju. Pochodną tego zjawiska jest to, że również udział 
kobiet do 25 roku życia i absolwentek jest trochę wyższy niż średnia dla Polski. Podkarpackie 
charakteryzuje się dość niskim udziałem bezrobotnych kobiet w wieku 50+, w roku 2007 wynosił 
on 10% a w roku 2008 – 11%.   

• Z analiz prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wynika, że kobiety znacznie 
częściej niż mężczyźni nie posiadają żadnego stażu zawodowego. Kobiety przeważają również 
wśród długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy powyżej 2 lat. Najczęściej są to osoby 
młode w wieku od 18 do 34 lat (56, 1% ogółu bezrobotnych kobiet) stosunkowo długo 
pozostające bez pracy 45,8% ogółu zarejestrowanych kobiet pozostaje w ewidencji UP powyżej 
12 miesięcy (z tego 32,2% dłużej niż 2 lata). Trudności tych nie eliminuje wyższy poziom 
wykształcenia. 

• Wśród bezrobotnych mieszkanek Podkarpacia występuje wyższy niż średnia dla Polski udział 
kobiet, które posiadają kwalifikacje zawodowe. W 2008 r. udział bezrobotnych kobiet bez 
kwalifikacji zawodowych w województwie podkarpackim wynosił 23% i był o 8 punktów 
procentowy niższy niż w całym kraju. 

• Współczynnik zatrudnienia kobiet jest w województwie podkarpackim wyższy niż w wielu 
regionach (niż średnia dla kraju 43,4%) i wynosił 44,4%. Województwami, którym Podkarpacie 
w 2010 r. ustępowało pod względem odsetka pracujących kobiet są tylko: mazowieckie, 
wielkopolskie, łódzkie i lubelskie. Zauważyć też trzeba, że wyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet w 
podkarpackim niż przeciętna w kraju nie jest odstępstwem od normy, utrzymywał się on stale w 
latach 2008-2010.  

• Relatywnie wysokie stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudniania kobiet w województwie 
podkarpackim w porównaniu z innymi województwami świadczą o wyższej niż w innych 
regionach Polski chęci kobiet do podejmowania pracy płatnej. Ten wniosek potwierdzają dane  
o aktywności ekonomicznej. W 2010 r. województwo podkarpackie miało trzeci najwyższy 
wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce (56,9%). Natomiast mieszkanki Podkarpacia były 
niemalże liderkami w wysokości tego wskaźnika (50,6%), ustępując jedynie mieszkankom 
Mazowsza (51,4%) i przewyższając średnią dla kraju o 2,4 punktu procentowego. 

• W 2008 r. pojawiły się na rynku pracy województwa podkarpackiego czynniki wpływające na 
zwiększenie aktywizacji zawodowej kobiet. Istotnym elementem mogącym mieć wpływ na te 
zmiany jest wsparcie oferowane osobom bezrobotnym w ramach projektów dofinansowywanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

• Analizując sytuację przestrzenną rynku pracy należy wziąć pod uwagę dwa wymiary, sytuację 
ludności mieszkającej na wsi i w miastach oraz w poszczególnych powiatach. Słabą stroną rynku 
pracy w województwie podkarpackim jest relatywnie wysoki poziom zatrudnienia w sektorze 
rolniczym (ok. 23%). Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużą liczbą osób 
zamieszkujących na wsi, w związku z tym w końcu grudnia 2010 r. było drugim w kraju 
województwem po mazowieckim, z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych kobiet 
zamieszkałych na wsi. 

• Innym wymiarem charakterystyki przestrzennego zróżnicowania województwa podkarpackiego 
pod względem sytuacji kobiet na rynku pracy jest jego wewnętrzny podział terytorialny – 
województwo posiada 25 powiatów. Różnią się one od siebie zarówno liczbę zatrudnionych, jak  
i bezrobotnych, oraz proporcjami płci w tych grupach. Analiza przestrzenna4 wykazała 
zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego ze względu na typ powiatu. Osoby z powiatów 

                                                 
2Tamże. 
3 Por. Raport o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Advisory 
Group TEST Human Resources, Kraków, 2009. 
4Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim, M. Kuta-Pałach, K. Malicki, M. Pokrzywa, S. Wilk, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów 2011. 
 



 
Raport z analizy desk research opracowany na potrzeby badania ewaluacyjnego pt. „Kobieta na podkarpackim rynku 
pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” 

8 
 

 

przemysłowych charakteryzują się najniższym średnim okresem pozostawania bez pracy, 
większą mobilnością przy poszukiwaniu pracy, gotowością do uczestnictwa w szkoleniach, oraz 
ogólnie bardziej aktywną postawą. Częściej niż w innych powiatach wskazywano opiekę nad 
dziećmi, jako przyczynę niemożności znalezienia pracy. W powiatach rolniczych odnotowano 
najwyższy odsetek osób bez doświadczenia zawodowego. Respondenci z tych terenów 
deklarowali najmniejszą gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, a także ewentualnego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Powiaty turystyczne charakteryzowały się największym 
udziałem kobiet wśród przebadanych. Kobiety chętniej zatrudnia się w zawodach związanych  
z gastronomią i turystyką, najczęściej jednak są to prace sezonowe. 

• W powiatach przemysłowych znacząco częściej występuje zjawisko samotnego macierzyństwa. 
Ten typ powiatu charakteryzował się także najwyższym odsetkiem osób długotrwale 
bezrobotnych. Ponad połowa respondentów pozostawała bez pracy od ponad 36 miesięcy – to 
najniższy wskaźnik w porównaniu do innych typów powiatu.  

• Powiaty rolnicze to obszar o największym udziale osób bez doświadczenia w pracy – ponad 25% 
osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej nigdy nie pracowało zawodowo. Sytuacja ta 
może być związana z wczesnym macierzyństwem i brakiem możliwości (instytucjonalnych lub 
finansowych) zostawienia dzieci pod opieką oraz z użytkowaniem gospodarstwa rolnego (ważne 
jest tutaj również zjawisko tzw. bezrobocia ukrytego). Osoby badane z terenów rolniczych 
wykazywały się najmniejszą aktywnością w zakresie poszukiwania pracy. Jednocześnie wyrażały 
mniejszą gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w celu znalezienia pracy. W powiatach typu 
rolniczego najmniej respondentów rozważało podjęcie własnej działalności gospodarczej (15% 
wobec 23% w powiatach turystycznych i 42% w przemysłowych).  

• Analizując sytuację poszczególnych powiatów warto zwrócić uwagę na zjawisko migracji. 
Obserwowany odpływ pracowników nie jest bowiem równomierny przestrzennie. Szczególnie 
wysoki zewnętrzny ruch migracyjny obejmuje powiaty przede wszystkim północnej części 
województwa podkarpackiego. Ujemnym saldem migracyjnym odznaczają się również największe 
miasta województwa - dotyczy to w szczególności Przemyśla i Tarnobrzega, a w dalszej kolejności 
Krosna i Rzeszowa, w których to następuje przemieszczanie się z miasta do strefy podmiejskiej. 

• Uwzględniając rosnącą niezależność i samodzielność kobiet w poszukiwaniu pracy w Polsce,  
w tym i na Podkarpaciu oraz brak ofert pracy dla kobiet, jest to wystarczająco silny motyw do 
wyjazdów międzywojewódzkich czy zagranicznych. Wnioski te znajdują potwierdzenie w 
raportach m.in. z badania osób bezrobotnych.5 Na pytanie o przyczynę bezrobocia zdecydowana 
większość badanych wskazuje brak miejsc pracy (82,4%). Większość respondentów deklaruje 
brak gotowości do wyjazdu w poszukiwaniu pracy, wykluczając taką możliwość także w 
przyszłości (44%). W sposób jednoznaczny zamiar wyjazdu deklarował co trzeci badany (32,8%), 
a nie wykluczał go co piąty (20,9%). Płeć istotnie różnicowała rozkład odpowiedzi na to pytanie – 
większość mężczyzn zadeklarowała gotowość do wyjazdu, zaś ponad połowa kobiet całkowicie ją 
wykluczyła. Warto zauważyć również, że mniejszy odsetek kobiet planuje wyjazd zagraniczny. 
Inne cechy wpływające na motywację do wyjazdu w poszukiwaniu pracy to wiek i wykształcenie: 
bardziej skłonne do takiej decyzji są osoby młode i lepiej wykształcone. 

• Wyniki badań wskazują6, że młode kobiety w większym stopniu koncentrują się na zdobywaniu 
wykształcenia, mężczyźni natomiast są bardziej aktywni zawodowo i częściej niż kobiety 
wskazują na posiadanie doświadczeń zawodowych. Warte uwagi jest również to, że jeśli 
obserwować strukturę bezrobocia według zawodów to w województwie podkarpackim 15 
najliczniej reprezentowanych grup zawodowych to profesje, w których większość bezrobotnych 
stanowią kobiety. 

• Analiza wyników badań wskazuje ponadto, że jedną z najpoważniejszych wskazywanych 
przeszkód w znalezieniu pracy jest płeć, jako kolejne wymieniano sytuację materialną i wiek. 
Badania potwierdziły istnienie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, zwłaszcza w związku  
z opieką nad dziećmi lub planowanym macierzyństwem. W połączeniu z ograniczoną liczbą ofert 
może się to przyczyniać do wykluczania kobiet z rynku pracy, a także wydłużania okresu 

                                                 
5 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – Raport z badania bezrobotnych, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 
2010 
6 Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponad gimnazjalnych. Raport zbiorczy, Rzeszów 
2010. 
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pozostawania bez pracy. Opisywane zjawiska występowały niezależnie od typu gospodarczego 
powiatu. 

• W analizowanej literaturze, wśród czynników wpływających na poprawę sytuacji kobiet na rynku 
pracy wymieniane są przede wszystkim rozwiązania umożliwiające pogodzenie życia rodzinnego 
z pracą zawodową np. elastyczne godziny pracy, niepełny wymiar pracy, elastyczne formy 
zatrudnienia, zapewnienie tego samego stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego  
i wychowawczego. Badania wykazały, że występowanie tych czynników związane jest z 
wielkością firmy (im większa firma, tym częściej występują), sektorem gospodarki (częściej w 
sektorze publicznym niż prywatnym), siedzibą (częściej w dużych miastach niż małych i na wsi), 
stopniem feminizacji wśród pracowników (im większy odsetek kobiet, tym częstsze 
występowanie)7. Wśród pozostałych rozwiązań wymieniano: rozwój dostępnych, przystępnych 
cenowo i oferujących usługi wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi, zachęcanie mężczyzn 
do angażowania się w wychowanie dzieci na równi z kobietami i wykorzystywanie swoich 
uprawnień urlopowych związanych z narodzinami dziecka8. Najlepiej ocenianymi rozwiązaniami 
było wydłużenie urlopu macierzyńskiego, elastyczny czas pracy, zwiększenie zasiłków 
(wychowawczego, na dzieci) oraz lepsze możliwości opieki poza domem dzieci do lat 79. 

• Analizują sytuację kobiet na rynku pracy nie można zapomnieć o kobietach, które chcą podjąć 
zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Na koniec 2010 r. wśród 
zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce kobiety, które nie mogły znaleźć zatrudnienia po takiej 
przerwie stanowiły 18,3%10. W zakresie liczby kobiet, które są bezrobotne ze względu na 
przerwę związaną z urodzeniem i wychowaniem dzieci Podkarpacie zajmowało 3 miejsce kraju,  
z około 15 tys. kobiet w takiej sytuacji. 

• Kobiety wracające do pracy po urlopie wychowawczym wskazują na trudności w godzeniu 
obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przede wszystkim wiąże się to ze sztywną organizacją 
pracy i niewielkimi ustępstwami ze strony pracodawców. Trudności te istotnie także ograniczają 
zaangażowanie kobiet na rynku pracy i są przyczyną wycofania się z niego11. Ciąża jest 
czynnikiem znacząco zmniejszającym szanse podjęcia pracy przez kobiety bezrobotne i bierne 
zawodowo12. 

• Badania prowadzone wśród kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka wskazują na nierówne traktowanie kandydatów do pracy, w szczególności samotnych 
matek. Potencjalni pracodawcy rekrutując otwarcie kierowali się informacją o liczbie 
posiadanych dzieci, ich wieku, czy sytuacji rodzinnej kandydatki do pracy. Warto zauważyć, że 
Podkarpacie należy do województw o najniższym poziomie występowania zjawiska samotnego 
macierzyństwa (15,5%), dla porównania w województwie dolnośląskim udział ten wynosi 19,8%. 

• Konieczność opieki nad dziećmi jest dla kobiet istotną barierą w poszukiwaniu pracy –  problem 
ten był wskazywany wielokrotnie, niezależnie od miejsca zamieszkania badanych kobiet. 
Ogranicza to także możliwość korzystania z kursów doszkalających i jest głównym powodem 
rezygnacji ze zmiany miejsca zamieszkania czy wyjazdu za granicę w celach zarobkowych.  

• Istotnym czynnikiem polepszającym sytuację kobiet na rynku pracy jest rozwój infrastruktury 
przedszkoli i żłobków, a także elastycznych form zatrudnienia (np. telepracy). Wsparcie osób 
wychowujących dzieci przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet. 

• Należy również zwrócić uwagę na badania prowadzone wśród osób długotrwale bezrobotnych, 
wśród których widoczne jest pogodzenie się ze swoją sytuacją (wśród zdecydowanej większości 
osób długotrwale bezrobotnych, bez względu na płeć). Dlatego osoby takie (średnio tylko, co 10 
osoba), podejmują starania zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Wola walki i siła motywacji 
okazują się być czynnikiem najsilniej determinującym szanse pozytywnego zakończenia procesu 
rekrutacyjnego. 

• Wyniki badań wskazują również na różnice miedzy kobietami a mężczyznami w zakresie oceny 
swoich szans znalezienia pracy. Na uwagę zasługuje znacznie bardziej pesymistyczne spojrzenie 

                                                 
7Por. Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem,  
I. E. Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska, M. Styrc, A. Zadrożna, Warszawa, 2007. 
8Por. Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2009. 
9 Raport Diagnoza społeczna 2009 r. 
10Rynek Pracy w Polsce 2010, MPiPS, Warszawa 2011. 
11Tamże. 
12Tamże. 
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kobiet w zakresie możliwości znalezienia pracy („niewielkie szanse”), oraz zdecydowanie niższe 
odsetki odpowiedzi wskazujących na ich optymizm w kwestii wyjścia z bezrobocia. Również 
kobiety pozostające bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego 
lub wychowawczego zapytane o ocenę szans znalezienia stałej pracy, widzą swoją przyszłość 
raczej pesymistycznie. Tylko średnio jedna na pięć kobiet (głównie są to kobiety z wyższym 
wykształceniem) ocenia swoje szanse pozytywnie. 

• Osoby pozostające dłużej bezrobotnymi (powyżej 36 miesięcy pozostaje bez pracy ponad 46% 
osób) tracą sieć znajomości i są społecznie stygmatyzowane, co może prowadzić do zmian  
w mentalności, utraty wiary we własne siły i możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej. Opisane 
w literaturze przedmiotu zjawisko dziedziczenia bezrobocia, prowadzi do powstawania całych 
enklaw osób bezrobotnych i przekazywania pasywnych wzorców roszczeniowości wobec 
systemu opieki socjalnej, w miejsce aktywnego ponoszenia starań w celu zmiany swoich 
kwalifikacji i podejmowania prób zdobycia środków stałego dochodu. 

•  Podsumowując wyniki analiz należy zauważy, że wśród najważniejszych czynników 
utrudniających kobietom powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka można wymienić:  
A) czynniki zewnętrzne: pogodzenie obowiązków domowych i zawodowych, brak odpowiednich 
ofert pracy, które umożliwiłyby bezkolizyjne godzenie obowiązków, brak ciągłości kontaktu  
z branżą, zbyt długi pobyt poza rynkiem pracy, niskie zaufanie pracodawcy do kobiet 
powracających z urlopów, dezaktualizacja kwalifikacji, konieczność rozpoczynania pracy na nowo 
„od punktu wyjścia”; B) czynniki wewnętrzne takie jak zaniżona wiara we własne możliwości, 
brak kultury pracy w rodzinie, uzależnienie od męża, postrzeganie przebywania w domu  
z dzieckiem, jako wygodnego i bezpiecznego, obawy o utratę poczucia bezpieczeństwa, 
demotywowanie przez partnerów, niechęć do opieki instytucjonalnej (np. żłobków), bariery 
związane z pozostawieniem dziecka pod czyjąś opieką. Rozwiązania instytucjonalne dla 
aktywnych zawodowo matek są niedostosowane lub niewystarczająco, co zmusza część z nich do 
odejścia z rynku pracy lub przyjęcia niesatysfakcjonujących warunków. 

• Warto podkreślić, że kobiety i mężczyźni inaczej oceniają konsekwencje pozostawania  
w dłuższym okresie bezrobotnymi. Kobiety w wyższym stopniu różnicują w swoich 
odpowiedziach konsekwencje tego stanu rzeczy stanowiące największe utrudnienie na rynku 
pracy. Częściej niż mężczyźni, jako najsilniejszą barierę kobiety wskazywały na brak 
doświadczenia zawodowego oraz brak odpowiednich kwalifikacji, na które jest popyt na rynku. 
Dla częściej, niż co piątego mężczyzny największą przeszkodę stanowi brak ofert w wyuczonym 
zawodzie, kobiety odczuwają tę uciążliwość rzadziej13.  

• Interesujących danych dostarczają informacje zebrane od pracodawców. Pracodawcy, którzy już 
zatrudniali osoby długotrwale bezrobotne najczęściej, jako czynnik zniechęcający do takich 
działań wskazywali wysokie koszty szkolenia takich osób. Wszyscy pracodawcy niezależnie od 
tego czy kiedykolwiek zatrudniali osoby pozostające bez pracy, czy bez takich doświadczeń, 
podkreślają trudność wynikającą z utraty kwalifikacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż pracodawcy, 
którzy nie mają doświadczenia we współpracy z osobami długotrwale bezrobotnymi inaczej 
postrzegają ich problemy, od problemów osób, które takie doświadczenia mają. Zatem w polityce 
przełamywania barier na rynku pracy należy zwrócić uwagę na stereotypowe postrzeganie osób 
powracających na rynek pracy, jako niezaradnych i mało przebojowych czy poglądu, że skoro im 
się tak długo nie udawało pokonać trudności to lepiej nie ryzykować. Dla pracodawców, bez 
różnicy czy mają doświadczenia z zatrudnianiem osób bezrobotnych, czy też nie mają  
- największą zachętą do podejmowania ich zatrudnienia jest refundowanie kosztów zatrudnienia. 

• Wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim przeważają mężczyźni. 
Analiza danych z macierzy wykazała, że właścicielki firm z województwa podkarpackiego nie 
różnią się znacząco od mężczyzn-przedsiębiorców14. Kobieta-przedsiębiorca jest najczęściej 
zamężna, preferuje partnerski model związku i równy podział obowiązków pomiędzy 
małżonków. Nadal jednak popularny jest model tradycyjny – co czwarta respondentka przyznaje, 
że to głównie mąż powinien zarabiać, większość prac domowych pozostawiając żonie. Dwie na 
trzy właścicielki przedsiębiorstw zadeklarowały, że ich mężowie także pracują (wśród mężczyzn 

                                                 
13 POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka 
14Podkarpackie obserwatorium mikroprzedsiębiorczości, raport z badań ankietowych prowadzonych wśród właścicieli 
mikroprzedsiębiorstw, BD Center, Rzeszów 2010.  
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analogiczny odsetek wyniósł o 8% mniej). Co trzecia właścicielka firmy rozpoczęła działalność  
w okresie 2006-2009 (wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 23%). Może to wskazywać na wzrost 
przedsiębiorczości wśród kobiet w ostatnich latach. Struktura zatrudnienia w podkarpackich 
mikroprzedsiębiorstwach nie jest zróżnicowana ze względu na płeć, jednak część respondentów 
przyznawała, że płeć jest dla nich istotnym kryterium przy prowadzeniu rekrutacji.  

• Jak pokazują wyniki badania ścieżki karier kobiet i mężczyzn kończących studia są zbliżone 
aczkolwiek kobiety częściej niż mężczyźni planują dalej kontynuować naukę oraz  
w przypadku kiedy się to nie powiedzie, koncentrują się przede wszystkim na podjęciu pracy na 
terenie Polski15. Mężczyźni częściej niż kobiety są skłonni podjąć pracę za granicą oraz rozpocząć 
pracę na własny rachunek.  

• Widoczne jest, że edukacja dla kobiet jest bardziej istotnym elementem kształtowania przyszłości 
zawodowej niż w przypadku mężczyzn. Kobiety są bardziej zdeterminowane, aby się uczyć, a tym 
samym i bardziej elastyczne w podejściu do wyboru kierunku kształcenia (częściej rozważają 
wybór innego kierunku studiów, jeśli nie uda im się dostać na wybrany).  

• Warto jest także zwrócić uwagę na zmianę w aspiracjach zawodowych kobiet po urodzeniu 
dziecka. Chęć powrotu do pracy deklaruje ponad sześćdziesiąt procent badanych kobiet, 
jednakże, co trzecia kobieta nie planuje powrotu do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka16. 
Nieznacznie wyższą chęcią powrotu do pracy charakteryzowały się kobiety z wykształceniem 
wyższym (licencjackim i magisterskim). Głównymi motywami powrotu do pracy były przede 
wszystkim względy finansowe, zamiłowanie do swojej pracy oraz chęć utrzymania kontaktu  
z innymi ludźmi. 

• Wyniki pokazują, że kobiety wykorzystują czas urlopu wychowawczego na opiekę nad dzieckiem 
nie próbując łączyć jej z aktywnością zawodową lub nauką i podnoszeniem swoich kwalifikacji.  
Tylko dla nieco ponad ośmiu procent kobiet urlop wychowawczy związany był z podjęciem nauki 
czy też szkolenia. W czasie urlopu wychowawczego prawie żadna z kobiet nie podejmowała pracy 
zarobkowej u swojego dotychczasowego pracodawcy, a także u innego pracodawcy. Wśród kobiet 
pozostających bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego lub 
wychowawczego występują duże potrzeby w zakresie podwyższania umiejętności zawodowych17. 
Jednak tylko średnio co piąta kobieta kiedykolwiek brała udział w szkoleniach organizowanych 
dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych, zwalnianych. Zdiagnozowana luka między 
oczekiwaniami a możliwościami wsparcia powinna stanowić podstawę do projektowania działań 
skierowanych do tej grupy osób (w postaci szkoleń, kursów itp.) 

• Należy także zwrócić uwagę na występowanie istotnych statystycznie różnic w oczekiwaniach 
młodych kobiet i mężczyzn w zakresie poziomu ich wynagrodzeń18. Aspiracje finansowe kobiet są 
zdecydowanie niższe niż mężczyzn i to zarówno w obszarze płacy minimalnej jak i płacy uznanej 
za optymalną. Oznacza, to że kobiety już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą 
występują z pozycji pracownika oczekującego niższych zarobków. Istotny jest tutaj fakt 
zdecydowanie mniejszych aspiracji płacowych w zakresie wynagrodzenia uznawanego za 
optymalne – kobiety cenią się zdecydowanie niżej niż mężczyźni. Może to stanowić istotną 
barierę w rozwiązaniu problemu dyskryminacji kobiet w obszarze wynagrodzeń. 

• Ważną, związaną z wynagrodzeniami obserwacją jest fakt, innych oczekiwań kobiet  
i mężczyzn względem pracy. Dla większości badanych mężczyzn kluczowy jest czynnik finansowy  
– przede wszystkim poziom wynagrodzenia i dobre warunki pracy, dalej atmosfera pracy oraz 
możliwości awansu. Dla kobiet istotne są czynniki pozapłacowe – widać to szczególnie wyraźnie 
gdy zapytano respondentów o to który z czynników jest najbardziej istotny. W przypadku kobiet - 
wszystkie czynniki pozapłacowe odgrywają znacznie większą rolę niż w przypadku mężczyzn. 

• Jako pokazują wynik raportów badawczych ze zjawiskiem dyskryminacji spotykają się zarówno 
osoby młode – absolwenci, jak i osoby starsze – po 50 roku życia czy osoby niepełnosprawne. 
Ponadto większą dyskryminacją (zjawisko to jest określane, jako podwójna dyskryminacja) 
zagrożone są osoby, które posiadają więcej jak jedną z tych cech np. młode kobiety, z niskim 
wykształceniem, posiadające dzieci.  

                                                 
15 „Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” 
16POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 
17 Tamże 
18 „Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” 
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• Analizy projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na 
wskazanie kilku rodzajów błędów związanych ze stosowaniem zasady równości szans, które 
popełniają projektodawcy na etapie planowania. Na tej podstawie można wyróżnić pięć typów 
projektów19: A) projekty „ślepe” na perspektywę płci – nie odnoszą się do podziału na kobiety  
i mężczyzn oraz do specyfiki sytuacji każdej z płci, B) projekty tzw. „neutralne” – na poziomie 
deklaratywnym występuje brak dyskryminacji; kwestie płci traktowane są mechaniczne (zasada 
50/50 jako wytyczna podejścia równościowego); C) projekty „praktyczne” – odpowiadają na 
rzeczywiste potrzeby i już na etapie planowania dostrzegany jest w nich podział na kobiety  
i mężczyzn; D) projekty równościowe – równość płci jest traktowana jako wartość; struktura płci 
uczestników/uczestniczek projektów jest adekwatna do podejmowanych problemów, analizy 
uwzględniają odmienną sytuację kobiet i mężczyzn: E) projekty wdrażające strategię gender 
mainstreaming – równość szans jest podstawowym celem projektu; przyjmują perspektywę 
makrospołeczną; odwołują się do poprawy działalności i struktury władz państwowych  
w zakresie zasady równości szans płci. 

• Wśród głównych trudności na poziomie projektowym w zakresie zachowania równości płci 
można wyróżnić20: zasady równości płci w projekcie – brak analizy sytuacji wyjściowej kobiet  
i mężczyzn, brak operacjonalizacji zasady równości płci na etapie projektu, Nieuwzględnianie 
zasady równości płci w treści celów projektu, nieuwzględnianie płci jako zmiennej niezależnej w 
analizach (brak możliwości badania różnic sytuacji kobiet i mężczyzn). Do innych trudności 
można ponadto zaliczyć posiadanie niewystarczających lub nieodpowiednich danych dotyczących 
sytuacji kobiet i mężczyzn, traktowanie przez projektodawców zasady równości szans, jako 
jedynie wymogu formalnego czy niski stopień różnicowania przez projektodawców sposobów 
promocji i rekrutacji ze względu na płeć, niedostosowanie form rekrutacji do grup docelowych. 

• Monitorowanie przez instytucje wdrażające sprawozdań z realizacji projektów jedynie przez 
pryzmat proporcji uczestnictwa kobiet i mężczyzn w poszczególnych działaniach. Brakuje m.in. 
odniesienia do zasady gender mainstreaming i pogłębionych analiz ilościowych i jakościowych. 

• Zdaniem ekspertów konsekwencją obecnej sytuacji kobiet na rynku pracy jest spadek dzietności 
poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń. W związku z brakiem wystarczających form 
wsparcia dotyczy to często konieczności dokonania przez nie wyboru między życiem rodzinnym  
a zawodowym (brak gwarancji powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka, konieczność 
zapewnienia opieki nad dzieckiem). 

• Według ekspertów rozwiązania systemowe polegające na przyznawaniu kobietom przywilejów  
w rzeczywistości szkodzą zasadzie równości szans a nawet pogarszają pozycję kobiet na rynku 
pracy, ponieważ pomniejszają ich konkurencyjność wobec mężczyzn w oczach potencjalnych 
pracodawców(pozytywnym rozwiązaniem jest np. przyznanie urlopu wychowawczego ojcom, 
ponieważ sprawia, że przestaje mieć znaczenie dla pracodawcy, jeśli każdy pracownik-rodzic na 
określony czas wychodzi z rynku). 

• Podejmowane badania mają charakter jednowymiarowy. Brakuje perspektywy 
interdyscyplinarnej uwzględniającej różne specjalności (medycyna, psychiatria, socjologia, 
psychologia, ekonomia, zarządzanie, kulturoznawstwo, teologia itp.). 

• Analiza danych ze sprawozdań rocznych z realizacji PO KL wskazują na występowanie 
zróżnicowania w korzystaniu ze wsparcia różnych grup beneficjentów – istotnym czynnikiem jest 
tutaj płeć osób uczestniczących w poszczególnych typach projektów. Spośród wszystkich osób, 
które zakończyły udział w projekcie największy udział kobiet odnotowano w Priorytecie VI oraz 
VII. Udział mężczyzn był znacznie większy w tych działaniach Priorytetu VI, które oferowały 
wsparcie w zakresie dofinansowania własnej działalności gospodarczej. Kobiety częściej niż 
mężczyźni uczestniczą w działaniach mających na celu aktywizację na rynku pracy, podnoszenie 
kompetencji poprzez doradztwo i szkolenia. Znacząco przeważają także wśród pracowników 
instytucji pomocy społecznej, co odzwierciedla ich wysoki udział w działaniach Priorytetu VII. 

                                                 
19Por. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, MRR, Warszawa, 2010. 

20Por.Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 – 2006, Pentor Research; Realizacja zasad równości płci w projektach badawczych wdrażanych w ramach POKL w 
województwie podkarpackim – przegląd rozwiązań i wyników badań, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010; Główne trudności 
Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, Ingafor Sp. z o.o., 2010. 
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• Ponadto istnieje zróżnicowanie pod względem stopnia realizacji założonych wskaźników 
produktu oraz rezultatu dla poszczególnych Priorytetów. Szczególnie niskie wartości (poniżej 35% 
wartości wskaźnika produktu oraz poniżej 30% wartości wskaźnika rezultatu) osiągnięto dla 
działań Priorytetu VIII. Istnieje, zatem zagrożenie braku osiągnięcia zakładanej na 2013 rok 
wysokości wskaźników docelowych.      

• Najniższe wskaźniki produktu w ramach Priorytetu VI osiągnięto dla działania 6.2. Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
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2. Summary  

 
This instrument is a desk research analysis Report prepared in a response to the needs of evaluation 
assessment co-financed by the European Union funds within the framework of the European Social Fund 
entitled “A woman on the labour market in Podkarpackie voivodship in the context of measures financed by 
the European Social Fund” as a result of a Contract concluded as of November 17, 2011 between the 
Voivodship Labour Office in Rzeszów and IBC GROUP Central Europe Holding S.A.  
 
The main objective of the conducted assessment is to make a comprehensive analysis of a situation of men 
and women on the labour market in Podkarpackie voivodship and identify potential inequalities that 
should be taken into account whilst implementing the Human Capital Operational Programme regional 
component. The situation of both target groups will be compared in respect of their participation in the 
ESF projects (men and women as target groups)  in the context of a demand for appropriately oriented 
measures.  
 
The objectives of conducting a detailed assessment leading to achieving the main objective are as follows: 
 

6. Specifying the extent (whether direct or indirect) to which the EU funding intervention 
applied within the framework of the HC OP regional component improved the situation of 
women on the labour market in Podkarpackie voivodship.  

7. Identifying the most typical problems occurring on systemic and project levels whilst 
implementing gender equality in the HC OP in Podkarpackie voivodship; making 
recommendations aimed at solving and preventing the above mentioned problems. 

8. Identifying the level of potential inequalities between men and women on the labour market 
in Podkarpackie voivodship. 

9. Recommending a set of measures and instruments aimed at preventing women 
discrimination on the labour market in Podkarpackie voivodship. 

10. Identifying so called good practices in terms of implementing gender equality in the HC OP  in 
Podkarpackie voivodship. 

 
To achieve the major objective and particular objectives of the assessment, the following areas were 
selected: 

XI. A situation of women on the labour market in Podkarpackie voivodship 
XII. An analysis of a spatial differential situation of women on the labour market in 

Podkarpackie voivodship 
XIII. Implications of a long-term unemployment 
XIV. Areas of inequalities between men and women on the labour market 
XV. An equality of opportunity in projects financed by the ESF 
XVI. A participation of women in projects implemented within the framework of selected 

measures of the HC OP regional component (forms of support) 
XVII. An assessment of knowledge and skills of women participating in various forms of 

support  
XVIII. A situation of women participating in projects within the framework of the HC OP after 

completing their participation in the project 
XIX. An improved situation of women on the labour market – measures, outcomes, good 

practices 
XX. An assessment of support effectiveness and durability (suited to the needs, adequacy etc). 

 
Two sources of information were applied in the assessment: primary and secondary ones. The secondary 
data  applied to elaborate this desk research Report stem from the analysis of the HC OP instruments, 
Subsystem of ESF Monitoring data, data matrix (a set of results from the conducted assessment) and 
public statistical data as well as elaborations and research reports. The primary data will stem from 
quantity and quality field work conducted by the Contractor including CATI and IDI interviews, triads, 
focused group interviews, a panel of experts and case studies. The assessment will involve people 
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benefiting from project support within the framework of the HC OP regional component who completed 
their participation in a support project at least 12 months as of its start. The assessment will include 
measures taken within the framework of Priorities VI, VII and VIII. 
 
Priority VI The labour market open for all – the unemployed and those professionally inactive in the 
Subsystem of ESF Monitoring database upon joining a project implemented within the framework of the 
following HC OP Priority VI Measures and Sub-measures: 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 6.1.1 Support for the unemployed on the regional labour market – a competition 
procedure. 

⇒⇒⇒⇒ Measure 6.2 Support and promotion of entrepreneurship and self-employment. 
 
Priority VII Promotion of social integration – persons who completed participation in projects 
implemented within the framework of the following HC OP Priority VII Measures and Sub-measures: 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 7.1.1 Development and dissemination of active integration by social assistance 
centres. 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 7.1.2 Development and dissemination of active integration by poviat centres for 
family support. 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 7.2.1 Professional and social activation of persons threatened by social exclusion – 
a competition procedure. 

 
Priority VIII Regional Human Resources for the economy - the employed in the Subsystem of ESF 
Monitoring database upon completing their participation in projects  implemented within the framework 
of the following HC OP Priority VII Measures and Sub-measures: 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 8.1.1 Support for developing professional qualifications and counselling for 
enterprises – a competition procedure. 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 8.1.2 Support for adaptation and modernization processes in the region – a 
competition procedure. 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 8.2.1 Support for cooperation of scientific environment and enterprises – a 
competition procedure. 

⇒⇒⇒⇒ Sub-measure 8.2.2 Regional Innovative Strategies. 
 
Application of the secondary data and an analysis of empirical material obtained as a result of conducting 
field research will deliver answers to research questions that were asked and will verify the following 
hypotheses: 

Hypothesis I – A situation of women on the labour market in Podkarpackie voivodship differs from 
that of men’s. 
Hypothesis II – There is a spatial differential in a situation of women on the labour market in 
Podkarpackie voivodship. 
Hypothesis III – Long-term unemployment affects men and women in a different way. 
Hypothesis IV – There is an inequality between men and women on the labour market. 
Hypothesis V – Implications of measures taken within the framework of the ESF pertaining to an 
equality of opportunities with regard to men and women. 
Hypothesis VI – A participation of women in projects implemented within the framework of the HC OP 
regional component is different from that of men’s. 
Hypothesis VII – Knowledge and skills of women participating in various forms of support delivered 
within projects selected for co-financing in Podkarpackie voivodship improved/turned out to be 
useful. 
Hypothesis VIII – A situation of women participating in projects within the framework of the HC OP 
changed after completing their participation in a support project.  
Hypothesis IX – Measures taken within the framework of a support project contribute to improving 
the situation of both men and women on the labour market.  
Hypothesis X – Forms and results of support are the same with regard to men and women (equally 
efficient and durable). 
Hypothesis XI – Implemented projects address their recipients’ needs – they involve other needs and 
a situation of men and women. 
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Hypothesis XII – Project selection criteria (competition procedure documentation) are adequate to 
the situation of man and women. 

 
The main conclusions resulting from secondary data analysis: 

• The population of Podkarpackie voivodship is relatively young – more than half of persons has 
not attained the age of 33. In a total number of population women slightly outweigh men. 
Podkarpackie voivodship is the least urban area in Poland – 41% of the total population live in 
cities (61% is the country indicator), whilst residents of rural areas constitute the other 60%. 

• The economic situation of men and women in Podkarpackie voivodship is definitely different. An 
even worse situation of women compared to that of men’s on the labour market in Podkarpackie 
voivodship is not new. Average annual employment rates within the last decade indicate that  
disproportions in the employment percentage of men and women are permanent. 

• Among professionally active persons men preponderate over women. The latter, on the other 
hand, predominate in a professionally passive group. A lack of professional activity was declared 
by up to 60% of persons in this group. It is worth noticing that proportions between 
professionally active and passive men and women are different as well. There were two out of 
three men professionally active and merely one woman out of two.   

• Women account for 45% of professionally active residents in Podkarpackie voivodship. Despite 
the fact that they more frequently work full time than part time, they predominate in a group of 
part-time employees. Six out of ten part-time employees in Podkarpackie voivodship were 
women. 

• In 2011 a number of unemployed women equals to a number of unemployed men which does not 
mean, however, that unemployment affects women to the same extent as men. Merely 43% of 
women work in Podkarpackie voivodship whilst the percentage of men is 57,3%. 

• One of the major structural problems of the labour market in Podkarpackie voivodship is a lack of 
jobs for women who account for 43% of a total number of the employed whereas a feminization 
indicator stands at 105. This fact is also emphasized by a job analysis – as regards the structure of 
unemployment in terms of occupations, in Podkarpackie voivodship most unemployed women 
belong to 15 most strongly represented occupational groups. 

• A changeable dynamics characterizes the unemployment phenomenon. However,  
a higher unemployment rate for women compared to men, is permanent. In the years 2001-2010 
an unemployment rate for men was not even once higher than that for women. 

• In November 2011 Podkarpackie voivodship ranked third in the country in terms of  
a number of registered unemployed persons and it was ranked sixth in terms of  
a number of registered unemployed women. The unemployed living in this voivodship accounted 
for  7% of all registered unemployed persons in Poland. This percentage was equal for both 
genders. 

• Gender differentiates the unemployment situation in Podkarpackie voivodship compared to other 
voivodships. In 2010, for the subsequent time, the unemployment rate for women in this 
voivodship was the highest and even higher than the national average by 2.3 percentage points. In 
comparison with other voivodships, Podkarpackie voivodship is marked with the highest long-
term unemployment rate. Women constitute the majority of the long-term unemployed. 

• Gender is a basic factor affecting the duration of unemployment. According to some statistical 
data, the average duration of unemployment was 10.4 months for women and 8.9 months for men 
(the 2010 data). An analysis of sociodemographic features indicated that this difference persisted 
despite women being younger and better educated than men21.This phenomenon also concerns 
the long-term unemployed. The statistical data for Poland indicate that long-term unemployed 
women, despite being younger and better educated than long-term unemployed men, remain 
unemployed for a longer amount of time – 16.3 months on average at the end of 2009 and 15.3 

                                                 
21 See Persons remaining unemployed for over 12 months upon being registered and long-term unemployed, MPiPS, 2010 (Ministry of 
Labour and Social Policy, 2010). 
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months22 on average for men. The same regularity with regard to education was observed  in 
Podkarpackie voivodship23.. 

• Analysing the structure of unemployed women in Podkarpackie voivodship compared to that of 
the whole country, it can be noticed that nearly 1/3 of this group is made up of persons trying to 
enter the labour market for the first time. In 2008 this group’s share was by ten percentage points 
higher than the national share. This phenomenon also results in the fact that a share of women 
below the age of 25 and graduates is slightly higher than the national average. Podkarpackie 
voivodship is characterized by a fairly low share of unemployed women over the age of 50; in 
2007 it amounted to 10% and in 2008 – 11%.  

• An analysis conducted by the Voivodship Labour Office in Rzeszów indicates that women, more 
often than men, do not have any professional experience. Women are also predominant in a group 
of persons remaining unemployed for over two years. In most cases they are young people aged 
18-34 (56.1% of the total number of unemployed women) remaining unemployed for a relatively 
long time, 45.8% of the total number of women registered in labour offices for over 12 months 
(32.2% of which for over 2 years). A higher education level does not eliminate these difficulties.  

• A share of women with job qualifications among unemployed residents of Podkarpackie 
voivodship is higher than the national average. In 2008 a share of women with no job 
qualifications in Podkarpackie voivodship amounted to 23% and was by 8 percentage points 
lower than the national average.  

• The coefficient of the unemployment rate for women in Podkarpackie voivodship was higher than 
in many other areas (than the national average 43.4%) and amounted to 44.4%. In 2010 
Podkarpackie voivodship, in terms of the percentage of employed women, was preceded by 
merely the following voivodships: Mazowieckie, Wielkopolskie, Łódzkie and Lubelskie. It should 
also be noticed that the unemployment rate for women in Podkarpackie voivodship higher than 
the national average is by no means outstanding; it stood at the same level during the years 2008-
2010.  

• A relatively high unemployment rate and a women employment indicator in Podkarpackie 
voivodship compared to other voivodships indicate that women in this voivodship are more 
willing to undertake employment than in other areas. Data concerning economic activity confirm 
this conclusion. In 2010 Podkarpackie voivodship reported third highest economic activity rate 
(56.9%) whereas its female residents were literally leading the way in terms of the percentage 
rate (50.6%), giving way merely to female residents of Mazowieckie voivodship (51.4%) and 
exceeding the national average by 2.4 percentage points.  

• In 2008 some factors contributing to an enhancement of economic activization of women 
appeared on the labour market in Podkarpackie voivodship. A support for the unemployed within 
the framework of projects co-financed by the European Social Fund is an essential element that 
can affect these changes. 

• Analysing a spatial situation of the labour market, one should take into account two dimensions 
i.e. a situation of the population in rural and urban areas as well as in particular poviats. A  
relatively low employment rate in an agricultural sector (approx. 23%) is a disadvantage of the 
labour market in Podkarpackie voivodship. Podkarpackie voivodship is characterized by quite a  
number of persons living in rural areas. As a result, at the end of December 2010, it was second 
after Mazowieckie voivodship with a highest number of registered unemployed women living in 
rural areas.  

• Another dimension of spatial differential characteristic of Podkarpackie voivodship in terms of a 
situation of women on the labour market is its inner territorial division – the voivodship is 
comprised of 25 poviats which differ from one another both in respect of  
a number of the employed and unemployed as well as gender proportions in these groups. A 
spatial analysis24 indicated a difference in social exclusion depending on a type of poviat. Persons 
from industrial poviats are characterized by the lowest average duration of unemployment, better 
mobility at jobsearching, readiness to participate in trainings and a more positive general 

                                                 
22Ibid. 
23 See  Report on the labour market and Human Resources in Podkarpackie region, , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, 
Advisory Group TEST Human Resources, Kraków, 2009. 
24Social exclusion and poverty in Podkarpackie voivodship, M. Kuta-Pałach, K. Malicki, M. Pokrzywa, S. Wilk, Uniwersytet Rzeszowski, 
Rzeszów 2011. 
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approach. In this poviat childcare was more frequently regarded as an obstacle in finding a job 
than in other poviats. Agricultural poviats reported a high percentage of persons with no 
professional experience. Respondents from these areas declared the lowest degree of readiness to 
change their domicile and take up an economic activity. Tourist poviats were characterized by the 
biggest share of women among the researched. Women are more often employed in gastronomy 
and tourism sectors, although in most cases as seasonal workers. 

• In industrial poviats single motherhood is a significantly frequent occurrence. This type of poviats 
also reported the highest percentage rate of the long-term unemployed. More than half of the 
respondents had been remaining unemployed for over 36 months – the lowest rate compared to 
other types of poviats. 

• Agricultural poviats report the greatest share of persons with no professional experience  - over 
25% of those benefiting from social assistance support have never worked. This situation may  be 
caused by an early motherhood and impossibility (whether institutional or financial) to leave  
children attended by a babysitter and by the use of farmland (so called hidden unemployment is 
also very important in this aspect). Researched persons from agricultural areas demonstrated the 
lowest degree of activity in terms of jobsearching. Simultanously, they expressed a lower degree 
of readiness to change their domicile for the purpose of finding a job. In agricultural poviats the 
lowest number of respondents considered taking up an economic activity (15% in comparison 
with 23% in tourist poviats and 42% in industrial poviats). 

• Analizing the situation in the individual communes one takes into consideration the phenomenon 
of migration. Recorded outflow of employees is not geographically evenly. A High inside 
imigration movement occur especially in the northern communes of the Podkarpackie 
voivodeship. Negative balance of migration occur in the biggest cities of above mentioned 
voivodeship -  it refers to Przemyśl , Tarnobrzeg, and also Krosno and Rzeszów where it is 
observed moving from the city to the suburban areas.  

• Bearing in mind growing independence and self- reliance of women in looking for a job in Poland 
including Podkarpacie and lack of job offers for women, is enough reason to move either  to 
another voivodeship or abroad. Conclusions are confirmed by the reports in the study of the 
unemployed. 25 The most of the surveyed unemployed point out the lack of job offers (82,4%) as 
a reason of unemployment. The majority of respondents declare no intention of moving to seek 
employment, ruling out such solution even in the future (44%).  
The intention of moving was declared explicitly by every third respondent (32, 8%), and every 
fifth respondent took this option into consideration (20,9%).  Gender of the respondents 
differentiated the answers distribution – most of the male respondents declared the willingness 
to move , but more than half of the female respondents ruled it out completely. It is worth 
noticing that less percentage of women plan to go abroad. Another factors that influence the 
decision to move to seek employment are age and education. More willing to move are young and 
educated persons.  

• Study results point out 26 that young women are more likely to focus on acquiring 
education, men are more professionally active and more often they possess the work 
experience. As to the structure of unemployment  with respect to the job professions in 
the Podakarpackie Voivodeship there are  the fiftheen larger professional groups where 
women constitute majority.  

• Analyzing the study results point out that the one of the most serious impediment in 
finding a job is gender, others are material situation and age. The study proved that there 
is women discrimination in job market, especially when it comes to the taking care of 
children and planning maternity. Along with the limited job offers it might contribute to 
the exclusion of women from the job market, and also extending the period of being 
jobless. Described phenomenon occurred regardless of the commune economic type.  

• In analyzed literature among many factors that influence the improvement of women 
situation on job market is mentioned the solution which enable reconciliation a career 
with bringing up the children, that is,  flexible working hours, part time jobs, flexible 

                                                 
25 Migration Trajectories of The Podkarpackie voivodeship – The unemployed survey report, The Strategic Advisory Centre, Kracow 2010 
26 Between migration and the grey zone – forms of vocational adaptation of the post -secondary graduates, The Collective Study, Rzeszów, 
2010. 
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forms of employment, providing the same post after returning from maternity or child 
care leave. The study revealed that occurrence of those factors is related to the enterprise 
size( the bigger enterprise the more often it occurs), economy sector (more often in 
public than private sector), location (more often in big cities than towns or villages), 
number of female employees (the larger number of women the more often it occurs). 27 
Other mentioned solutions were increasing number of affordable and accessible centers 
offering the services of looking after children, encouraging men to share the 
responsibility of taking care of children along with women and making use of their right 
to paternity leave. 28 The best rated solution was the extension of maternity leave, 
flexible working hours, increasing of child benefits(child care leave, for children) and as 
well as better chance of getting the child care for children upto 7 years old.29 

• Analyzing the situation of women on job market we should mention women who want to 
start the job after giving birth to a child. At the end of 2010 among all the registered 
unemployed in Poland the  women who had difficulties in finding a job after such gap 
were as many as 18,3%.30 With relation to the number of  the unemployed women who 
had difficulties in returning on the job market after giving birth the Podkarpackie 
Voivodeship was on the third position in the country with 15 thousand of women being 
in similar situation.  

• The women returning to work after child care leave prove to have difficulties in 
reconciling a career with family duties. Mainly it has to do with non flexible work 
organization and lack of agreement with employer to compromise. Those obstacles 
substantially curb women involvement in playing part on job market and also are 
reasons for women to give up on it. 31 Pregnancy is also factor for the unemployed and 
professionally passive women to decrease the chance to take up a job. 32 

• The study conducted among the women returning to job market after having a child 
prove that women and especially single mothers are not treated equally as candidates 
while applying for a job. Employers while recruiting the female candidates took into 
account openly the information on the number of children,  the age and family situation 
of a potential female employee. It is worth noticing that the Podkarpackie Voivodeship is 
region where single parenthood is very low (15,5%) with comparison to the other 
regions like for example in the Lower Silesian Voivodeship where this share constitutes 
19,8% . 

• Necessity of looking after children is the main obstacle in seeking employment - this 
problem was mentioned number of times regardless of the location of the women 
surveyed. It also hinders to take opportunity to take up additional job training and it is 
main reason to give up the idea to move or go abroad to seek employment.  

• Substantial factor contributing to the improvement of women on job market is growing 
infrastructure of nurseries and preschools, and as well as developing of flexible working 
forms( telework). Supporting the single parents will lead to increase the job activity 
among women.  

• It is worth noticing the studies conducted among the long term unemployed who 
accepted their situation (among the majority of long term unemployed regardless of 
gender). Therefore unemployed in such situation (averagely every 10 person) still make 
an effort to change their situation on job market. Willing to take up the struggle and 
motivation are the most important factors to determine a successful job interview.  

• Study results point out the difference between men and women with regards to assessing 
the possibility  of finding a job. It is noticed that  women attitude in assessing their 
possibility in this regards is more pessimistic( they stand little chance), and considerably 
less percentage of women show optimism to get of out unemployment. And also the 

                                                 
27 Situation of women returning to the Job market after maternity and child care leave., I. E. Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska,  
M. Styrc, A. Zadrożna, Warszawa, 2007.  
 
28 Equality of men and women – 2010, European Commission, Brussels, 2009. 
29 Raport on Society Diagnosis 2009. 
30 Job market inPoland 2010, MPiPS, Warsaw 2011. 
31 ibidiem  
32 ibidiem 
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women who were unemployed for up to 24 months since their maternity or child care 
leave was over reported that they stand less chance of finding a job. Only one in five 
women average (mainly women with higher education ) assess their chances more 
positively.  

• Long term unemployed ( more than 36 months what constitutes 46 %) lose their 
connection with their friendship network and remain socially stigmatized what might 
lead to their change of mentality and lose of confidence in their strength and possibility 
to change their situation. Described in the reference literature the phenomenon of 
inheriting unemployment lead to creation of whole enclave of the unemployed and 
passing the patterns of claiming attitude towards the social system instead of replacing it 
by the active action to acquire new job skills and secure source of stable income.  

• As a conclusion of results of analyzes there are few major factors to hinder women to 
return to job market after having a child and that is A) outside factors : reconciling a 
career with work duties, lack of adequate job offers which would enable to reconcile 
work and home duties, lack of touch with work network, being jobless for too long, low 
confidence to women who return to work after maternity leave, discontinuing of 
acquiring new job skills, having to start  from the scratch again; B) outside factors , that is 
, low self confidence, lack of work culture in family, dependence on husband, perceiving 
the idea of staying at home with children as a comfortable and safe way to provide 
security, demotivational attitude at home, unwillingness to refer to the child care 
providing institutions (like nurseries), barriers to confide the children to someone’s care.  
Institutional solutions for working and single mothers are not efficient what force them 
to leave the job market or accept less satisfactory conditions.  

• It is worth noticed that both women and men have different view as to the consequences 
of being unemployed for a long time. Women diversify in their responses with regards to 
the consequences of staying in such situation what is according to them a main hindrance 
on job market. Lack of work experience and proper qualification that are on demand 
were more often mentioned by women than men.  Every fifth man found lack of job offers 
on the market in his professions as a major obstacle in finding a job, what less applied to 
women. 33 

• There are  more interesting data collected from the employers.  The employers who hired 
the long term unemployed the most often point out a high cost training of such employee 
as major factor to discourage them to do so.  All the employers regardless of hiring the 
long term unemployed or the unskilled underlined the difficulties resulting from losing 
such qualification. It is worth mentioning the fact that the employers that have no 
experience in working with long term jobless employees they perceive their problems 
from different point of view from the employers who have such experience.  So in policy 
of breaking the barriers on the job market it should be taken into account the stereotypes 
to perceive people who are returning to the job market as less professionally attractive , 
and because they remained without job for such a long time it is not wise to risk. For the 
employers who either have experience with working with long term unemployed or not 
the most encouraging factor was the refund of the training cost.  

• The majority of the owners of  micro businesses in the Podakrpackie Voivodeship are 
men. Analyzing the matrix data showed that women business owners in the 
Podakrpackie Voivodeship have the same opinion in this matter. 34 Woman business 
owners are more often married and prefer partnership and equal duty distribution 
between man and woman. But still popular is traditional model – every fourth 
respondent acknowledges that man should be bread winner and women should be 
housewives. Two in three business women declared that their husbands are also 
working( among men the percentage was 8 % less). Every third woman business owner 
started business activity between 2006 – 2009 (among men the percentage was 23 %). 
This proved that there was an increase in number of women in business in last years. 
Structure of employment in the Podkarpackie micro businesses does not vary with 

                                                 
33 Against the wind – obstacles in returning to job for women after maternity.  
34 The Podkarpackie Survey on micro businesses , research conducted among miro business owners , BD Center, Rzeszów 2010.  
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respect to gender, but more respondents admitted that gender is substantial factor while 
recruiting.  

• Researches on job career for educated women and men show similarities, but women are 
more incline to continue education and in case they are unsuccessful they prefer to focus 
on looking for a job in Poland. 35 Men are more often to go abroad and start their own 
business.  

• It is more obvious that education for women less then for men is the factor that 
determine their future career . Women are more determined to start education and the 
same time they are more flexible to start a new area of study (if they are not successful at 
the one they chose originally).  

• The change in the job aspiration among women after having a child is also noticeable. 
Only sixty percent of women declare their willingness to go back to work, and every third 
woman is not planning to go back to work. 36 More willing to go back to work were 
women with higher education (bachelor and master degree).  The main motivating 
factors were finance issues, interesting job, and keeping in touch with people.  

• Researches proved that women use their child care leave only for looking after children 
and not trying to either work or study at the same time. Only for eight percent of women 
studied or were on training while on child care leave. And no woman took up the 
employment while on leave either with her employer or with any other employer. There 
is great demand for updating job skills among women who were jobless for more than 24 
months since the maternity o child care leave was over. 37 But still only one in five 
women took part in training for the unemployed or redundant. Diagnosed gap between 
expectations and support possibilities supposed to be a base to develop activities for 
these particular groups of people (in form of training and courses).  

• There are statistical differences in financial expectations between men and women. 38 
Financial expectations of women are lower with comparison to those of men in terms of 
minimal and optimal wages. It means that during a job interview women are more often 
ask for less money. Less than optimal wage is the most important issue here – women 
undervalue themselves.  This might be the major barrier in fighting the problem of 
gender wage gap.  

• Apart from differences in financial expectations between men and women there are other 
factors perceived by both genders in different way. For the majority of men the most 
important factor is money issue – good salary and good working conditions, further 
atmosphere and possibility of promotion. For women on the other hand more important 
are non financial factors- what was proved when the respondents were asked which 
factor they value the most. In case of women these factors played more important role 
than for men.  

• The research results show that discrimination is reported among young people - 
graduates and also among older women – after 50 s or handicapped. More often are 
discriminated persons who represent more than one of the following criteria for 
instance, young, less educated women with children (this phenomenon is called double 
discrimination).  

• Women posses higher human capital with comparison to the other professional and 
social groups apart from the pensioners and the retired. In 2009 their majority was 
visible among working in private and public sectors, private entrepreneurs, unemployed, 
students and also farmers. 39 Data in juxtaposition with structure of unemployment 
regarding to gender prove a high level of discrimination.  

• Analyzing the projects organized by the European Social Fund it was allowed to point out 
few mistakes regarding the application the rule of equal chances by the project designers 
while planning. On this base we can distinct five types of projects 2040:A) blind projects 
with regards to gender – they do not differentiate between man and woman and neither 

                                                 
35 Between Migration and the grey zone – forms of professional adaptation of post- secondary graduates  
36 Against the wind – obstacles in returning to job for women after maternity 
37 ibidiem 
38 Migration and the grey zone – forms of professional adaptation of post- secondary graduates 
39 ibidiem 
40 Rule of equal chances for men and women in projects Human Resources Projects  PO KL, MRR, Warsaw. 2010. 
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to their specific situation , B) neutral projects  - on declare level there is lack of 
discrimination ; the matter of gender is treated mechanically( rule 50/50 as a guideline 
to equal attitude); C) practical projects – they answer the actual needs and division into 
man and women is noticed while being designed ; D) equality projects – gender equality 
is treated as a value; gender structure of the participants is adequate to the problems 
they are referring to , analyzes address different situation of men and women; E) gender 
mainstreaming – equal chances are the basic target of the project; having macro social 
perspective; referring to the improving the activity and structure of authority with 
regard to the rule of equal chance for men and women.  

• Among many difficulties on the stage of designing with relation to the gender 
mainstreaming we can point out as follow :41 equality rule in  project  - lack of analyses  
of women and men situation, gender streaming is not active at the stage of planning. 
Additional difficulties are missing out the rule of equal chances in the content of the 
project targets , missing out the gender as operand in analyzes  
(lack of possibility of survey the situation of men and women). Other difficulties are 
incomplete or unreliable data regarding men and women situation, assumption by the 
project designers that the rule of equal chances is just a formal requirement , low 
diversification of the way of promotion and recruitment regarding the gender by the 
designers, failing to adapt the form of recruitment to target groups.  

• Monitoring by the implementing institutions reports on completing the projects only with 
relation to promoting the attendance both men and women in particular projects. There 
is lack of application the rule of gender mainstreaming and lack of detailed quality and 
quantity analyzes.  

• According to experts the present situation of women on the job market resulting from 
decrease in number of new born babies below the level of generation replacement rate. 
Due to lack of support forms women often are forced to chose between career and 
family( no guarantee to go back to job market after giving birth to a child, necessity to 
ensure the child care). 

• According to experts the system solution that aiming to give privileges to women may 
actually not only harm the rule of equal chances but also make position of women on job 
market get worse because it make women less professionally attractive for the 
employers (positive solution is allowing paternity leave because then parent employee 
will have the same value for the employer).  

• Given researches are conducted in one dimension. There is lack of interdisciplinarity 
taking into account different professions (medicine, psychiatry, sociology, psychology, 
economy, management, theology, culture etc.)  

• Analyzing the data of the annual reports on completion of Human Resources Projects 
show diversity in making use of support among different groups – the major factor is the 
gender of the participants in particular projects. Among all the participants that 
completed different projects the largest group of women took part in Project VI and VII. 
Men participating was larger in the part of Project VI where was offered finance help to 
the business activity. Women more often take part in Project that help them to be more 
active on the job market, or update their job skills or offering free consultancy. There are 
large number of women among social worker what prove their engagement in Project 
VII. 

• More over there is diversification with regards to the stage of achieving presume product 
indicator and results of particular Priorities. Specially low values (below 35% of product 
indicator value and below 30% result indicator value) was achieved for the Priority VIII. 
It is possible that by 2013 achieving the level of presumed target indicators may fail.  

• Lower indicators for the Priority VI were achieved in activities 6.2. Support and 
promotion of entrepreneurship  and self employment.  

                                                 
41 Evaluation Study on completion of prospects of gender equality in the Sectoral Operational Projects of Human Resources Development 
2004- 2006, implementation of the principle of gender equality in research project implemented under the HRP in the Podkarpackie 
Voivodeship- a review of research, Rzeszów University of Technology 2010; The main difficulties project designers linked to the 
implementation of gender equality in the application for funding HRP, Ingafor Ldt., 2010 
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3. Wprowadzenie 
 

 
Jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy jest zjawisko nierównego traktowania kobiet 
i mężczyzn. Polega ono na innym traktowaniu kobiet i mężczyzn podobnie uzdolnionych, 
wykwalifikowanych i posiadających tę samą zdolność do pracy. Przejawami dyskryminacji na rynku pracy 
są trzy główne zjawiska: segregacja zawodowa, różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz 
istotna różnica w poziomie bezrobocia, szczególnie długookresowego, wśród kobiet i mężczyzn42. 
 
Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest obowiązkiem prawnym wynikającym  
z zapisów Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej i dotyczy wszystkich 
instytucji korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polskie prawo zapewnia 
równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do pracy, szkolenia, awansu zawodowego  
i warunków zatrudnienia. Zwalczenie dyskryminacji ze względu na płeć nie jest tylko kwestią 
sprawiedliwości społecznej, ale jest także konieczne ze względów gospodarczych. Równość płci  
w zatrudnieniu to kluczowy warunek silnego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jest 
niezbędna, by stawić się czoło obecnym wyzwaniom demograficznym starzejącego się społeczeństwa  
i spadających wskaźników dzietności. Może także pomóc zapewnić zrównoważony rozwój finansowy 
systemów opieki społecznej. 
 
Polski kodeks pracy definiuje pojęcie dyskryminacji, wyróżniając dyskryminację bezpośrednią  
i pośrednią. Dyskryminacja bezpośrednia polega na tym, że pracownik może być porównywalnie gorzej 
traktowany niż inni pracownicy ze względu na: płeć, wiek, wyznanie, przekonania polityczne, 
niepełnosprawność, religię orientację seksualną, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność 
związkową, jak również ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,  
na czas określony lub nieokreślony. Przez gorsze traktowanie uznawane jest postawienie pracownika  
w sytuacji mniej korzystnej niż pozostali. W polskim prawie dyskryminowanie bezpośrednie odejmuje 
również sytuacje hipotetyczne, czyli takie, które mogłyby się zdarzyć, a nie muszą. Dyskryminacja 
pośrednia polega na zastosowaniu jakiegoś kryterium względem grupy pracowników, które różnicuje je  
w porównaniu z pozostałymi. Są to niepozorne działania, które wyróżniają jednych od drugich  
i w rzeczywistości można je wytłumaczyć tylko poprzez odwołanie się do kryterium dyskryminującego. 
 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn opiera się na stosowaniu dwóch wspierających się podejść43: 
1. Polityka równości szans płci (gendermainstreaming) – oznacza uwzględnianie perspektywy płci 

na każdym etapie wszystkich procesów politycznych, projektów i działań dotyczących życia 
politycznego, ekonomicznego i społecznego, aby w ich wyniku kobiety i mężczyźni odnosili równe 
korzyści. 

2. Konkretne działania wspierające równość szans płci (specificactions) – konkretne działania 
podejmowane w celu dokonania rzeczywistej i określonej zmiany społecznej. 
 

W tym kontekście należy zaznaczyć, że zasada równości płci jest zasadą stosowaną wobec obu płci (tj. 
niedyskryminującą np. płci męskiej), ograniczającą dyskryminację obu płci na rynkach pracy, przypisującą 
obu płciom równe prawa, dostęp do zasobów, szanse życiowe i wartość społeczną oraz uwzględniającą 
różnice między płciami dotyczące m.in. potrzeb, doświadczeń i priorytetów. 
 
Włączanie problematyki płci do głównego nurtu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na równość szans 
w planowaniu i wdrażaniu wszystkich inicjatyw EFS. Tam, gdzie jest to możliwe należy wspierać 
promowanie obecności kobiet na rynku pracy i usuwanie różnic w wynagrodzeniu. Istnieją szczególne 
działania dotyczące kobiet na rynku pracy - na przykład inicjatywy skupiające się na danej grupie, takiej 
jak imigrantki lub kobiety-przedsiębiorcy.  

                                                 
42Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego, Raport z badań opracowany przez CBOS, Warszawa, 2010. 
43 Por. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, MRR, Warszawa, 2010 oraz Badanie ewaluacyjne realizacji 
perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Pentor Research. 
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Aby pomóc osiągnąć te cele, EFS wspiera działania państw członkowskich promujące pracę kobiet, między 
innymi poprzez projekty, które: 

• promują dostęp i uczestnictwo kobiet na każdym szczeblu rynku pracy i pomagają wyrównać 
wynagrodzenie, jak również wspierają niezależność finansową kobiet; 

• zachęcają kobiety do przedsiębiorczości i uczestnictwa w dziedzinach takich jak nauka  
i technologia, w szczególności na stanowiskach decydenckich; 

• zwalczają stereotypy płciowe w ramach wyboru kariery i zawodu oraz promują kształcenie 
ustawiczne; 

• pomagają łączyć pracę z życiem rodzinnym i wspierają placówki opieki nad dziećmi oraz 
opiekunów osób zależnych od pomocy innych. Wspierają integrację na rynku pracy imigrantek. 

 
W ramach analizy desk research badaniem objęto dokumenty m.in. takie jak publikacje i raporty z badań, 
macierze danych (zbiory wynikowe danych z projektów badawczych dofinansowywanych z PO KL  
w ramach konkursów ogłoszonych przez WUP Rzeszów) czy dokumenty programowe i sprawozdania  
z realizacji działań w ramach PO KL oraz inne dokumenty mające istotne znaczenie z punktu widzenia 
osiągnięcia celu głównego badania.  
Jednym z głównych celów analizy danych zastanych było zebranie i przedstawienie na potrzeby raportu 
końcowego z niniejszego badania najważniejszych wniosków i rekomendacji w zakresie analizy sytuacji 
kobiet na podkarpackim rynku pracy. Przygotowane opracowanie będzie stanowiło wprowadzenie  
do właściwego raportu końcowego. 
 
Bezpośrednim użytkownikiem badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji 
Pośredniczącej. Pozostałymi odbiorcami badania są wojewódzkie instytucje rynku pracy, które dzięki tej 
kompleksowej analizie będą mogły zwiększyć efektywność swoich działań na rzecz poprawy sytuacji 
kobiet i mężczyzn na podkarpackim rynku pracy. 
 
Dzięki realizacji badania Instytucja Pośrednicząca w systemie wdrażania PO KL w województwie 
podkarpackim uzyska kompleksową i usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji kobiet i mężczyzn  
na rynku pracy województwa podkarpackiego, celem zidentyfikowania ewentualnych nierówności,  
na które powinna zostać zwrócona uwaga w trakcie wdrażania komponentu regionalnego PO KL.  
Następnie sytuacja obu grup docelowych zostanie porównana w odniesieniu do ich uczestnictwa  
w projektach EFS (kobiety i mężczyźni, jako grupy docelowe projektów) w kontekście zapotrzebowania 
na odpowiednio ukierunkowane działania. Pod uwagę wzięte zostaną również kryteria szczegółowe 
sformułowane przez IP, różnicujące wsparcie dla obu grup pod kątem ich trafności. 
 
 

4. Metodologia badania desk research – opis założeń 
 

 
Desk research klasyfikowana jest jako niereaktywna metoda badań polegająca na analizie danych 
zastanych. Zaletą metody jest wykorzystanie dostępnych danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, 
biuletyny, katalogi, informacje dostępne na stronach WWW itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu 
są one analizowane pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności. Analiza danych zastanych objęła 
cztery różne źródła informacji, do których zdefiniowano cele, a następnie przyporządkowano określone 
pytania badawcze, na które zgodnie z zapisami SOPZ Wykonawca poszukiwał odpowiedzi. 
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Materiały objęte analizą przyporządkowano do czterech grup, dla których określono cele i pytania 
badawcze. Koncepcję analizy przedstawiono na Schemacie 1. Poniżej wyboldowano i podkreślono te 
pytania badawcze, które określone zostały w SOPZ, jako kluczowe do weryfikacji. 
 
Schemat 1. Koncepcja analizy danych w ramach desk research 

 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP. 
 
I. Analiza danych statystycznych 
 

Cel analizy: charakterystyka sytuacji na podkarpackim rynku pracy, na tle Polski; sytuacja kobiet  
na rynku pracy; przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim 

 
Pytania badawcze: 

1. Jak w świetle dostępnych danych statystycznych wygląda 
sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podkarpackim 
w odniesieniu do sytuacji mężczyzn? 

2. Jak w świetle dostępnych danych statystycznych wygląda 
sytuacja kobiet i mężczyzn na podkarpackim rynku pracy  
w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn  
w pozostałych regionach kraju? 

3. Czy można mówić o przestrzennym zróżnicowaniu sytuacji kobiet 
na rynku pracy w województwie podkarpackim? 

4. Czy istnieją czynniki, które w istotny sposób (również 
statystycznie) wpływają na poprawę sytuacji kobiet na rynku 
pracy województwa podkarpackiego? 
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II. Raporty i opracowania – analiza macierzy danych 
 

Cel analizy: obszary nierówności między kobietami a mężczyznami na rynku pracy, konsekwencje 
długotrwałego bezrobocia, zjawisko dyskryminacji; czynniki wpływające na przestrzenne 
zróżnicowania sytuacji na rynku pracy (dostępność komunikacyjna, aktywność itp.) 

 
Pytania badawcze: 

5. Czy długotrwale pozostawanie bez pracy ma różne 
konsekwencje w stosunku do mężczyzn i kobiet? 

6. Czy można wskazać obszary, na których szczególnie widać 
nierówności miedzy kobietami a mężczyznami? Jeśli tak, to 
jakie to obszary? 

7. W jakim stopniu udaje się realizować zasadę równości szans w 
projektach finansowanych z EFS? Jakie pojawiły się problemy w tym 
zakresie (na poziomie projektowym i systemowym)? 

 
III. Analiza dokumentów programowych PO KL oraz IV. Analiza danych z PEFS oraz  

ze sprawozdań z realizacji poszczególnych działań/ poddziałań  
 

Cel analizy: charakterystyka 12 działań i podziałań PO KL pod kątem założeń, form wsparcia, analiza 
dokumentacji konkursowej. Uzupełnieniem te analizy będzie opracowanie danych pochodzących z 
bazy PEFS. 

 
Pytania badawcze: 

8. Jaki jest udział kobiet w projektach realizowanych w ramach 
komponentu regionalnego PO KL w porównaniu do mężczyzn? Czy 
są jakieś działania/poddziałania/formy wsparcia w ramach PO KL, 
gdzie te różnice są znaczne? Czy można wyróżnić takie 
działania/poddziałania/formy wsparcia, gdzie kobiety występują, 
jako grupa niedoreprezentowana? 

9. Jaki był udział projektów promujących przedsiębiorczość i rozwój 
samodzielnej działalności gospodarczej wśród kobiet w 
poszczególnych obszarach wsparcia? Jaka jest trwałość projektów 
tego typu?  

10. Jaki był udział projektów w zakresie wspierania zatrudnienia  
i podnoszenia kwalifikacji kobiet w zawodach nietradycyjnych w 
poszczególnych obszarach wsparcia? 

11. W jakich projektach (w ramach których działań/poddziałań) 
najchętniej uczestniczą kobiety, a w jakich mężczyźni? Jakie czynniki 
decydują, że udział ten jest różny w określonych działaniach? 

 
W tym analiza dokumentacji konkursowej 

12. Czy szczegółowe kryteria formułowane przez WUP w dokumentacji 
konkursowej są adekwatne do sytuacji kobiet i mężczyzn  
w regionie? Jeśli można wskazać jakieś zastrzeżenia do tej kwestii – 
na co powinna zostać zwrócona uwaga w tym zakresie? 
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5. Wyniki analizy desk research 
 

 
5. 1. Analiza rynku pracy województwa podkarpackiego 

 
Charakterystyka sytuacji kobiet na podkarpackim rynku pracy w odniesieniu do sytuacji mężczyzn 
 
Województwo podkarpackie zamieszkuje 5,5% ludności Polski. Pod względem gęstości zaludnienia – 118 
osób na 1 km2 – województwo zajmuje 9 miejsce w kraju.  
Ludność województwa jest stosunkowo młoda – więcej niż połowa ludności nie osiągnęła wieku 33 lat.  
W ogólnej liczbie ludności nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią 52% mieszkańców. 
Podkarpackie jest najmniej zurbanizowanym województwem: w miastach zamieszkuje 41% ogółu 
ludności. Analogiczny wskaźnik dla kraju wynosi 61%44. 
 
Liczba osób zatrudnionych w populacji w wieku 15+ w województwie podkarpackim w 2010 r. wyniosła 
50,3%, co uplasowało je na szóstej pozycji w skali kraju (ogólnopolska średnia w tym zakresie wyniosła 
50,4%)45. Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2011 r. województwo 
podkarpackie zajmowało 3 miejsce w kraju z 141 tys. zarejestrowanymi bezrobotnymi. Osoby bezrobotne 
mieszkające w tym województwie stanowiły 7% z wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce, 
odsetek ten był zbliżony dla obu płci. 
 
W II kwartale 2011 r. według danych GUS z badania BAEL, w województwie podkarpackim liczba ludności 
aktywnej zawodowo (tj. w wieku 15 lat i więcej ) wynosiła na koniec II kwartału 2011 roku 958 tys. osób 
(56,8%), a biernych zawodowo - 730 tys. osób (43,2%). Biorąc pod uwagę płeć wyraźnie widać, że wśród 
osób aktywnych zawodowo więcej było mężczyzn (524 tys.) niż kobiet (434 tys.), kobiety natomiast 
dominowały wśród osób biernych zawodowo. Brak aktywności zawodowej deklarowało aż 441 
tys. kobiet, co stanowiło 60% osób w tej grupie Warto zauważyć, też proporcje między osobami 
aktywnymi i biernymi zawodowo wśród kobiet i mężczyzn były odmienne. Podczas gdy dwóch na 
trzech mężczyzn było aktywnych zawodowo, wśród kobiet jedynie, co druga. 
 
Tabela 1. Aktywność ekonomiczna w województwie podkarpackim według płci w II kwartale  
2011 r. (dane w tys. osób) 

  
Aktywni zawodowo Bierni 

zawodowo 
ogółem Pracujący Bezrobotni 

razem w pełnym 
wymiarze czasu 

w niepełnym 
wymiarze 

czasu 
kobiety 434 376 315 61 58 441 
mężczyźni 524 465 422 43 58 288 

ogółem 958 841 737 104 117 730 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 
2011 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_aktyw_ekonom_ludn_II_kw_2011.pdf 
 
Na podkarpackim rynku pracy wśród 841 tys. osób pracujących było 376 tys. kobiet i 465 tys. mężczyzn. 
Kobiety stanowiły więc 45% spośród pracujących. Choć częściej pracowały one w pełnym wymiarze 
godzin – 315 tys. niż niepełnym – 61 tys., to dominowały w grupie osób zatrudnianych na część 
etatu. Sześciu na dziesięciu podkarpackich pracowników pracujących w niepełnym wymiarze 
godzin było kobietami. 
 
Inaczej kształtowała się sytuacja w grupie osób bezrobotnych - w II kwartale 2011 r. liczba 
bezrobotnych kobiet była równa liczbie bezrobotnych mężczyzn i wyniosła 58 tys. osób. Jednak  

                                                 
44Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2011. 
45Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2011. 
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nie oznacza to, że zjawisko bezrobocia w takim samym stopniu dotyka kobiety, co mężczyzn. Jeśli 
wziąć pod uwagę stopę bezrobocia to sytuacja kobiet kształtowała się gorzej (patrz: Wykres 1.).  
Bezrobotnych kobiet było 13,4%, wskaźnik ten był wyższy o 2,3 punkty procentowe od 
analogicznej miary w populacji mężczyzn. 
 
Wykres 1.Wskaźniki aktywności zawodowej według płci w województwie podkarpackim w II 
kwartale 2011 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 
2011 r. GUS. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_aktyw_ekonom_ludn_II_kw_2011.pdf 

 

Obserwując kluczowe wskaźniki dotyczące rynku pracy, jeszcze większą różnicę na niekorzyść kobiet 
widać w odsetku zatrudnionych. Jedynie 43% kobiet w województwie podkarpackim pracowało, 
wśród mężczyzn natomiast – 57,3%. Dysproporcja we wskaźniku zatrudnienia między płciami 
wyniosła więc aż 14,3 punktu procentowego.    

Wydaje się, że jednym z głównych problemów strukturalnych podkarpackiego rynku pracy może 
być brak miejsc pracy dla kobiet - stanowią one 43% ogółu pracujących, tymczasem wskaźnik 
feminizacji kształtuje się na poziomie 105. Wskazuje na to również analiza stanowisk - jeśli 
obserwować strukturę bezrobocia według zawodów to w województwie podkarpackim 15 najliczniej 
reprezentowanych grup zawodowych należą profesje, w których większość bezrobotnych stanowią 
kobiety. 
Jeżeli uwzględnimy ponadto rosnącą niezależność i samodzielność kobiet w poszukiwaniu pracy  
w Polsce, w tym i na Podkarpaciu, to jest to wystarczająco silny motyw do wyjazdów 
międzywojewódzkich czy zagranicznych. 
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Wykres 2.Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w województwie podkarpackim w latach 
2001-2010 
 

 
 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o dane GUS oraz dane Banku Danych Lokalnych, 
 II kwartał 2011 r.  

 
Gorsza sytuacja kobiet w stosunku do sytuacji mężczyzn na podkarpackim rynku pracy w 2011 r. 
nie jest zjawiskiem nowym. Gdy prześledzi się średnioroczne wskaźniki zatrudnienia  
na przestrzeni ostatnich 10 lat jasne staje się to, że dysproporcje w odsetku zatrudnionych kobiet  
i zatrudnionych mężczyzn są stałe.  
Najmniejszą różnicę w odsetku zatrudnionych kobiet i mężczyzn odnotowano w latach 2003 i 2005 – 
wyniosła ona wtedy 10,9 punktu procentowego, największą natomiast w 2009 r. – 14,7 punktu 
procentowego. Warto zaznaczyć jeszcze, że najlepszy z punktu widzenia wysokości wskaźnika 
zatrudnienia wśród kobiet był rok 2010 – pracowało wtedy 44,4% mieszkanek Podkarpacia  
w wieku 15+. 

 
Wykres 3. Wskaźnik bezrobocie dla kobiet i mężczyzn w województwie podkarpackim w latach 
2001-2010 
 

 
 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o dane GUS oraz dane Banku Danych Lokalnych. 
 
Zjawisko bezrobocia charakteryzuje się zmienną dynamiką, jednak wyższa stopa bezrobocia 
wśród kobiet niż wśród mężczyzn ma charakter stały. W latach 2001-2010 ani razu stopa bezrobocia 
wśród mężczyzn nie była wyższa od stopy bezrobocia wśród kobiet. Najwyższy współczynnik bezrobocia 
wśród kobiet odnotowano w roku 2002, bez pracy pozostawało wtedy aż 19,2% kobiet, najniższy 
natomiast był w roku 2008 i wyniósł – 9,1%.  
Najmniejsze różnice w odsetku bezrobotnych kobiet i mężczyzn obserwowane były w latach 2002, 2003  
i 2007 – wahały się  one wtedy między 0,2 a 0,6 punktu procentowego na niekorzyść kobiet. 
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Sytuacja kobiet i mężczyzn na podkarpackim rynku pracy w odniesieniu do sytuacji na rynku 
pracy kobiet i mężczyzn w pozostałych regionach kraju 

 
Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2011 r., województwo podkarpackie 
zajmowało 3 miejsce w kraju z 141 tys. zarejestrowanymi bezrobotnymi.  
Sytuacja kobiet w tym wymiarze była nieco lepsza niż mężczyzn, gdyż pod względem liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych kobiet województwo podkarpackie zajmowało 6 miejsce w kraju 
(76 tys.). Osoby bezrobotne mieszkające w tym województwie stanowiły 7% z wszystkich 
bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce, odsetek ten był równy dla obu płci. 
 
Przytoczone powyżej dane z urzędów pracy, pokazane w liczbach bezwzględnych nie obrazują jednak 
złożoności sytuacji na rynku pracy. Do prowadzania porównań między regionami lepszymi miarami są 
niewątpliwie wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności. Stopa bezrobocia określana na podstawie 
deklaracji ludności w badaniach BAEL za lata 2008-2010, sytuuje województwo podkarpackie w zakresie 
średniorocznych wskaźników poniżej średniej dla kraju.  
Stopa bezrobocia w tym województwie w roku 2010 była o 2 punkty procentowe wyższa niż średnia dla 
kraju i wynosiła 11,6%. Wyższe niż w podkarpackim stopy bezrobocia odnotowano tylko w dwóch 
województwach: zachodniopomorskim (12,3%) i świętokrzyskim (12%). Płeć różnicuje sytuację 
bezrobocia w województwie podkarpackim na tle innych województw. Rok 2010 był drugim  
z rzędu, gdy stopa bezrobocia kobiet w tym województwie była najwyższa w kraju i wyższa od 
średniej dla Polski o 2,3 punktu procentowego.   
Należy również podkreślić, że Podkarpacie cechuje najwyższy wskaźnik długotrwałego 
bezrobocia. Większość długotrwale bezrobotnych stanowią kobiety. 
 
Tabela 2. Stopa bezrobocia w latach 2008-2010 według województw i płci (%) 

  ogółem kobiety mężczyźni 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Polska 7,1 8,2 9,6 8,0 8,7 10,0 6,4 7,8 9,3 

 Łódzkie 6,7 7,6 9,2 7,5 8,1 9,5 6,1 7,1 9,0 

 Mazowieckie 6,0 6,0 7,4 6,4 6,2 7,2 5,7 5,8 7,7 

 Małopolskie  6,2 8,0 9,1 7,1 8,4 9,8 5,2 7,6 8,5 

 Śląskie  6,6 6,7 9,1 7,5 7,7 10,4 5,8 5,9 7,9 

 Lubelskie 8,8 9,7 9,9 8,7 9,3 9,5 8,9 10,0 10,2 

 Podkarpackie  8,2 10,0 11,6 9,1 11,1 12,3 7,5 9,3 11,2 

 Podlaskie 6,4 7,1 10,3 6,7 7,0 9,3 6,2 7,2 10,7 

 Świętokrzyskie 8,8 10,9 12,0 8,6 10,2 12,1 8,7 11,4 12,2 

 Lubuskie 6,5 9,6 10,5 7,1 9,4 10,8 6,0 10,1 10,3 

 Wielkopolskie 6,1 7,5 8,8 8,0 9,5 10,1 4,6 5,8 7,7 

 Zachodniopomorskie 9,6 10,3 12,3 10,2 10,6 11,6 9,1 10,1 13,0 

 Dolnośląskie 9,1 10,1 11,3 10,3 10,3 11,4 8,1 9,9 11,2 

 Opolskie 6,6 9,8 9,7 7,3 10,6 10,6 6,0 9,2 9,1 

 Kujawsko-pomorskie 9,1 10,4 10,6 10,1 10,6 11,9 8,3 10,2 9,7 

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

 Warmińsko-mazurskie 7,5 8,5 9,7 9,0 9,9 10,8 6,0 7,3 8,9 

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o dane GUS oraz dane Banku Danych Lokalnych. 
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Tabela 3.Wskaźnik zatrudnienia w latach 2008-2010 według województw i płci (%) 

  ogółem kobiety mężczyźni 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Polska 50,4 50,4 50,4 42,9 43,2 43,4 58,6 58,5 58,1 

 Łódzkie 51,6 50,8 51,6 44,5 43,2 44,4 59,5 59,1 59,5 

 Mazowieckie 55,3 55,3 54,2 47,9 48,7 47,7 63,6 62,7 61,4 

 Małopolskie  50,4 50,0 50,1 43,8 43,3 43,3 57,9 57,4 57,9 

 Śląskie  48,3 49,0 48,1 41,3 41,9 41,2 56,0 56,9 55,8 

 Lubelskie 50,4 50,4 50,7 44,3 44,1 44,8 57,1 57,2 57,2 

 Podkarpackie  50,2 50,9 50,3 43,3 43,8 44,4 57,6 58,5 56,6 

 Podlaskie 51,1 51,0 49,2 44,3 44,3 43,4 58,7 58,4 55,4 

 Świętokrzyskie 51,6 49,9 50,1 44,6 43,7 43,8 59,3 56,7 56,9 

 Lubuskie 49,0 48,5 49,8 40,8 41,7 43,3 58,3 55,9 57,2 

 Wielkopolskie 51,6 51,8 53,1 42,4 42,9 44,1 61,9 61,9 62,9 

 Zachodniopomorskie 45,6 46,8 46,2 38,9 39,7 40,1 53,3 54,6 53,0 

 Dolnośląskie 48,1 48,5 48,5 40,0 41,1 41,5 57,1 56,9 56,5 

 Opolskie 47,8 48,4 48,6 39,1 40,0 39,9 57,8 57,7 58,2 

 Kujawsko-pomorskie 47,7 49,1 48,9 38,8 40,9 41,0 57,3 58,1 57,7 

 Pomorskie 49,8 49,0 50,7 42,5 40,9 43,1 58,2 58,2 59,1 

 Warmińsko-mazurskie 47,5 48,0 48,3 39,5 40,3 41,0 56,3 56,3 56,2 

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o dane GUS oraz dane Banku Danych Lokalnych. 
 
W III kwartale 2011 r. odsetek kobiet wśród bezrobotnych w Polsce wyniósł 53,04%, zaś w województwie 
podkarpackim – 50,1%46.  
Niejednoznaczny jest trend zmian odsetka kobiet wśród ogółu bezrobotnych. Od 2005 r. odsetek ten 
kształtował się następująco: 2005 r. – 53,4%, 2006 r. - 56,1%, 2007 r. – 57,9%, 2008 r. – 55,5%, 2009 r. – 
50,1%, 2010 r. – 51,6%. Może to oznaczać, że około 2008 r. pojawiły się na rynku pracy województwa 
podkarpackiego czynniki wpływające na zwiększenie aktywizacji zawodowej kobiet. Być może istotnym 
elementem mającym wpływ na te zmiany było wsparcie oferowane osobom bezrobotnym za 
pośrednictwem projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.  
Niemniej jednak według najnowszych danych z III kwartału 2011 r. udział kobiet wśród ogółu 
bezrobotnych utrzymał się na zbliżonym poziomie, co w poprzednim roku i wyniósł 50,1%. Biorąc  
pod uwagę strukturę płci ludności aktywnej zawodowo w województwie (45% kobiet) - nadal sytuacja 
kobiet na rynku pracy jest trudna (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS)47. 
 
Lepiej niż stopa bezrobocia na tle innych województw kształtuje się podkarpacki wskaźnik zatrudnienia. 
Pod względem udziału osób zatrudnionych w populacji w wieku 15+ województwo podkarpackie w 2010 
r. zajmuje szóstą pozycję, z wynikiem 50,3%, co jest niemalże równe ogólnopolskiej średniej w tym 
zakresie (50,4%).  
Co ciekawe, również i w tym wymiarze można zaobserwować różnice płciowe, jednak mają ona 
odwrotny kierunek niż w przypadku bezrobocia. Współczynnik zatrudnienia kobiet jest tutaj 
wyższy niż w wielu regionach, a nawet niż średnia dla kraju (43,4%) i wynosi 44,4%. 
Województwami, którym Podkarpacie w 2010 r. ustępowało pod względem odsetka pracujących kobiet są 
tylko: mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie i lubelskie. Zauważyć też trzeba, że wyższy wskaźnik 
zatrudnienia kobiet w podkarpackim niż przeciętna w kraju nie jest odstępstwem od normy, utrzymywał 
się on stale w latach 2008-2010.  
 
 
 

                                                 
46Bank Danych Lokalnych, GUS 2011. 
47 Por. Struktura bezrobocia w województwie podkarpackim w przekroju kwalifikacyjno – zawodowym i regionalnym, Raport 
opracowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2007. 
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Te dwa zjawiska relatywnie wysokie stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudniania kobiet  
w województwie podkarpackim w porównaniu z innymi województwami świadczą o wyższej niż  
w innych regionach Polski chęci kobiet do podejmowania pracy płatnej. Ten wniosek potwierdzają 
dane o aktywności ekonomicznej. W 2010 r. województwo podkarpackie miało trzeci najwyższy wskaźnik 
aktywności zawodowej w Polsce (56,9%) i był on o 1,1 punktu procentowego wyższy niż średnia dla 
kraju. Mieszkanki Podkarpacia były niemalże liderkami w wysokości tego wskaźnika (50,6%), 
ustępując jedynie mieszkankom Mazowsza (51,4%) i przewyższając średnią dla kraju o 2,4 punktu 
procentowego. 
 
Warto zauważyć, że choć oczywiście wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn w województwie 
podkarpackim znacznie przewyższał wskaźnik aktywności kobiet (o 13,2 punktu procentowego)  
to w zestawieniu z danymi dla innych województw był dość niski. Zatrudnienie mężczyzn  
w województwie podkarpackim w 2010 r. kształtowało się na poziomie 63,8% i było nieznacznie niższe 
niż przeciętne w kraju (o 0,3 punktu procentowego), jednak niższy odsetek zatrudnienia mężczyzn 
odnotowano jedynie w sześciu województwach.     
 
Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie podkarpackim 
 
Podobnie, jak w pozostałych regionach kraju, również województwo podkarpackie jest obszarem 
wewnętrznie zróżnicowanym. Znajdują się na terenie tego województwa obszary, na których sytuacja  
na rynku pracy jest relatywnie dobra i takie, gdzie poziom bezrobocia jest wysoki a znaczna część 
mieszkańców zagrożona jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  
 
Analizując przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy niewątpliwie należy wziąć pod 
uwagę dwa wymiary, sytuację ludności mieszkającej na wsi i w miastach oraz w poszczególnych 
powiatach. Słabą stroną rynku pracy w województwie podkarpackim jest relatywnie wysoki poziom 
zatrudnienia w sektorze rolniczym (ok. 23%). Duża liczba osób utrzymująca się z pracy na roli świadczy  
o stosunkowo niskiej konkurencyjności regionalnych zasobów pracy. Dodatkowo występujące zjawisko 
przeludnienia obszarów wiejskich może prowadzić do bezrobocia ukrytego i być czynnikiem skłaniającym 
do migracji zarobkowej (wyjazdów w poszukiwaniu pracy). 
 
Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużą liczbą osób zamieszkujących na wsi,  
w związku z tym w końcu grudnia 2010 r. było drugim w kraju województwem po mazowieckim,  
z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi. Podczas gdy  
w mazowieckim było 50,2 tys. bezrobotnych kobiet zamieszkujących na wsi (co stanowiło 47,7% ogółu 
bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie mazowieckim), w podkarpackim było ich o 5 tys. 
mniej – 45,4 tys. kobiet (51,2%)48. Przewaga kobiet wśród bezrobotnych na podkarpackich terenach 
wiejskich powoli maleje w porównaniu do lat wcześniejszych – na koniec 2007 r. stanowiły one 63% 
ogółu bezrobotnych na wsi, gdy średnia dla kraju wynosiła 45%49, a na koniec 2008 odsetki te wyniosły 
odpowiednio - 62% i 46%50.  Zauważyć również warto, że, pomimo iż zarówno liczba bezrobotnych kobiet 
na wsi, jak i odsetek w województwie podkarpackim są wyższe niż w innych regionach kraju, mieszkanki 
wsi stanowią na przestrzeni ostatnich kilku lat około 1/3 bezrobotnych kobiet w tym województwie, 
pozostałe kobiety mieszkają w miastach.     
 
Drugim wymiarem charakterystyki przestrzennego zróżnicowania województwa podkarpackiego 
pod względem sytuacji kobiet na rynku pracy jest jego wewnętrzny podział terytorialny  
– województwo posiada 25 powiatów. Różnią się one od siebie zarówno liczbę zatrudnionych, jak  
i bezrobotnych, a ponadto, co jest kluczowe dla tego opracowania również proporcjami płci w tych 
grupach.   

                                                 
48Sytuacja kobiet na rynku pracy w 2010 roku, MPiPS, Warszawa 2011. 
49 Obliczenia własne na podstawie danych z Bezrobocie Kobiet w 2007 roku,MPiPS Warszawa 2008. 
50 Obliczenia własne na podstawie danych z Informacja o stanie i strukturze bezrobocia kobiet w 2008 roku, MPiPS, Warszawa 2009. 
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Wykres 4. Liczba zatrudnionych w województwie podkarpackim według płci i powiatu w 2010 r. 
(dane w tys. osób) 
 

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o dane GUS oraz dane Banku Danych Lokalnych, 2010 r. 
  
Analizując dane w zakresie zatrudnienia w 2010 r. widać, że na tle innych dwa powiaty wyróżniają 
się znaczną feminizacją zatrudniania, są to powiat: brzozowski i strzyżowski - kobiety stanowią  
w nich odpowiednio - 56,1% i 55,9% zatrudnionych. Są to jednak powiaty charakteryzujące się dość 
niską liczbą zatrudnionych ogółem. Powyżej średniej dla województwa udziału kobiet  
w zatrudnionych (46,1%) znajduje się jeszcze 11 powiatów, w tym wszystkie 4 miasta na prawach 
powiatu. Powiatem o najmniejszym udziale kobiet wśród zatrudnionych jest powiat stalowowolski 
(39,5%). 
 
Sytuacja bezrobotnych jest również zróżnicowana pod względem powiatów. Ogólna stopa bezrobocia   
w listopadzie 2011 r. wahała się w poszczególnych powiatach od 6,9% (miasto Krosno) do 23,7% 
(powiat niżański). Kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych w 64% powiatów. Najwyraźniej 
dominowały w powiecie tarnobrzeskim (57%), dębickim (56,1%), brzozowskim (55,3%)  
i mieleckim (55,2%). Warto zaznaczyć, że powyżej średniej dla województwa (51,6%) znajdowały 
się też wszystkie miasta na prawach powiatu. 
 
 

42,9 
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Z analizy raportów51 dotyczących osób długotrwale bezrobotnych w województwie podkarpackim 
wyłania się obraz dwóch dominujących ośrodków - Krosna i Rzeszowa, gdzie łatwiej jest o zdobycie  
i utrzymanie pracy zarobkowej. Miejscami, które zostały najgorzej ocenione pod względem możliwości 
zdobycia pracy są okolice Brzozowa i Ropczyc. Wyniki badań jakościowych realizowanych w powyżej 
wymienionych miejscach wskazują na fakt, iż kobiety trudniej znajdują tam zatrudnienie. Wynika to 
między innymi z faktu, że najczęściej oferowane miejsca pracy dotyczą stanowisk o niskich wymaganiach 
kwalifikacyjnych (także słabo płatne) w sektorze zawodów typowo męskich (kierowcy tir-ów, prace przy 
budowach, operatorzy specjalistycznych maszyn etc.). Respondenci podkreślali także fakt nierówności 
między kobietami a mężczyznami występujący w szarej strefie zatrudnieniowej. 
  
Dokonana analiza przestrzenna52 wykazała zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego ze 
względu na typ powiatu. Osoby z powiatów przemysłowych charakteryzują się najniższym 
średnim okresem pozostawania bez pracy, większą mobilnością przy poszukiwaniu pracy, 
gotowością do uczestnictwa w szkoleniach, oraz ogólnie bardziej aktywną postawą. Częściej niż  
w innych powiatach wskazywano opiekę nad dziećmi, jako przyczynę niemożności znalezienia 
pracy. W powiatach rolniczych odnotowano najwyższy odsetek osób bez doświadczenia 
zawodowego. Respondenci z tych terenów deklarowali najmniejszą gotowość do zmiany miejsca 
zamieszkania, a także ewentualnego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Powiaty turystyczne 
charakteryzowały się największym udziałem kobiet wśród przebadanych. Kobiety chętniej zatrudnia się 
w zawodach związanych z gastronomią i turystyką, najczęściej jednak są to prace sezonowe. 
 
W powiatach przemysłowych znacząco częściej występuje zjawisko samotnego macierzyństwa. 
Ten typ powiatu charakteryzował się także najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród 
badanych (74%). Ponad połowa respondentów pozostawała bez pracy od ponad 36 miesięcy – to 
najniższy wskaźnik w porównaniu do innych typów powiatu.  
Częściej niż w przypadku innych powiatów, jako przyczynę niemożności znalezienia pracy podawano 
konieczność opieki nad dziećmi. Osoby z Krosna i Stalowej Woli prezentowały bardziej aktywną postawę 
wobec działań na rzecz podjęcia pracy – prawie 80% respondentów zadeklarowało, że co najmniej kilka 
razy w miesiącu podejmują takie starania. Częściej zgłaszano także zapotrzebowanie na wsparcie  
w postaci kursów lub szkoleń mogących pomóc w znalezieniu pracy. Na terenach pozamiejskich 
dominowała postawa oczekiwania na pomoc w znalezieniu pracy. Jednym z powodów zaobserwowanej 
różnicy może być bliskość ośrodków szkoleniowych i brak konieczności czasochłonnych dojazdów.  
W przypadku osób nie uczestniczących w szkoleniach najczęstszym powodem była konieczność opieki 
nad dziećmi.  
 
Powiaty rolnicze - to obszar o największym udziale osób bez doświadczenia w pracy – ponad 25% 
osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej nigdy nie pracowało zawodowo. Sytuacja ta 
może być związana z wczesnym macierzyństwem i brakiem możliwości (instytucjonalnych lub 
finansowych) zostawienia dzieci pod opieką oraz z użytkowaniem gospodarstwa rolnego (ważne 
jest tutaj również zjawisko tzw. bezrobocia ukrytego). Przyczynami utraty ostatniej pracy dla osób 
posiadających doświadczenie zawodowe były na ogół: likwidacja firmy lub redukcja etatu (31%), ciąża 
 i konieczność opieki nad dziećmi (19%) oraz koniec stażu lub wygaśnięcie umowy (9%). 
Osoby badane z terenów rolniczych wykazywały się najmniejszą aktywnością w zakresie 
poszukiwania pracy. Jednocześnie wyrażały mniejszą gotowość do zmiany miejsca zamieszkania  
w celu znalezienia pracy. Podawane przyczyny to przywiązanie do miejsca zamieszkania czy niechęć  
do zmuszania dzieci do zmiany otoczenia i szkoły. W powiatach typu rolniczego najmniej respondentów 
rozważało podjęcie własnej działalności gospodarczej (15% wobec 23% w powiatach turystycznych  
i 42% w przemysłowych). 
 

                                                 
51 Raport „Byli długotrwale bezrobotni na rynku pracy województwa podkarpackiego” oraz Raport „Sytuacja osób długotrwale 
bezrobotnych na rynku pracy województwa podkarpackiego w opiniach pracowników publicznych służb zatrudnienia”.  
52Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim, M. Kuta-Pałach, K. Malicki, M. Pokrzywa, S. Wilk, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów 2011. 
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Poczucie dyskryminacji na rynku pracy oraz dostrzeganie barier w znalezieniu zatrudnienia było 
charakterystyczne dla badanych ze wszystkich typów powiatów. Jednak mieszkańcy terenów 
rolniczych ten aspekt podkreślali najczęściej.  
Głównym wskazywanym czynnikiem przyczyniającym się do dyskryminacji na rynku pracy była płeć 
żeńska (66% wskazań). Sytuacja ta związana jest z faktem, że większość respondentów stanowiły kobiety, 
w stosunku do których pracodawcy częściej stosują praktyki dyskryminujące. Jak wskazywały badane 
osoby w wywiadach pogłębionych, pracodawcy nie chcą zatrudniać młodych mężatek w obawie przed 
możliwą ciążą, koniecznością opieki nad chorymi dziećmi itp. Kobiety w trakcie rozmów były wypytywane 
o swoją sytuację rodzinną, często pracodawcy wprost odpowiadali, że nie są zainteresowani 
zatrudnianiem kobiet posiadających małe dzieci. Sytuację tę potwierdza wskazanie 49% 
respondentów na sytuację rodzinną, jako potencjalną przeszkodę w znalezieniu pracy.  
Przy poszukiwaniu pracy ważna jest również ich sytuacja materialna, która dla 63% 
respondentów z powiatów rolniczych stanowi ograniczenie w znalezieniu zatrudnienia. Barierą 
jest również zły stan zdrowia (58%) oraz zaawansowany wiek (50%) – pracodawcy preferują 
młodszych pracowników. 
 
Powiaty turystyczne - w powiatach leskim i bieszczadzkim, podobnie jak w pozostałych, wśród 
respondentów przeważały kobiety. W regionach turystycznych ta dysproporcja była jednak największa 
(85 do 15). Stąd też tak duży odsetek wskazań na płeć jako główną przeszkodę w znalezieniu 
zatrudnienia. Dane zgromadzone podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych wskazują, że 
kobietom łatwiej jest jednak znaleźć w pracę w działalności związanej z turystyką i gastronomią, jednak 
jest ona tylko sezonowa. Innymi barierami w znalezieniu zatrudnienia są: stan zdrowia, sytuacja rodzinna 
oraz materialna. 
W przypadku typu powiatu turystycznego występuje najmniejszy deklarowany odsetek wyjazdów 
zagranicznych (27%), w porównaniu z powiatem przemysłowym (33%) oraz rolniczym (39%). Klienci 
pomocy społecznej 
z powiatów leskiego i bieszczadzkiego wskazywali, w najmniejszym stopniu w porównaniu do innych 
powiatów, możliwość wyjazdów zagranicznych w celu podjęcia pracy. Głównym powodem 
niepodejmowania wyjazdów zagranicznych, podobnie jak w innych powiatach, było posiadanie dzieci 
(22%). Jest to powiązane także z tradycyjnym podziałem ról w rodzinie – na wyjazdy zarobkowe częściej 
decydowali się mężczyźni, pozostawiając kobietom sprawy opieki nad dziećmi. 
 
Analizując sytuację w poszczególnych powiatach warto zwrócić uwagę na zjawisko migracji. 
Obserwowany odpływ pracowników nie jest bowiem równomierny przestrzennie. Szczególnie 
wysoki zewnętrzny ruch migracyjny obejmuje powiaty przede wszystkim północnej części 
województwa podkarpackiego. W szczególności dotyczy to powiatów: stalowowolskiego, 
lubaczowskiego i jasielskiego. Ujemnym saldem migracyjnym odznaczają się również największe 
miasta województwa - dotyczy to w szczególności Przemyśla i Tarnobrzega, a w dalszej kolejności 
Krosna i Rzeszowa, w których to następuje przemieszczanie się z miasta do strefy podmiejskiej53.  
Na poziomie lokalnym występują również powiaty, które wykazują, choć czasem nieznaczne, to jednak 
dodatnie saldo migracji - dotyczy to m. in. powiatów takich, jak leski i krośnieński. Dodatnie saldo migracji 
jest w tym przypadku uwarunkowane małą aktywnością społeczno-zawodową ich mieszkańców. Jednak 
nade wszystko dodatnie saldo migracji mają powiaty położone w bezpośredniej strefie oddziaływania 
aglomeracji rzeszowskiej tj. powiat rzeszowski ziemski oraz powiat łańcucki,  
do których w wyniku kolejnej fazy urbanizacji migrują mieszkańcy Rzeszowa. 
 
Na koniec należy zauważyć, że kluczowe wskaźniki pozwalające na generalne oceny sytuacji 
odrębnie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a więc wskaźnik zatrudniania  
i aktywności zawodowej, w przekrojach na poziomie jednostek terytorialnych niższych niż 
województwo, a więc powiatów i gmin nie są dostarczane przez instytucje publiczne (danych 
takich nie publikuje ani MPiPS ani GUS). Problem jest również ze stopą bezrobocia – dane w tym 
zakresie na niższym poziomie agregacji w podziale na płeć odnoszą się jedynie do osób 
zarejestrowanych w urzędach pracy, a nie deklaracji o faktycznej gotowości do podjęcia pracy.  
Powoduje to, że autorzy prowadzący analizy w tym zakresie albo nie biorą pod uwagę tych zagadnień albo 

                                                 
53Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy, Rzeszów 
2010. 
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dokonują samodzielnie wyliczeń tych wskaźników, w oparciu o publikowane dane w liczbach 
bezwzględnych, co może prowadzić do różnego typu pomyłek i niespójności.   
 
 Czynniki mające wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy województwa podkarpackiego 
 
Płeć nie jest jedynym czynnikiem różnicującym sytuację na rynku pracy. Z dyskryminacją spotykają się 
osoby młode – absolwenci, osoby starsze – po 50. roku życia, czy osoby niepełnosprawne. Ponadto 
większą dyskryminacją zagrożone są osoby, które posiadają więcej jak jedną z tych cech,  
np. młode kobiety – zjawisko to w literaturze przedmiotu określane jest podwójną dyskryminacją. 
Dostępne dane statystyczne pozwalają sądzić, że województwo podkarpackie nie różni się szczególnie od 
ogólnych tendencji w tym zakresie.  
 
Od początku lat 90. osoby do 24 roku życia stanowią około 30% rejestrujących się w Urzędzie 
Pracy. W województwie podkarpackim  na koniec stycznia 2008 roku 21,7% liczby bezrobotnych 
stanowiły osoby do 25 roku  życia. Co istotniejsze, aż 37,5% spośród nich nie posiadało dotychczas 
żadnego stażu zawodowego (Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie). O złej sytuacji młodego 
pokolenia na rynku pracy w znacznej mierze decyduje struktura wieku mieszkańców województwa – 
Podkarpacie jest pod tym względem regionem „młodym”. 
 
Analizując strukturę bezrobotnych kobiet w województwie podkarpackim w zastawieniu  
ze strukturą w całym kraju widać wyraźnie (patrz: Tabela 4.), że prawie 1/3 bezrobotnych kobiet  
w podkarpackim to osoby, które próbują wejść na rynek pracy po raz pierwszy, udział tej grupy  
w roku 2008 był o 10 punktów procentowy wyższy niż w całym kraju. Pochodną tego zjawiska jest to, 
że również udział kobiet do 25 roku życia i absolwentek jest trochę wyższy niż średnia dla Polski. 
Interesujące jest natomiast to, że podkarpackie charakteryzuje się dość niskim udziałem bezrobotnych 
kobiet w wieku 50+, w roku 2007 wynosił on 10% a w roku 2008 – 11%.   
 
Tabela 4. Szczególne kategorie bezrobotnych kobiet w latach 2007 i 2008 

  2007 2008 

Polska 
woj. 

podkarpackie 
Polska 

woj. 
podkarpackie 

tys. % tys. % tys. % tys. % 

OGÓŁEM 1017,3 100% 73,1 100% 833,4 100% 64,1 100% 

poprzednio pracujące 754,7 74% 50,0 68% 622,4 75% 44,5 69% 

w tym zwolnione z przyczyn dot. 
zakładu pracy 36,5 4% 2,3 3% 26,0 3% 2,0 2% 

 dotychczas nie pracujące 262,7 26% 23,2 32% 211,1 21% 19,7 31% 

w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 47,6 5% 4,3 6% 50,6 6% 4,4 7% 

 do 25 roku życia 200,2 20% 15,8 22% 180,3 22% 14,7 23% 

długotrwale bezrobotne 679,9 67% 50,7 69% 468,7 56% 39,4 61% 

powyżej 50 roku życia 170,2 17% 7,7 10% 138,3 17% 7,0 11% 

bez kwalifikacji zawodowych 329,5 32% 17,9 24% 257,3 31% 14,8 23% 

samotnie wychowujące co 
najmniej 1 dziecko do 7 roku życia 73,0 7% 2,6 4% 109,7 13% 5,1 8% 

niepełnosprawne    34,4 3% 1,3 2% 37,4 4% 1,8 3% 

Źródło: dane za rok 2007 - Bezrobocie Kobiet w 2007 roku, Warszawa 2008; dane za rok 2008 -  Informacja 
o stanie i strukturze bezrobocia kobiet w 2008 roku, Warszawa 2009 
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Zdecydowane różnice w strukturze wieku bezrobotnych widoczne są między płciami (patrz: 
Wykres 5). W województwie podkarpackim w listopadzie 2011 r. Najwyższe udziały kobiet 
wystąpiły wśród bezrobotnych w grupach wiekowych: 25-34 lat (61%), 35-44 lat (59%) i  18-24 lat 
(55%). Mężczyźni dominowali jedynie wśród bezrobotnych po 55 roku życia.  
 
Z analiz prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wynika, że kobiety znacznie 
częściej niż mężczyźni nie posiadają żadnego stażu zawodowego. Na koniec czerwca 2011 r. bez stażu 
była blisko jedna trzecia bezrobotnych kobiet, mężczyźni natomiast stanowili w tej grupie 23,4%. Kobiety 
przeważają również wśród długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy powyżej 2 lat. Na koniec  
I półrocza 2010 r. kobiety  stanowiły w tej grupie ponad 23%, mężczyźni natomiast 14,5%54. Najczęściej są 
to osoby młode w wieku od 18 do 34 lat (56, 1% ogółu bezrobotnych kobiet) stosunkowo długo 
pozostające bez pracy 45,8% ogółu zarejestrowanych kobiet pozostaje w ewidencji UP powyżej  
12 miesięcy (z tego 32,2% dłużej niż 2 lata). Trudności tych nie eliminuje wyższy poziom wykształcenia. 
 
Niepokojące jest i to, że wśród bezrobotnych mieszkanek Podkarpacia jest wyższy niż średnia dla 
Polski udział kobiet, które posiadają kwalifikacje zawodowe. W 2008 r. udział bezrobotnych 
kobiet bez kwalifikacji zawodowych w województwie podkarpackim wynosił 23% i był  
o 8 punktów procentowy niższy niż w całym kraju. 
 
Wykres 5. Bezrobotni w województwie podkarpackim według płci i wieku w listopadzie 2011 
(dane w tys. osób) 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu: 
http://www.psz.praca.gov.pl./main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectI
D,867970 
 
Jak pokazują wyniki badania „Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych”55 ponad połowa respondentów nie posiada żadnych doświadczeń zawodowych 
(nigdy do tej pory nie pracowała zarobkowo). W ramach projektu przebadano łącznie 4 897 osób, z czego 
33,9% stanowili uczniowie techników, 21,1% uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, 21,1% liceów 
ogólnokształcących, 18,7% studenci studiów pierwszego stopnia, zaś 5,6% studenci studiów drugiego 
stopnia lub uczący się w trybie jednolitych studiów. Wśród respondentów przeważały kobiety 50,2%  

                                                 
54Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w I półroczu 2010 r., WUP w Rzeszowie, Rzeszów sierpień 2011. 
55 W opisywanym badaniu posłużono się metodą badań panelowych – w pierwszej ich fazie (styczeń-maj 2009) przeprowadzono 
badania ankietą audytoryjną wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tj. szkół zasadniczych zawodowych, techników, liceów 
ogólnokształcących oraz osób kończących studia I i II stopnia (lub jednolite magisterskie). Jej zasadniczym celem było określenie 
dotychczasowej ścieżki edukacyjnej, planów związanych z najbliższą przyszłością (edukacyjną i/lub zawodową) oraz charakterystyk 
społeczno demograficznych uczniów/studentów. Druga faza badań (grudzień 2009 – kwiecień 2010) zrealizowana została wśród 
uczestników pierwszej fazy, którzy wyrazili zgodę na udział w fazie drugiej, przy pomocy techniki CATI lub CAWI. 
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w stosunku do mężczyzn 44,4% (5,4% nie podało informacji nt. płci) oraz osoby pochodzące ze wsi 
(55,9% ogółu respondentów). 
 
Wyniki tego badania wskazują, że młode kobiety w większym stopniu koncentrują się na zdobywaniu 
wykształcenia, mężczyźni natomiast są bardziej aktywni zawodowo i częściej niż kobiety wskazują na 
posiadanie doświadczeń zawodowych. Jednakże należy zauważyć, że co drugi badany mężczyzna (51,4%) 
i co trzecia kobieta (36,7%) dopiero rozpoczynający swoją karierę zawodową, podejmowali przede 
wszystkim pracę „na czarno”. 
 
Wykres 6. Czy kiedykolwiek pracował Pan(i) zarobkowo, tj. łączył(a) Pan(i) naukę z pracą 
zarobkową lub nieodpłatną pomocą w rodzinnej działalności gospodarczej?/ Jaka jest Pana/Pani 
płeć? 
 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją a szarą strefą – formy 
adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”(n=4631). 
 
Warte uwagi jest również to, że jeśli obserwować strukturę bezrobocia według zawodów to  
w województwie podkarpackim 15 najliczniej reprezentowanych grup zawodowych to profesje,  
w których większość bezrobotnych stanowią kobiety. Dotyczy to w szczególności następujących grup: 
szwaczki, hafciarki i pokrewni; sprzedawcy i demonstratorzy; krawcy, kapelusznicy i pokrewni; 
pracownicy ds. finansowych i handlowych, gdzie indziej niesklasyfikowani56. Natomiast patrząc na udział 
kobiet wśród bezrobotnych poprzednio pracujących, według sekcji PKD widać, że w 8 na 13 sekcji 
dominują kobiety, szczególna ich nadreprezentacja wśród bezrobotnych jest w sekcjach takich jak: opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (79%), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi  (76%), edukacja (73%) i handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (66%)57. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56Struktura bezrobocia w województwie podkarpackim w przekroju kwalifikacyjno – zawodowym i regionalnym, Raport opracowany 
przez Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2007. 
57Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010, Raport z badań w ramach projektu Podkarpackiego Obserwatorium 
Rynku Pracy, Warszawa, 2011. 
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Wykres 7. Struktura stanowisk pracy w podziale na wielkie grupy zawodowe (PKZIS), w których 
poszukiwani są nowi pracownicy według kwartałów  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Podkarpacki monitoring rynku pracy, Raporty 1-6, pod red. 
Elżbiety Wojnickiej, Rzeszów 2008-2009 
 
Badania ankietowe prowadzone wśród pracodawców przez Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie przez 1,5 roku (od III kwartału 2008 r. do IV kwartału 2009 r.) pokazują, że  między 
poszczególnymi kwartałami w sposób znaczy waha się nie tylko liczba wolnych miejsc pracy, ale również 
ich struktura jeśli chodzi o zawód. Interesujące jest, że w czasie, gdy dostępnych jest najmniej 
wolnych miejsc pracy, wyraźnie wzrasta udział prac prostych (III kwartał 2009). Wydaje się,  
że dość stabilna sytuacja jest natomiast w grupach zawodów pracownicy usług osobistych  
i sprzedawcy oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – w grupach tych mieszczą się zawody, 
które na poprzedniej stronie zostały wymienione, jako te, w których większość bezrobotnych 
stanowią kobiety. Dane te, choć zebrane na małej próbie pracodawców (800) mogą, więc 
wskazywać na optymistyczne tendencje, jeśli chodzi o możliwość znalezienia pracy przez 
bezrobotne kobiety.  
 
Bezrobotne kobiety w województwie podkarpackim są lepiej wykształcone niż mężczyźni.  
W statystykach urzędów pracy kobiety przeważają wśród osób z wykształceniem wyższym, 
średnim ogólnokształcącym, a także policealnym i średnim zawodowym. Mężczyźni natomiast 
częściej legitymują się wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Zjawisko 
to widoczne jest również w danych dla województwa podkarpackiego, wśród osób bezrobotnych 
mieszkających na jego terenie według danych z listopada 2011 r. kobiety stanowiły 71% wśród osób  
z wyższym wykształceniem, 70% - z średnim ogólnokształcącym i 61% - z policealnym i średnim 
zawodowo (Wykres 8.).  
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Wykres 8. Bezrobotni w województwie podkarpackim według płci i  wykształcenia w listopadzie 
2011 (dane w tys. osób) 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o: 
http://www.psz.praca.gov.pl./main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,objectI
D,867970 
 
Omawiając sytuację specyficznych grup kobiet na rynku pracy nie można zapomnieć o kobietach, 
które chcą podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. 
Na koniec 2010 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce kobiety, które nie mogły znaleźć 
zatrudnienia po takiej przerwie stanowiły 18,3%58. W zakresie liczby kobiet, które są bezrobotne ze 
względu na przerwę związaną z urodzeniem i wychowaniem dzieci Podkarpacie zajmowało  
3 miejsce kraju, z około 15 tys. kobiet w takiej sytuacji. 
 
Analizując czynniki mające wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy w woj. podkarpackim należy 
wspomnieć o kwestiach wykluczenia społecznego i ubóstwa59. Interesujących informacji dostarcza  
w tym zakresie analiza przestrzenna badanego zjawiska60.  

• Przedmiotem badań w postaci wywiadów z osobami zagrożonymi wykluczeniem była ich 
obiektywna sytuacja życiowa, warunki życia, praca (lub bezrobocie), sytuacja materialna, 
uczestnictwo w życiu społecznym, a także potrzeby i aspiracje zawodowe, finansowe, 
edukacyjne, stosunek do instytucji pomocy i integracji społecznej, a także bariery z tym 
związane. W bazie wynikowej uzyskano znaczną nadreprezentację kobiet – stanowiły one 

                                                 
58Rynek Pracy w Polsce 2010, MPiPS, Warszawa 2011. 
59Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim, M. Kuta-Pałach, K. Malicki, M. Pokrzywa, S. Wilk, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów 2011. 
60 Głównym celem projektu było zebranie informacji na temat wykluczenia społecznego na Podkarpaciu oraz wypracowanie 
rekomendacji dla samorządów i instytucji wsparcia w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zakres badania 
obejmował wskazanie determinant wykluczenia społecznego oraz określenie rozmiaru zjawiska w regionie. W ramach badania 
przeprowadzono 300 wywiadów kwestionariuszowych i 96 wywiadów indywidualnych z osobami korzystającymi z pomocy 
społecznej, a także 10 zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i partnerami 
społecznymi i gospodarczymi. Na potrzeby projektu wyodrębniono typy powiatów, stosując wskaźniki wykorzystujące dane 
statystyczne dotyczące sytuacji społeczno-demograficznej powiatów. Określono trzy typy powiatów: rolniczy, turystyczny   
i przemysłowy. Do badania wybrano 6 powiatów pogrupowanych po 2 według typu. Miasto Krosno oraz powiat stalowowolski 
reprezentowały typ przemysłowy; powiaty leski i bieszczadzki – typ turystyczny; powiaty kolbuszowski  i przemyski – typ rolniczy. 
Dobór próby w badaniu ilościowym był celowy – w każdym typie powiatu, reprezentującym 3 główne charakterystyki, 
przeprowadzono po 50 wywiadów kwestionariuszowych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej z tytułu długotrwałego 
bezrobocia oraz 50 wywiadów z osobami pobierającymi świadczenia z powodu ubóstwa. 
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prawie 80% przebadanych osób61. Wyniki badania jakościowego potwierdziły, że dyskryminacja 
na rynku pracy ze względu na płeć jest istotnym problemem na Podkarpaciu, niezależnie od 
powiatu.  

• Podawane przez respondentki przykłady wskazywały na nierówne traktowanie 
kandydatów do pracy, w szczególności samotnych matek. Potencjalni pracodawcy 
rekrutując otwarcie kierowali się informacją o liczbie posiadanych dzieci, ich wieku, czy 
sytuacji rodzinnej kandydatki do pracy. Warto zauważyć, że Podkarpacie należy do 
województw o najniższym poziomie występowania zjawiska samotnego macierzyństwa 
(15,5%), dla porównania w województwie dolnośląskim udział ten wynosi 19,8%. 

• Jedną z najpoważniejszych wskazywanych przeszkód w znalezieniu pracy była płeć, jako kolejne 
wymieniano sytuację materialną i wiek. Badania jakościowe potwierdziły istnienie dyskryminacji 
kobiet na rynku pracy, zwłaszcza w związku z opieką nad dziećmi lub planowanym 
macierzyństwem. W połączeniu z ograniczoną liczbą ofert może się to przyczyniać do 
wykluczania kobiet z rynku pracy, a także wydłużania okresu pozostawania bez pracy. Opisywane 
zjawiska występowały niezależnie od typu gospodarczego powiatu. 

• Konieczność opieki nad dziećmi jest dla kobiet istotną barierą w poszukiwaniu pracy  
–  problem ten był wskazywany wielokrotnie, niezależnie od miejsca zamieszkania 
respondentki. Ogranicza to także możliwość korzystania z kursów doszkalających i jest 
głównym powodem rezygnacji ze zmiany miejsca zamieszkania czy wyjazdu za granicę  
w celach zarobkowych.  

• Jednym z istotnych zagrożeń dla Podkarpacia jest feminizacja i juwenalizacja ubóstwa62  
i wykluczenia społecznego – niezależnie od typu powiatu. 

• Istotnym czynnikiem polepszającym sytuację kobiet na rynku pracy jest rozwój 
infrastruktury przedszkoli i żłobków, a także elastycznych form zatrudnienia (np. 
telepracy). Wsparcie osób wychowujących dzieci przyczyni się do zwiększenia aktywności 
zawodowej kobiet. 

5. 2. Konsekwencje długotrwałego pozostawania bez pracy 
 
Wyniki analiz przedstawione powyżej wskazują, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni nie 
posiadają żadnego stażu zawodowego i przeważają wśród długotrwale bezrobotnych, 
pozostających bez pracy powyżej 2 lat. Blisko co druga (45,8%) z kobiet zarejestrowanych  
w Urzędzie Pracy na terenie woj. podkarpackiego pozostaje w ewidencji powyżej 12 miesięcy  
(z tego 32,2% dłużej niż 2 lata). 
 

Kobiety w całej Polsce przeważają wśród długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy 
dłużej niż 12 miesięcy. Pod koniec 2010 r. odsetek kobiet wśród ogółu bezrobotnych wyniósł 51,9%, 
wśród pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – 56,7%, zaś wśród bezrobotnych pozostających bez 
pracy powyżej 24 miesięcy – 60,7%63. Wśród bezrobotnych kobiet zauważyć można również wyższy 
odsetek osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do bezrobotnych pozostających bez pracy poniżej 12 
miesięcy (49,9%), niż w przypadku mężczyzn (42,6%)64. 

Mimo, że długotrwale bezrobotne kobiety były młodsze i lepiej wykształcone od długotrwale 
bezrobotnych mężczyzn to także w tym przypadku pozostawały one dłużej bez pracy - średnio 16,3 
miesiąca w końcu 2009 r., a mężczyźni 15,3 miesiąca65. Taką samą prawidłowość dotyczącą wykształcenia 
zaobserwowano w województwie podkarpackim66.  

                                                 
61 Większość respondentek należała do przedziału wiekowego 41-50 lat (33,5%) oraz 31-40 lat (26,8%). Średnia wieku mężczyzn 
była wyższa: 34,4% miało od 51 do 60 lat, zaś 23% - 41-50 lat. Płeć nie była zmienną różnicującą jeśli chodzi o wykształcenie 
respondentów. Ogółem 41,7% zadeklarowało posiadanie wykształcenia zawodowego, 34% - podstawowego, zaś 20,3% - średniego. 
62Nadreprezentowanie dzieci i młodzieży wśród osób żyjących na granicy skrajnego ubóstwa czy ustawowej granicy ubóstwa 
63Tamże. 
64 Por. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni, MPiPS, 
2010. 
65Tamże. 
66 Por. Raport o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Advisory 
Group TEST Human Resources, Kraków, 2009. 
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Dane dotyczące długotrwałego bezrobocia wskazują na istotnie gorszą pozycję na rynku pracy 
kobiet w stosunku do mężczyzn. Według badań przeprowadzonych wśród państw członkowskich 
Unii Europejskiej wśród kobiet istnieje wyższe niż u mężczyzn ryzyko, że nie znajdą nowego 
zatrudnienia po stracie pracy. Kwestia ta jest szczególnie istotna w kontekście trwającego od kilku lat 
kryzysu ekonomicznego67. Według danych MPiPS w Polsce między końcem 2009 r. a końcem 2010 r. 
liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 5% a mężczyzn o 1,5%. 
Płeć jest podstawowym czynnikiem różnicującym czas pozostawania bez pracy. Według danych 
ogólnopolskich z końca 2010 r. średni czas pozostawania bez pracy wyniósł dla kobiet 10,4 
miesiąca, podczas gdy dla mężczyzn wskaźnik ten był równy 8,9 miesiąca. Analiza cech społeczno-
demograficznych wykazała, że różnica ta występowała, mimo iż kobiety były młodsze i lepiej 
wykształcone od mężczyzn68. Wskazuje to na możliwość występowania zjawiska dyskryminacji ze 
względu na płeć. 

Istotną kwestią mającą wpływ długość pozostawania bez pracy jest także sytuacja kobiet po 
urodzeniu dziecka. Według statystyk MPiPS z końca 2010 r. kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka pozostawały bezrobotne średnio 14 miesięcy69. Według 
ogólnopolskich badań matek około 18,3% z nich nie wróciło do pracy po narodzinach dziecka,  
z czego jedynie 51,8% zrezygnowała dobrowolnie. Prowokuje to ważne pytania o bezpieczeństwo 
pracy kobiet rodzących dzieci. Zależało to ściśle od wykształcenia respondentek i ich statusu zatrudnienia 
w chwili urodzenia dziecka. Do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka wróciło 87% matek  
z wykształceniem wyższym, nieco ponad 70% z wykształceniem średnim i około 60% z wykształceniem 
podstawowym lub zasadniczym zawodowym. W przypadku kobiet pracujących na podstawie umowy  
o pracę na czas nieokreślony do pracy po przerwie związanej z wróciło 78%, w przypadku umowy na czas 
określony niewygasającej w trakcie ciąży – 52%, w przypadku umowy na czas określony wygasającej  
w trakcie ciąży – 43%.70 

Część kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka spotyka się ze zmniejszeniem 
dotychczasowych zarobków (ok. 6%). Niemniej warto zauważyć, że 8% spośród respondentek 
zadeklarowało uzyskanie wyższych dochodów niż przed urodzeniem dziecka71. W porównaniu do kobiet 
bezdzietnych matki obciążone są większym prawdopodobieństwem wyjścia z zatrudnienia. Ryzyko to 
związane jest przede wszystkim z wiekiem dziecka. Dane jednoznacznie wskazują na konieczność 
zrównania szans kobiet i mężczyzn poprzez m.in. elastyczne formy zatrudnienia, elastyczne godziny 
pracy, czy rozwój ośrodków opieki nad dziećmi. 

Według badań zespołu I. E. Kotowskiej kobiety wracające do pracy po urlopie wychowawczym 
wskazują na trudności w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przede wszystkim 
wiąże się to ze sztywną organizacją pracy i niewielkimi ustępstwami ze strony pracodawców. 
Trudności te istotnie także ograniczają zaangażowanie kobiet na rynku pracy i są przyczyną wycofania się 
z niego72.  Ciąża jest czynnikiem znacząco zmniejszającym szanse podjęcia pracy przez kobiety bezrobotne 
i bierne zawodowo73.  

Według ekspertów wśród najważniejszych czynników utrudniających kobietom powrót na rynek pracy po 
urodzeniu dziecka należy wymienić: 

1) czynniki zewnętrzne: pogodzenie obowiązków domowych i zawodowych, brak odpowiednich ofert 
pracy, które umożliwiłyby bezkolizyjne godzenie obowiązków, brak ciągłości kontaktu z branżą, zbyt 
długi pobyt poza rynkiem pracy, niskie zaufanie pracodawcy do kobiet powracających z urlopów, 
dezaktualizacja kwalifikacji, konieczność rozpoczynania pracy na nowo „od punktu wyjścia”; 

                                                 
67 Tamże. 
68 Por. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni, MPiPS, 
2010. 
69Tamże 
70Por. Syt.uacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem, I. E. 
Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska, M. Styrc, A. Zadrożna, Warszawa. 2007. 
71Tamże. 
72Tamże. 
73Tamże. 
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2) czynniki wewnętrzne: zaniżona wiara we własne możliwości, brak kultury pracy w rodzinie, 
uzależnienie od męża, postrzeganie przebywania w domu z dzieckiem jako wygodnego i bezpiecznego, 
obawy o utratę poczucia bezpieczeństwa, demotywowanie przez partnerów, niechęć do opieki 
instytucjonalnej (np. żłobków), bariery związane z pozostawieniem dziecka pod czyjąś opieką, 
przyzwyczajenie do „domowego” trybu życia, brak motywacji do podjęcia pracy, trudności z wdrożeniem 
w rytm pracy, nierealistyczne oczekiwania w stosunku do pracy.74 Na podstawie analizy czynników 
zewnętrznych można postawić hipotezę, że rozwiązania instytucjonalne dla aktywnych zawodowo matek 
są niedostosowane lub niewystarczająco, co zmusza część z nich do odejścia z rynku pracy lub przyjęcia 
niesatysfakcjonujących warunków. 

Również analiza danych z macierzy pokazuje, że konsekwencje długotrwałego bezrobocia dla 
kobiet i mężczyzn w województwie podkarpackim są różne.  
Badania fokusowe (prowadzone metodą focus group interview) omówione w raporcie Sytuacja osób 
długotrwale bezrobotnych na rynku pracy województwa podkarpackiego w opiniach pracowników 
publicznych służb zatrudnienia75, wskazują, iż spośród różnych grup najtrudniej jest się odnaleźć na rynku 
pracy kobietom oraz matkom samotnie wychowującym dzieci (najczęściej zjawisko to dotyka kobiet 
między 30 a 40 rokiem życia wychowujących dzieci, nieposiadających żadnego doświadczenia 
zawodowego). Także w oczach pracodawców do osób najbardziej zagrożonych długotrwałym 
bezrobociem należą kobiety (22,9%) oraz matki samotnie wychowujące dzieci (12,5%), co pokazują 
wyniki badań opisanych m.in. w raporcie Długotrwałe bezrobocie w opiniach pracodawców terenu 
województwa podkarpackiego. Niezależnie od płci brak wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego  
i konkretnych umiejętności osłabia szanse na zdobycie miejsca zatrudnienia. 

Należy podkreślić, że osoby pozostające dłużej bezrobotnymi (powyżej 36 miesięcy pozostaje bez 
pracy ponad 46% osób) tracą sieć znajomości i są społecznie stygmatyzowane, co może prowadzić do 
zmian w mentalności, utraty wiary we własne siły i możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej. Istnieje 
opisane w literaturze przedmiotu zjawisko dziedziczenia bezrobocia, co prowadzi do powstawania całych 
enklaw osób bezrobotnych oraz przekazywania pasywnych wzorców roszczeniowości wobec systemu 
opieki socjalnej, w miejsce aktywnego ponoszenia starań w celu zmiany swoich kwalifikacji  
i podejmowania prób zdobycia środków stałego dochodu. Wyniki badań wskazują, że pogodzenie się ze 
swoją sytuacją dotyczy zdecydowanej większości osób długotrwale bezrobotnych, bez względu na płeć. 
Tylko, co 10 osoba, podejmuje starania przemiany swojej sytuacji na rynku pracy. Zaś wola walki  
i siła motywacji okazują się być czynnikiem najsilniej determinującym szanse pozytywnego 
zakończenia procesu rekrutacyjnego. 
 

                                                 
74Por. Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 
Raport opracowany przez HRP, Łódź. 2009. 
75 Próba objęła kobiety pozostające bez pracy dłużej niż 36 miesięcy (ponad 52,9% kobiet), druga co do liczebności kategoria to 
kobiety pozostające poza rynkiem pracy do 18 miesięcy (ponad 30%).  Dla mężczyzn kategorie te układają się w odwrotnej 
kolejności. Najczęściej czas trwania bezrobocia nie przekraczał 18 miesięcy (47,6%), zaś średnio co trzeci mężczyzna pozostawał 
niezatrudniony powyżej 36 miesięcy.  
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Wykres 9. Czas pozostawania na bezrobociu w podziale na płeć 

 
 Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie macierzy BEZROBOTNI, „Skutecznie przeciw 
długotrwałemu bezrobociu. Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy województwa podkarpackiego, 
Raport z badań, BD Center”, n=1198. 
 

Badani bezrobotni w zależności od płci różnie oceniali swoje przyszłe szanse na znalezienie pracy. 
Na uwagę zasługuje znacznie bardziej krytyczne spojrzenie kobiet na kategorię „niewielkie szanse 

na znalezienie pracy”, oraz zdecydowanie niższe odsetki odpowiedzi wskazujących na ich 
optymizm w kwestii wyjścia z bezrobocia. 
Zdecydowanie najwięcej osób ocenia je, jako „niewielkie”, przy czym wśród kobiet jest to niemal, co druga 
pytana osoba (48%) zaś u mężczyzn częściej, niż co trzeci pytany (37,1%). Niemal równie często 
mężczyźni odpowiadali, że mają średnie szanse na stałą posadę (36,1%). Podobna liczba kobiet  
i mężczyzn odpowiedziała, że ma „średnie” szanse na stałe zatrudnienie, odpowiednio 15, 2% oraz 15,1%. 
 
Wykres 10. Ocena szans na znalezienie jakiejkolwiek stałej pracy w podziale na płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie macierzy BEZROBOTNI, „Skutecznie przeciw 
długotrwałemu bezrobociu. Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy województwa podkarpackiego, 
Raport z badań”, BD Center, n=1196. 
 

Również kobiety pozostające bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego 
lub wychowawczego zapytane o ocenę szans znalezienia stałej pracy, widzą swoją przyszłość raczej 
pesymistycznie. Tylko średnio jedna na pięć kobiet (głównie są to kobiety z wyższym wykształceniem) 
ocenia swoje szanse pozytywnie. 
 
Wykres 11.  Jak ocenia Pani szanse znalezienia stałej pracy? (%) 
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Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 24 
miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu POD 
WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=297. 
 
Kobiety i mężczyźni inaczej oceniają konsekwencje pozostawania w dłuższym okresie czasu 
bezrobotnymi. Kobiety w wyższym stopniu różnicują w swoich odpowiedziach konsekwencje tego 
stanu rzeczy stanowiące największe utrudnienie na rynku pracy. 
Częściej niż mężczyźni (19,1%) kobiety (28,5%) jako najsilniejszą barierę wskazywały na brak 
doświadczenia zawodowego oraz brak odpowiednich kwalifikacji, na które jest popyt na rynku (kobiety 
20,8%, zaś mężczyźni 15,9%). Dla częściej niż co piątego mężczyzny (20,9%) największą przeszkodę 
stanowi brak ofert w wyuczonym zawodzie, kobiety odczuwają tę uciążliwość rzadziej (13,5%). Dla 
częściej niż co szóstej kobiety (16,1%) silną przeszkodę stanowi sytuacja rodzinna związana  
z wychowywaniem dzieci. Dla mężczyzn odsetek wskazań tej opcji był znikomy (5%). 
Znacznie częściej od kobiet (2,6%), mężczyźni (12,7%) wskazywali jako odpowiedź fakt niskiej 
atrakcyjności ofert pracy ze względu na proponowane zarobki. Inne opcje odpowiedzi jak: zbyt wysokie 
wykształcenie do oferowanych stanowisk, zły stan zdrowia, trudności w zaprezentowaniu się 
pracodawcom, czy fakt przyzwyczajenia się do sytuacji bezrobocia, czy zbyt uciążliwy dojazd konieczny do 
podjęcia danej pracy uzyskały dla obu płci mniej różnicujący poziom wskazań. 
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Wykres 12.Największe utrudnienie / przeszkoda w znalezieniu satysfakcjonującej pracy 

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie macierzy BEZROBOTNI, „Skutecznie przeciw 
długotrwałemu bezrobociu. Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy województwa podkarpackiego, 
Raport z badań, BD Center”, n=1196. 
 

Interesujących danych dostarczają informacje zebrane od pracodawców. Pracodawcy, którzy już 
zatrudniali osoby długotrwale bezrobotne najczęściej, jako czynnik zniechęcający do takich 
działań wskazywali wysokie koszty szkolenia takich osób (30,3%)76. 
 
Tylko trzy procent mniej badanych pracodawców, u których takie osoby wciąż pracuje podziela tę 
odpowiedź (27,2%). Powód ten jest również największą obawą takich przedsiębiorców, którzy nie mają 
doświadczenia w zatrudnianiu bezrobotnych (29,5%). 
Częściej niż co dziesiąty pracodawca zatrudniający wcześniej osoby powracające na rynek pracy wskazuje, 
że bezrobocie rozleniwia i obniża ich motywację (10,9%). Wszyscy pracodawcy niezależnie od tego czy 
kiedykolwiek zatrudniali osoby pozostające bez pracy, czy bez takich doświadczeń, podkreślają trudność 
wynikającą z utraty kwalifikacji (odpowiednio 10,1%, 10,2%, 12,3%). 
 
Na uwagę zasługuje fakt, iż pracodawcy, którzy nie mają doświadczenia we współpracy z osobami 
długotrwale bezrobotnymi inaczej postrzegają ich problemy (nie znają ich). Zatem w polityce 
przełamywania barier na rynku pracy należy zwrócić uwagę na stereotypowe postrzeganie osób 
powracających na rynek pracy jako niezaradnych i mało przebojowych (21,7%), czy poglądu, że skoro im 
się tak długo nie udawało pokonać trudności to lepiej nie ryzykować (9,4%). 

                                                 
76„Skutecznie przeciw długotrwałemu bezrobociu. Długotrwałe bezrobocie w opiniach pracodawców z terenu województwa 
podkarpackiego, Raport z badań”, BD Center. 
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Tabela 5. Firmy zatrudniające osoby długotrwale bezrobotne a negatywne aspekty zatrudniania 
takich osób 

  Czy firma zatrudniała osoby długotrwale bezrobotne? 

 Co może zniechęcać do zatrudniania osób 
długotrwale bezrobotnych? 

Tak, w 
przeszłości 

n=119 

Tak, osoby te 
nadal w niej 

pracują n=206 

Nigdy nie 
zatrudniano 
długotrwale 

bezrobotnych 
n=224 

Ogółem n=572 

Wymagają zbyt wysokich nakładów na 
szkolenia - lepiej wybierać osoby z 
odpowiednimi kwalifikacjami 

30,30% 27,20% 29,50% 28,70% 

Są niezaradni, mało przebojowi 15,10% 14,60% 21,70% 18,20% 

Długotrwałe bezrobocie rozleniwia, obniża 
motywację do pracy 

10,90% 13,10% 8,60% 10,70% 

Osoby długotrwale bezrobotne tracą 
kwalifikacje z upływem czasu 

10,10% 10,20% 12,30% 11,00% 

Są to osoby nastawione roszczeniowo, trudno 
się z nimi współpracuje 

9,20% 9,70% 8,60% 9,10% 

Mogą szybko zrezygnować 8,40% 7,30% 5,70% 6,80% 

Istnieje obawa, że szybko wpadają w nałogi 5,90% 10,20% 2,90% 6,10% 

Wcześniej zatrudniane osoby długotrwale 
bezrobotne okazały się nieprzydatne 

5,90% 5,30% 1,20% 3,70% 

Skoro nie udało im się tak długo znaleźć 
pracy, to lepiej nie ryzykować 

4,20% 2,40% 9,40% 5,80% 

Ogółem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie macierzy PRACODAWCY. „Skutecznie przeciw 
długotrwałemu bezrobociu. Długotrwałe bezrobocie w opiniach pracodawców z terenu województwa 
podkarpackiego, Raport z badań”, BD Center. 
 
Dla pracodawców, bez różnicy czy mają doświadczenia z zatrudnianiem osób bezrobotnych, czy też 
nie - największą zachętą do podejmowania ich zatrudnienia byłoby refundowanie kosztów 
zatrudnienia. 
Na drugim miejscu oceniono propozycję zwolnień podatkowych dla zatrudniających osoby bezrobotne 
(odpowiednio 29,2%, 17,1%, 28,5%). Jako najmniej zachęcającą przyjęto propozycję możliwości 
wpływania na profil kształcenia osoby długotrwale bezrobotnej (odpowiednio 14,2%, 15,2% oraz 14,2%). 
Można zatem powiedzieć, że fakt zatrudniania, bądź nie osób długotrwale bezrobotnych nie różnicował 
odpowiedzi respondentów w tej kwestii.  
 
Tabela 6.  Firma zatrudniająca osoby długotrwale bezrobotne a zachęty do ich zatrudniania 

 
Czy firma zatrudniała osoby długotrwale bezrobotne? 

Co mogłoby najbardziej zachęcić Pana(i) firmę do 
zatrudnienia osoby długotrwale bezrobotnej? 

Tak, w 
przeszłości, 

n=120 

Tak, osoby 
te nadal w 

niej 
pracują, 
n=210 

Nigdy nie 
zatrudniano 
długotrwale 

bezrobotnych, 
n=586 

Ogółem,     
n=586 

Możliwość wpływu na profil jej kształcenia przed 
udziałem w procesie rekrutacji (np. w ramach szkoleń 
organizowanych dla 

14,20% 15,20% 14,20% 14,70% 

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby długotrwale 
bezrobotnej 

46,70% 56,70% 44,30% 49,10% 

Czas refundacji w miesiącach i wysokość jako % min. 
wynagrodzenia 

1,70% 1,00% 0,80% 1,00% 
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Zwolnienia podatkowe dla pracodawców tworzących 
miejsca dla osób długotrwale bezrobotnych 

29,20% 17,10% 28,50% 24,60% 

Dotacja na stworzenie/wyposażenie nowego stanowiska 
pracy 

8,30% 9,00% 7,90% 8,40% 

Inne 0,00% 1,00% 4,30% 2,20% 

 Ogółem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie macierzy PRACODAWCY. „Skutecznie przeciw 
długotrwałemu bezrobociu. Długotrwałe bezrobocie w opiniach pracodawców z terenu województwa 
podkarpackiego, Raport z badań”, BD Center. 
 

5. 3. Czynniki wpływające na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy województwa 
podkarpackiego 

 
W analizowanej literaturze wśród czynników wpływających na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy 
wymieniano przede wszystkim rozwiązania umożliwiające pogodzenie życia rodzinnego z pracą 
zawodową np. elastyczne godziny pracy, niepełny wymiar pracy, elastyczne formy zatrudnienia, 
zapewnienie tego samego stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. 
Badania wykazały, że występowanie tych czynników związane jest z wielkością firmy (im większa firma, 
tym częściej występują), sektorem gospodarki (częściej w sektorze publicznym niż prywatnym), siedzibą 
(częściej w dużych miastach niż małych i na wsi), stopniem feminizacji wśród pracowników (im większy 
odsetek kobiet, tym częstsze występowanie)77. 
Wśród pozostałych rozwiązań wymieniano: rozwój dostępnych, przystępnych cenowo  
i oferujących usługi wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi, zachęcanie mężczyzn do 
angażowania się w wychowanie dzieci na równi z kobietami i wykorzystywanie swoich uprawnień 
urlopowych związanych z narodzinami dziecka78. 
Według badania Diagnoza społeczna 2009 najlepiej ocenianymi rozwiązaniami było wydłużenie 
urlopu macierzyńskiego, elastyczny czas pracy, zwiększenie zasiłków (wychowawczego, na dzieci) 
oraz lepsze możliwości opieki poza domem dzieci do lat 779. 
 
Analiza dostępnej literatury przedmiotu pozwoliła na wskazanie czynników wpływające na poprawę 
sytuacji kobiet na rynku pracy, o które można rozszerzyć analizę dotyczącą województwa 
podkarpackiego80: 

• Funkcjonowanie systemu opieki – instytucje oferujące opiekę nad dziećmi a także osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi powinny być dostosowane do zapotrzebowania i możliwości 
finansowych ludności. W przypadku braku odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego, opieki 
nad dziećmi i osobami starszymi najczęściej podejmują się kobiety, kosztem swojego życia 
zawodowego. 

• Elastyczne formy zatrudnienia, niepełny wymiar pracy, elastyczne godziny pracy – jest to 
grupa czynników, które z jednej strony umożliwiają w większym stopniu pogodzenie życia 
zawodowego i rodzinnego, ale, z drugiej strony, w sytuacji, gdy korzystają z tych rozwiązań 
najczęściej kobiety, prowadzą do braku równowagi płci zmniejszając pozycję kobiet w miejscu 
pracy. Wymiar zatrudnienia i czasu pracy istotnie przekłada się na różnicę w dochodach i szanse 
awansu zawodowego. Określenie konsekwencji tych czynników wymaga bezwzględnie ujęcia  
w analizie perspektywy różnej sytuacji kobiet i mężczyzn. 

• Czynniki społeczne – istotne znaczenie dla poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy mają 
postawy społeczne, w tym stereotypy związane z płcią (m.in. rola matki nakazująca pozostanie  

                                                 
77Por. Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem,  
I. E. Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska, M. Styrc, A. Zadrożna, Warszawa, 2007. 
78Por. Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2009. 
79Por. Diagnoza Społeczna 2009. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Warszawa, 2009. 
80Por. Polityka równości płci – Polska 2007, Raport UNDP, Warszawa, 2007; Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-
2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2006; Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 
2009. 
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z dzieckiem, rola męża  - żywiciela rodziny, nierówny podział obowiązków domowych, którymi 
obarczane są kobiety, niższy prestiż pracy nieodpłatnej w domu). Wzrost postaw pro 
równościowych sprzyja poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, ale przewaga postaw 
dyskryminacyjnych będzie utrwalać a nawet wzmacniać nierówności. Aby określić, czy istnieją 
czynniki społeczne wpływające na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy warto określić 
postawy danej społeczności (tu: mieszkańców Podkarpacia). Istotną kwestią jest kierunek  
i dynamika zmian postaw. Olbrzymią rolę w formułowaniu, utrwalaniu i zmianie postaw 
społecznych odgrywa m.in. edukacja (edukacja szkolna, szkolenia dla dorosłych) i media.  

• Praktyki w zakładach pracy uwzględniające zasadę równości szans – przejrzyste, 
merytokratyczne procedury zatrudnienia; brak segregacji poziomej i pionowej; brak nierówności 
płacowych jako efektu płci; zbliżone odsetki kobiet i mężczyzn na poszczególnych stanowiskach 
tego samego szczebla. 

• Nastawienie pracodawców - wyniki badań pokazują, że osoby bezrobotne są niechętnie 
zatrudniane81. Prawie co drugi z pracodawca(43%) pytany o to, czy kiedykolwiek w swoich 
firmach zatrudniał osoby bezrobotne – odpowiada, że nigdy. Tylko średnio co piąty pracodawca 
twierdzi, iż w przeszłości takie osoby były zatrudniane. Ponad jedna trzecia badanych wskazała, 
że osoby niegdyś bezrobotne, które uzyskały zatrudnienie, utrzymują stanowisko w tym samym 
zakładzie pracy. Ta ostatnia teza wydaje się stanowić dobry punkt wyjścia do zachęcania 
innych pracodawców, by w procesie rekrutacyjnym nie pomijać osób długotrwale 
bezrobotnych i rozwinąć politykę czy też kampanię promującą takie zatrudnienia. Wszak 
jedną z obaw wyrażanych przez pracodawców związanych z zatrudnieniem osób 
znajdujących się poza rynkiem pracy, jest niepokój czy będą oni w stanie utrzymać się  
na danym stanowisku i sprostać wymaganiom. Przykłady dobrych praktyk wskazują, że 
jest to możliwe. 

• Jako pozostałe największe trudności w skutecznym pokonaniu procesów rekrutacyjnych 
dla osób długotrwale bezrobotnych w badaniach pracodawcy wskazywali: brak 
doświadczenia, umiejętności i wiedzy aktualnie wymaganych na rynku pracy, konieczność 
ponoszenia zbyt wysokich kosztów na niezbędne szkolenia, obawę przed szybką 
rezygnacją z uzyskanego stanowiska na skutek psychicznej stagnacji i zniechęcenia  
do dokonywania wysiłków na rzecz pierwotnej sytuacji. 

• Poziom wykształcenia - badania wskazują, że czas pozostawania bez pracy przez kobiety jest 
ściśle skorelowany z ich poziomem wykształcenia bezrobotnych82. Statystycznie istotnie związek 
zaobserwować pomiędzy poziomem wykształcenia badanych kobiet a czasem pozostawania bez 
pracy - im wyższy poziom wykształcenia kobiet tym krótszy czas pozostawania na bezrobociu. 
Wskazuje to wyraźnie, iż kobiety charakteryzujące się wykształceniem wyższym (licencjackim lub 
magisterskim) są w mniejszym stopniu narażone na dłuższe pozostawanie bez pracy i utrudniony 
powrót do aktywności zawodowej po okresie zakończenia urlopu macierzyńskiego lub 
wychowawczego. Oznacza to koniczność kierowania wsparcia przede wszystkim do kobiet 
słabo wykształconych. Silny związek poziomu wykształcenia i czasu pozostawania bez 
pracy, który w bardzo dużym stopniu ogranicza gorzej wykształconym kobietom 
możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 
 

5. 4. Obszary nierówności między kobietami a mężczyznami 
 

Analiza literatury pozwoliła na zidentyfikowanie następujących głównych obszarów nierówności między 
kobietami a mężczyznami: 

Obszar A. Opieka nad dziećmi a aktywność zawodowa 

• W związkach z dziećmi szczególnie uwidacznia się asymetria obowiązków domowych według 
płci. Posiadanie dziecka dla mężczyzny oznacza zwiększone o 100% prawdopodobieństwo 
aktywności zawodowej w stosunku do mężczyzny bezdzietnego. W przypadku matek 

                                                 
81 Raport ” Długotrwałe bezrobocie w opiniach pracodawców terenu województwa podkarpackiego” (badanie FGI), w ramach projektu 
Skutecznie przeciw długotrwałemu bezrobociu, DB Center. 
82M.in. badania POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka.. 
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prawdopodobieństwo aktywności zawodowej jest niższe o 75% w stosunku do kobiety 
bezdzietnej. Wpływ dziecka na aktywność zawodową rodziców w znacznym stopniu zależy od 
jego wieku. Najsilniejsze oddziaływanie można zaobserwować w przypadku, gdy dziecko ma  
2 lata, a potem w wieku 3-7 lat. Około 8-12 roku życia wpływ dziecka na aktywność zawodową 
rodziców przestaje być statystycznie istotny83.   

• Zarówno kobiety jak i mężczyźni uważają, że pojawienie się dziecka jest wskazaniem do 
ograniczenia zaangażowania kobiety na rynku pracy. Wychowanie dzieci nie wpływa natomiast 
na oczekiwania dotyczące pracy mężczyzn84. Może to oznaczać, że tego typu oczekiwania są  
w Polsce komponentem statusu-roli młodej matki. 

• Analiza raportów dotyczących osób długotrwale bezrobotnych na podkarpackim rynku pracy 
(Byli długotrwale bezrobotni na rynku pracy województwa podkarpackiego, Długotrwałe 
bezrobocie w opiniach pracodawców terenu województwa podkarpackiego, Osoby długotrwale 
bezrobotne na rynku pracy województwa podkarpackiego, Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych 
na rynku pracy województwa podkarpackiego w opiniach pracowników publicznych służb 
zatrudnienia (raporty z badań FGI oraz IDI), czytelnie wskazuje na fakt, iż sytuacja kobiet jest 
bardziej złożona i trudniejsza niż sytuacja mężczyzn - jako jedną z najczęstszych podawanych 
przyczyn bezrobocia wśród kobiet był fakt macierzyństwa. Kobiety często spotykają się  
ze zwolnieniem z pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, bądź występuje brak woli ze 
strony pracodawcy do przedłużania umów z matkami posiadającymi pod opieką małe dzieci85. 

• Analogicznych trudności doświadczają młode matki wchodzące na rynek pracy, które z powodu 
konieczności opieki nad małymi dziećmi np. w razie choroby, są traktowane przez pracodawców 
jako gorszy kandydat do pracy. Opinie te pojawiły się zarówno w wypowiedziach osób obecnie 
bezrobotnych, jak i tych kobiet, które zdecydowały się założyć własną działalność gospodarczą. 

• Niepokojące jest zjawisko, sygnalizowane w opracowywanych materiałach, stawiania w czasie 
rozmów kwalifikacyjnych pytań o plany prokreacyjne lub sytuację macierzyńską osób 
aspirujących o daną posadę zawodową86.Mimo iż większość badanych kobiet zadeklarowała,  
iż nie spotkała się z zadawaniem niedopuszczalnych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  
to jednak co szósta badana kobieta doświadczyła jednej z form dyskryminacji ze względu na płeć 
podczas rozmów aplikacyjnych – blisko 15% kobiet przyznaje, że spotkało się z sytuacją, kiedy na 
rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca pytał o plany macierzyńskie87. Zanotowano tylko  
3 przypadki (1% badanych), w których pracodawca wymagał podpisania oświadczenia, iż kobieta 
(kandydat do pracy) nie będzie miała dzieci po przyjęciu do pracy. W przypadku żadnej  
z badanych kobiet pracodawca nie żądał wykonania badania wykluczającego ciążę respondentki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83Por. Diagnoza Społeczna 2009. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Warszawa 2009. 
84Tamże. 
85Skutecznie przeciw długotrwałemu bezrobociu – podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale, Raport 
opracowany przez BD Center Paweł Walawender, Rzeszów 2009. 
86Skutecznie przeciw długotrwałemu bezrobociu – Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy województwa podkarpackiego. 
87POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 



  

 
Raport z analizy desk research opracowany na potrzeby badania ewaluacyjnego pt. „Kobieta na podkarpackim rynku 
pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” 

51 
 

Wykres 13. Czy potencjalny pracodawca  …? 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=300. 
 
Wykres 14. Czy potencjalny pracodawca pytał na rozmowie kwalifikacyjnej o Pani plany 
macierzyńskie /* Wykształcenie 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=300. 

 
• Warto podkreślić, że część zwłaszcza młodych kobiet obawia się, że ciąża stanie się powodem 

zwolnienia z pracy lub nie przedłużenia umowy o pracę. Większość badanych kobiet 77,9% nie 
odwleka poinformowania pracodawcy o fakcie zajścia w ciążę, średnio co piąta kobieta 
wstrzymywała się z przekazaniem tej informacji przełożonemu (20%), jako główną przyczynę 
podając obawę przed zwolnieniem88. Analizy statystyczne wykazały, iż między odwlekaniem 
decyzji o poinformowaniu o zajściu w ciąże a wykształceniem badanych kobiet istnieje 
statystycznie istotny związek. Widoczne jest także, że obawa przed reakcją pracodawcy dotyczy 
przede wszystkim młodych kobiet w wieku 18-24 lata. W sytuacji kobiet starszych z większym 

                                                 
88POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 
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doświadczeniem i których sytuacja na rynku pracy jest bardziej stabilna, odsetek ten jest znacznie 
mniejszy. 

Wykres 15. Czy odwlekała Pani moment poinformowania swojego przełożonego o tym, że jest Pani 
w ciąży?/ * wiek 

 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=298. 
 
Wykres 16. Czy odwlekała Pani moment poinformowania swojego przełożonego o tym, że jest Pani 
w ciąży?/* Wykształcenie  

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=298. 
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Tabela 7. Dlaczego odwlekała Pani moment poinformowania przełożonego o ciąży? 
  Odpowiedzi 

N Procent 

Bałam się, że mogą mnie zwolnić 38 44,70% 

Obawiałam się, że szef/szefowa nie 
będzie z tego zadowolony(a) 

9 10,60% 

Słyszałam, że po 3 miesiącu/16 tygodniu 
ciąży nie mogą mnie już zwolnić 

9 10,60% 

Ponieważ mieli mi przedłużyć 
umowę/kontrakt 

7 8,20% 

Szef/szefowa nie jest tolerancyjny(a) 
wobec pracownic, które zachodzą w ciążę 

1 1,20% 

Ze względu na plotki 2 2,40% 

Na wszelki wypadek 13 15,30% 

Nie wiem, bez powodu 5 5,90% 

Inne, jakie 1 1,20% 

Ogółem 85 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=85. 

• Ważnym wynikiem badań jest fakt, że tylko niewielki odsetek kobiet informując o ciąży, spotkał 
się z negatywną reakcją przełożonego (około 7%) - blisko 60% przyznaje, że reakcja ta była 
pozytywna. Pozytywne reakcje pracodawców zostały potwierdzone także odpowiednimi 
deklaracjami ze strony pracodawców. Najczęściej zapewniali oni swoje pracownice, że po 
urodzeniu dziecka będzie czekało na nie miejsce pracy. Proponowali także zmniejszenie liczby 
obowiązków oraz zmianę warunków pracy. Badane oprócz deklaracji przełożonych mogły  
w większości liczyć na ich pomoc, jak i wsparcie ze strony współpracowników (77,8%). 

Wykres 17.Czy po tym jak poinformowała Pani pracodawcę o swojej ciąży, Pani pracodawca …? 
(%) 

 
Uwaga: Wartości nie sumują się do 100% (pytanie zawiera wielokrotne odpowiedzi). 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=261. 
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Obszar B. Kapitał ludzki wg płci 

• Wyniki badania Diagnoza społeczna 2009 wskazują, że w 2007 r. i 2009 r. kobiety w wieku 15-54 
posiadały wyższy kapitał ludzki (rozumiany jako kombinacja wykształcenia, kompetencji 
cywilizacyjnych i uczestniczenia w kształceniu ustawicznym i dokształcaniu) niż mężczyźni w tej 
samej kategorii wiekowej. Proporcje te zmieniają się na niekorzyść kobiet w grupie wiekowej 
powyżej 54 lat. Różnica ta może wynikać z większej liczby lat spędzonej przez kobiety na nauce 
formalnej i wyższych wskaźnikach skolaryzacji uniwersyteckiej. Wśród ludności po 54 roku życia 
różnice między płciami w wykształceniu są jednak na korzyść mężczyzn a dodatkowo kobiety 
wcześniej wychodzą z rynku pracy (mniejsze podnoszenie kwalifikacji, słabszy dostęp do szkoleń, 
utrata kontaktu z innowacjami)89. 

• Jak pokazują wyniki badania „Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” ścieżki karier kobiet i mężczyzn kończących studia są 
zbliżone aczkolwiek kobiety częściej niż mężczyźni planują dalej kontynuować naukę oraz  
w przypadku kiedy się to nie powiedzie, koncentrują się przede wszystkim na podjęciu pracy na 
terenie Polski. Mężczyźni częściej niż kobiety są skłonni podjąć pracę za granicą (25,8%) oraz 
rozpocząć pracę na własny rachunek 10% (analogicznie kobiety 18,9% oraz 7%). 

• Widoczne jest, że edukacja dla kobiet jest bardziej istotnym elementem kształtowania przyszłości 
zawodowej niż w przypadku mężczyzn. Kobiety są bardziej zdeterminowane aby się uczyć, a tym 
samym i bardziej elastyczne w podejściu do wyboru kierunku kształcenia (częściej rozważają 
wybór innego kierunku studiów, jeśli nie uda im się dostać na wybrany). Kobiety w znacznie 
większym stopniu (mediana wynosi 80%) niż mężczyźni (70%) przyznają, że interesuje je 
kierunek/ dziedzina wiedzy, którą studiują oraz w większym stopniu korzystają ze stypendiów za 
wyniki w nauce (44,3% kobiet otrzymało stypendium i tylko 30% mężczyzn.)   

• Kobiety są ponadto częściej przekonane, że dobre wyniki w nauce zapewnią im w przyszłości 
lepszą pracę – uważa tak co druga ankietowana kobieta (51,6%) i średnio co trzeci mężczyzna 
(37,9%). Kobiety znacznie intensywniej niż mężczyźni żywią więc przekonanie, że sukces szkolny 
jest wsparciem dla przyszłego sukcesu zawodowego. 
 

 
Wykres 18. Czy po ukończeniu studiów* zamierza Pan(i) kontynuować naukę (np. na studiach II 
stopnia [uzupełniających magisterskich], doktorskich/ Jaka jest Pana/Pani płeć?  

 
* chodzi o te studia, na których aktualnie prowadzone jest badanie 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją  

a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”(n=3491). 

                                                 
89Tamże. 
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• Warto jest także zwrócić uwagę na zmianę w aspiracjach zawodowych kobiet po urodzeniu 

dziecka. Chęć powrotu do pracy deklaruje ponad sześćdziesiąt procent badanych kobiet, jednakże 
co trzecia kobieta nie planuje powrotu do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka90. Nieznacznie 
wyższą chęcią powrotu do pracy charakteryzowały się kobiety z wykształceniem wyższym 
(licencjackim i magisterskim). Głównymi motywami powrotu do pracy były przede wszystkim 
względy finansowe, zamiłowanie do swojej pracy oraz chęć utrzymania kontaktu z innymi ludźmi. 

 
Tabela 8. Dlaczego chciała Pani wrócić do pracy? 
 

  Odpowiedzi 

N Procent 

Ze względów finansowych 182 49,10% 

Chciałam mieć większy kontakt z ludźmi 59 15,90% 

Lubiłam swoją pracę 65 17,50% 

Chciałam odzyskać poczucie 
niezależności 

17 4,60% 

Nie chciałam wypaść z rynku 10 2,70% 

Chciałam być na bieżąco 15 4,00% 

Chciałam rozwijać swoją karierę 
zawodową 

19 5,10% 

Chciałam odmiany, odpoczynku 1 0,30% 

Miałam zobowiązania firmowe 3 0,80% 

Ogółem 371 100,00% 

Uwaga: podstawę procentowania stanowią odpowiedzi respondentów. Jedna osoba mogła wskazać 1-3 
kategorii. 
 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=200. 
 
Tabela 9. Jeżeli nie poszukuje lub w najbliższej przyszłości nie zamierza Pani poszukiwać  
pracy, to …? 

  Odpowiedzi 

N Procent 

Mając zasiłek dla bezrobotnych nie opłaca 
się pracować 

1 0,70% 

Sam sobie radzę i pracuję na ,,czarno” 5 3,30% 

Sprawy rodzinne (wychowanie dzieci, 
opieka nad osobami starszymi, rodzicami) 

100 66,20% 

Nie szukam pracy, ponieważ straciłam 
nadzieję na jej znalezienie 

14 9,30% 

Nie mam możliwości dojazdu do pracy poza 
miejsce zamieszkania 

1 0,70% 

Nie chcę na razie pracować 11 7,30% 

Nie potrafię się przekwalifikować 1 0,70% 

Nie posiadam „układów” aby znaleźć pracę 3 2,00% 

                                                 
90POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 
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Inne powody (jakie?) 15 9,90% 

Ogółem 151 100,00% 

 
Uwaga: podstawę procentowania stanowią odpowiedzi respondentów. Jedna osoba mogła zaznaczyć 1-3 
kategorii. 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=128. 
 
Tabela 10. Co zamierza Pani zrobić w najbliższej przyszłości w związku ze swoją obecną sytuacją? 
 

  Odpowiedzi 

N Procent 

Znaleźć pracę na terenie województwa 233 59,30% 

Wyjechać do innego miasta poza województwo i tam 
szukać odpowiedniej dla mnie pracy 

13 3,30% 

Wyjechać za granicę 29 7,40% 

Rozpocząć działalność gospodarczą na terenie 
województwa 

18 4,60% 

Pozostać bezrobotną (i „dorabiać”) 17 4,30% 

Podjąć jeden z kursów oferowanych przez urząd pracy 
i próbować się przekwalifikować 

19 4,80% 

Podnieść swoje kwalifikacje poprzez szkolenie 30 7,60% 

Przejść na rentę, emeryturę (przy spełnieniu 
wymaganych warunków) 

14 3,60% 

Pracować przez pewien czas bez wynagrodzenia jako 
wolontariusz, praktykant 

1 0,30% 

Inne zamierzenia (jakie?) 19 4,80% 

Ogółem 393 100,00% 

 
Uwaga: podstawę procentowania stanowią odpowiedzi respondentów. Jedna osoba mogła wskazać 1-3 
kategorii. 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=299. 
 

• Brakuje optymalnych rozwiązań, które umożliwiałyby elastyczne łączenie życia zawodowego 
prywatnym. Kobieta pragnąca wrócić do pracy staje przed decyzją wyboru najlepszego dla niej,  
a także dla dziecka momentu powrotu do pracy (w Polsce kobiety aktywne zawodowo  
i decydujące się na urodzenie dziecka mają możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu wychowawczego). 

• Wyniki badania wskazują, że wśród kobiet pozostających bez pracy do 24 miesięcy od 
momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego występują duże 
potrzeby w zakresie podwyższania umiejętności zawodowych. Jednak tylko średnio co piąta 
kobieta kiedykolwiek brała udział w szkoleniach organizowanych dla osób poszukujących pracy, 
bezrobotnych, zwalnianych. Zdiagnozowana luka między oczekiwaniami a możliwościami 
wsparcia powinna stanowić podstawę do projektowania działań skierowanych do tej grupy osób 
(w postaci szkoleń, kursów itp.) 
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• Wyniki pokazują, że kobiety wykorzystują czas urlopu wychowawczego na opiekę nad 
dzieckiem nie próbując łączyć jej z aktywnością zawodową lub nauką i podnoszeniem 
swoich kwalifikacji.  Tylko dla nieco ponad ośmiu procent kobiet urlop wychowawczy związany 
był z podjęciem nauki czy też szkolenia. W czasie urlopu wychowawczego prawie żadna z kobiet 
nie podejmowała pracy zarobkowej u swojego dotychczasowego pracodawcy,  
a także u innego pracodawcy. 
 

Wykres 19. Deficyty szkoleniowe a poziom zainteresowania zwiększaniem umiejętności 
zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy do 
24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach projektu 
POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=300. 

 
• Kobiety posiadają wyższy kapitał ludzki we wszystkich grupach społeczno-zawodowych poza 

emerytami i rencistami. W 2009 r. ich przewaga była widoczna wśród pracujących w sektorze 
publicznymi w sektorze prywatnym, prywatnych przedsiębiorców, bezrobotnych, uczniów  
i studentów, a także rolników91. 

• Zestawienie tych danych ze strukturą bezrobocia wg płci wskazuje na wysokie 
prawdopodobieństwo zjawisk dyskryminacyjnych. 

Obszar C. Różnice dochodów kobiet i mężczyzn 

• Według badania Diagnoza Społeczna 2009 przeciętny deklarowany dochód kobiet jest o ponad 
20% niższy od dochodu mężczyzn92.  

• Różnica na niekorzyść kobiet jest obserwowana wśród osób należących do tej samej grupy 
zawodowej, o podobnych kompetencjach i podobnych stanowiskach (takie szczegółowe 
porównanie nawet zwiększa różnicę do 28%). Wyjątek stanowią nauczyciele akademiccy 
(wyrównane zarobki) oraz prawnicy (kobiety w zawodzie prawnika zarabiają więcej  
od mężczyzn)93. Analizy wskazują, że istotnym czynnikiem różnicującym zarobki jest płeć.  

• Dokonana analiza własna danych zebranych od ponad 4000 osób w ramach badania „Między 
migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” 
wskazuje na występowanie istotnych statystycznie różnic w oczekiwaniach młodych kobiet  
i mężczyzn w zakresie poziomu ich wynagrodzeń.  

• Aspiracje finansowe kobiet są zdecydowanie niższe niż mężczyzn i to zarówno w obszarze 
płacy minimalnej jak i płacy uznanej za optymalną. Oznacza, to że kobiety już na etapie 
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą występują z pozycji pracownika oczekującego 

                                                 
91Tamże. 
92Tamże. 
93Tamże. 
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niższych zarobków. Istotny jest tutaj fakt zdecydowanie mniejszych aspiracji płacowych  
w zakresie wynagrodzenia uznawanego za optymalne – kobiety cenią się zdecydowanie 
niżej niż mężczyźni. Może to stanowić istotną barierę w rozwiązaniu problemu 
dyskryminacji kobiet w obszarze wynagrodzeń. 

• Widoczne jest także większe zróżnicowanie w oczekiwaniach płacowych występujące wśród 
mężczyzn niż wśród kobiet. 
 

Tabela 11. Jaka jest dolna granica miesięcznej pensji netto (do ręki), za którą zgodziłby się 
Pani/Pan podjąć pracę po studiach? 
 
Płeć Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Minimum Maksimum Rozstęp N 

1) Kobieta 1300 1446,4 879,4 100 15000 14900 2319 

2) Mężczyzna 1500 2079,5 2934,0 100 91671 91571 2035 

Ogółem 1500 1742,3 2129,3 100 91671 91571 4354 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją a szarą 
strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”(n=4354) 
 
 
Tabela 12. A jaką kwotę wynagrodzenia po studiach uznałby Pan(i) za optymalną, tj. taką która 
umożliwiłaby godne życie? 
Płeć Mediana Średnia Odchylenie 

standardowe 
Minimum Maksimum Rozstęp N 

1) Kobieta 2000 2081,9 1279,2 650 30000 29350 2295 

2) Mężczyzna 2000 2672,2 2339,7 700 32400 31700 2031 

Ogółem 2000 2359,1 1877,3 650 32400 31750 4326 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją a szarą 
strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”(n=4326) 
 

• Ważną, związaną z wynagrodzeniami obserwacją jest fakt, innych oczekiwań kobiet  
i mężczyzn względem pracy. Dla większości badanych mężczyzn kluczowy jest czynnik 
finansowy  – przede wszystkim poziom wynagrodzenia i dobre warunki pracy, dalej 
atmosfera pracy oraz możliwości awansu. Dla kobiet istotne są czynniki pozapłacowe – widać 
to szczególnie wyraźnie gdy zapytano respondentów o to który z czynników jest najbardziej 
istotny. W przypadku kobiet - wszystkie czynniki pozapłacowe odgrywają znacznie większą rolę 
niż w przypadku mężczyzn. 

• Kobiety podejmując pracę podejmują więc inne decyzje niż mężczyźni. Świadomie 
rezygnując z większego wynagrodzenia na rzecz możliwości podnoszenia kwalifikacji, 
satysfakcji zawodowej,stabilizacji, czy dobrej atmosfery pracy. 
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Wykres 20.  Czego przede wszystkim oczekuje Pan(i) od pierwszej pracy ...?/Jaka jest Pana/Pani 
płeć? (%) 

 
 
Uwaga: Dane nie sumują się do 100% gdyż respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  Procentowanie 
oparte jest na obserwacjach (2867). 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją a szarą strefą – formy 
adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” 
 
Wykres 21.  Który z wymienionych przez Pana/Panią czynników jest najważniejszy?/ Jaka jest 
Pana/Pani płeć? (%) 

 
 
Uwaga: Na wykresie przedstawiono 5 kluczowych czynników. Pozostałe odpowiedzi stanowią - kobiety 16,2%, 
mężczyźni 22,2%. 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją a szarą 
strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”(n=4631) 
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• Analizując dane dotyczące wynagrodzeń należy wspomnieć o jeszcze jednym 

obserwowanym zjawisku –większość badanych mężczyzn co prawda ma większe aspiracje 
płacowe, ale jest bardziej elastyczna w zakresie umów – co drugi mężczyzna podejmował 
pracę bez umowy, a odsetek mężczyzn pracujących na umowę  (kategoria ”Całe moje 
dochody były opodatkowane”) jest dwukrotnie niższy (15%) niż w przypadku kobiet 
(30,2%). 

• Kobiety poszukują więc pracy, która będzie co prawna gorzej wynagradzana, ale za to bardziej 
pewna, gdyż objęta umową o pracę. 

 
Tabela 13. Czy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego (tj. na przestrzeni 2008 roku) czerpał(a) 
Pan(i) jakieś dochody z pracy najemnej wykonywanej bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez 
umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pieniądze/ Jaka jest 
Pana/Pani płeć? 
 

 Jaka jest Pana/Pani płeć? Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

1) Moje dochody w ogóle nie były 
opodatkowane 

Liczebność 287 558 845 
%  36,7% 51,4% 45,3% 

2) Większa część dochodów była 
nieopodatkowana („na rękę”), 
część zaś opodatkowana 

Liczebność 42 90 132 

%  5,4% 8,3% 7,1% 

3) Mniej więcej taka sama część 
moich dochodów była 
opodatkowana, jak 
nieopodatkowana („na rękę”) 

Liczebność 22 66 88 

%  2,8% 6,1% 4,7% 

4) Większa część dochodów była 
opodatkowana, część zaś 
otrzymałem nieopodatkowaną, „na 
rękę” 

Liczebność 34 77 111 

%  4,4% 7,1% 5,9% 

5) Całe moje dochody były 
opodatkowane 

Liczebność 236 163 399 

%  30,2% 15,0% 21,4% 

6) Nie miałe(a)m żadnych 
dochodów 

Liczebność 160 132 292 

%  20,5% 12,2% 15,6% 

Ogółem 
Liczebność 781 1086 1867 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o zbiór danych z badania „Między migracją a szarą strefą – formy 
adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”(n=1867) 

 

Obszar D. Ryzyko utraty pracy wg płci 

• Dane z krajów UE wskazują, że ryzyko znalezienia się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 
rośnie w przypadku zawierania umów na niepewnych warunkach, niedobrowolnego 
podejmowania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i niekorzystnej różnicy  
w wynagrodzeniach (mniejsze zasoby kapitałowe, niższe emerytury). Wszystkie te czynniki 
odwołują się do sytuacji kobiet na rynku pracy, co oznacza, że to one są w większym stopniu niż 
mężczyźni obarczone ryzykiem utraty pracy94.  

                                                 
94Por. Równość kobiet i mężczyzn - rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2009. 
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• Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w UE jest wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn (m.in. ze względu 
na niższe zarobki, zatrudnienie za niższe wynagrodzenie i na niepewnych warunkach oraz 
niepłatne obowiązki związane z opieką)95. 

• Jak pokazują wyniki badań, młode kobiety, jako optymalne miejsce pracy preferują przede 
wszystkim firmy z sektora państwowego ze względu na mniejsze ryzyko utraty pracy niż w firmie 
prywatnej. Niższe oczekiwania płacowe kobiet oraz wybór miejsca pracy pod kątem stabilności 
zatrudnienia to inne czynniki różnicujące kobiety od mężczyzn na rynku pracy. 

Wykres 22. Czy przy takich samych dochodach wybrałaby Pani pracę? (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o wyniki badania kobiet pozostających bez pracy  
do 24 miesięcy od moment u zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, w ramach 
projektu POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dziecka, n=197. 
 

Obszar E. Opiekuńcza rola kobiet a pozycja na rynku pracy 

• Na pozycję kobiet na rynku pracy w znaczącym stopniu wpływa fakt posiadania dzieci (stopa 
zatrudnienia kobiet z małymi dziećmi jest niższa niż kobiet bezdzietnych w analogicznej kategorii 
wiekowej), ale także podejmowanie się opieki nad dorosłymi osobami, które tego wymagają 
(przede wszystkim rodziną)96. Rola tego ostatniego czynnika może rosnąć w związku ze 
starzeniem się polskiego społeczeństwa. 

 

Obszar F. Kobiety jako przedsiębiorcy 

• Wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim przeważają mężczyźni. 
Brak pełnych informacji o roli rodziny w funkcjonowaniu firmy (np. jaki odsetek wśród 
przebadanych podmiotów stanowią firmy rodzinne, lub jaki jest stopień zaangażowania 
poszczególnych członków rodziny w prowadzenie firmy) nie pozwala na pogłębioną analizę 
profilu kobiety - przedsiębiorcy. Wydaje się, że eksploracja tej tematyki byłaby źródłem cennej 
wiedzy o sytuacji kobiet w sektorze mikroprzedsiębiorstw i na podkarpackim rynku pracy  
w ogóle. 

• Właścicielki firm z województwa podkarpackiego nie różnią się znacząco od mężczyzn-
przedsiębiorców97. Kobieta-przedsiębiorca jest najczęściej zamężna, preferuje partnerski model 

                                                 
95Tamże. 
96Tamże. 
97Podkarpackie obserwatorium mikroprzedsiębiorczości, raport z badań ankietowych prowadzonych wśród właścicieli 
mikroprzedsiębiorstw, BD Center, Rzeszów 2010. Celem omawianego badania było poznanie stanu i struktury sektora 
mikroprzedsiębiorstw województwa podkarpackiego. Przedsiębiorców pytano o postawy wobec prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej, strategię firmy, kondycję ekonomiczną, stan zatrudnienia. Autorzy zwrócili uwagę, iż projekt jest 
odpowiedzią na brak danych dotyczących tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnoza miała stworzyć podstawy do 
prognozowania rozwoju mikro przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Badanie przeprowadzono na próbie 3000 właścicieli 
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związku i równy podział obowiązków pomiędzy małżonków. Nadal jednak popularny jest model 
tradycyjny – co czwarta respondentka przyznaje, że to głównie mąż powinien zarabiać, większość 
prac domowych pozostawiając żonie. Dwie na trzy właścicielki przedsiębiorstw zadeklarowały, 
że ich mężowie także pracują (wśród mężczyzn analogiczny odsetek wyniósł o 8% mniej). Co 
trzecia właścicielka firmy rozpoczęła działalność w okresie 2006-2009 (wśród mężczyzn odsetek 
ten wyniósł 23%). Może to wskazywać na wzrost przedsiębiorczości wśród kobiet w ostatnich 
latach. 

• Struktura zatrudnienia w podkarpackich mikroprzedsiębiorstwach nie jest zróżnicowana ze 
względu na płeć, jednak 11% respondentów przyznało, że płeć jest dla nich istotnym kryterium 
przy prowadzeniu rekrutacji. Należy pamiętać, że 48,6% badanych przedsiębiorstw to firmy 
jednoosobowe. 

 
Wykres 23. Którą z podanych niżej sytuacji uważa Pan(i) za najlepszą dla rodziny? (wg płci) 

 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości (n=2879). 
 

• Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców to osoby znajdujące się w związku 
małżeńskim (84,8%). Wszyscy respondenci preferują partnerski model związku, wskazując, że 
mąż i żona w równym stopniu powinni poświęcać się pracy zawodowej oraz obowiązkom 
domowym. Tę odpowiedź zauważalnie częściej wybierały kobiety (56,8% wobec 43,9% wśród 
mężczyzn).  Odpowiedzi na pytanie o stan faktyczny były analogiczne – nieco więcej kobiet 
zadeklarowało, że ich współmałżonek pracuje (65,8% wobec 57,7% wskazań wśród mężczyzn). 
Warto zwrócić uwagę, że znaczący odsetek kobiet (niewiele niższy niż wśród mężczyzn) uznaje, 
że najlepszą dla rodziny sytuacją jest poświęcanie się przez męża w większym stopniu pracy 
zawodowej niż obowiązkom domowym. 

                                                                                                                                                         
mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa. Projekt nie był ukierunkowany na analizę sytuacji kobiet na rynku pracy – tylko 
niektóre z zebranych danych okazały się więc istotne z punktu widzenia celów niniejszej analizy. Zastosowany dobór próby zapewnił 
reprezentatywność badań na poziomie województwa. Brak reprezentatywności dla powiatów nie pozwolił na analizę zróżnicowania 
przestrzennego w ramach regionu.  
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• Płeć nie jest zmienną różnicującą w przypadku samooceny obecnego standardu życia. Co drugi 
respondent (51%) ocenił, że obecnie jego rodzinie żyje się dobrze, niewiele mniejszy odsetek 
(45,1%) wskazał odpowiedź neutralną – „ani dobrze, ani źle”. 

• Na diagnozę stanu mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu składał się m.in. opis najważniejszych 
cech podmiotów gospodarczych. Ważnym parametrem charakteryzującym badane firmy był czas 
ich powstania. Wśród badanych przedsiębiorstw najwięcej (27,6%) było takich, które istnieją na 
rynku od 4 do 9 lat tj. powstały w latach 2001‐2005. Co czwarte (26,4%) przedsiębiorstwo 
funkcjonowało na rynku nie dłużej niż 4 lata (tj. w latach 2006‐2009). Najmniej w badanej 
zbiorowości było firm funkcjonujących na rynku najdłużej tj. co najmniej 14 lat: przedsiębiorstw 
powstałych w latach 1990‐1995 było 17,6%, zaś powstałych przed zmianami systemowymi 6,2%. 
Zdecydowana większość respondentów (87,4%) obecnie prowadzi pierwszą działalność (lub 
występowały przerwy w działalności). Jedynie dla co dziesiątego respondenta (12,6%) 
prowadzona działalność była kolejną. 

• Porównanie roku założenia firmy wskazuje na nieco większe doświadczenie mężczyzn  
w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Prawie co trzecia z przebadanych kobiet (32%) założyła firmę 
w ciągu czterech lat przed przeprowadzeniem badania. Odsetek firm założonych przez mężczyzn 
w tym przedziale czasowym wyniósł 23%. 

Wykres 24. Od kiedy funkcjonuje przedsiębiorstwo?/* Płeć 

 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości (n=2908). 
 
Tabela 14. Jak określił(a)by Pan(i) pozycję konkurencyjną swojej firmy?/ * Płeć 
 

Jak określił(a)by Pan(i) pozycję 
konkurencyjną swojej firmy?  

Płeć Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

Moja firma zajmuje czołową pozycję na rynku, na 
którym działa 

Liczebność 48 49 97 

%  5,20% 8,10% 6,40% 

Moja firma jest konkurencyjna 
Liczebność 322 252 574 

%  35,00% 41,90% 37,70% 

Moja firma zajmuje taką samą pozycję rynkową 
jak inne firmy w mojej branży 

Liczebność 386 230 616 

% 42,00% 38,20% 40,50% 

Moja firma jest mało konkurencyjna 
Liczebność 55 29 84 

%  6,00% 4,80% 5,50% 

Moja firma jest zbyt mała, aby w ogóle próbować Liczebność 60 21 81 
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określić jej pozycję konkurencyjną %  6,50% 3,50% 5,30% 

Nie wiem/trudno powiedzieć 
Liczebność 49 21 70 

%  5,30% 3,50% 4,60% 

 
Liczebność 920 602 1522 

Ogółem %  100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości. 

 
• Zebranie informacji od mikroprzedsiębiorców z Podkarpacia umożliwiło poznanie ich poglądów 

odnośnie prowadzonej działalności gospodarczej. Analizę postaw i opinii rozpoczęto od 
czynników wpływających na decyzję o założeniu własnej firmy (obiektywnych i subiektywnych). 
Do najważniejszych czynników obiektywnych wpływających istotnie na decyzje o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej zaliczyć należy „sprzyjające okoliczności na rynku” (82,0%), „brak 
możliwości” (68,9%) oraz „bezrobocie” (68,3% wyborów bardzo istotne oraz raczej istotne).  
Z kolei za najważniejsze czynniki wewnętrzne (subiektywne) uznać należy „wewnętrzną potrzebę 
działania” (86,5%), potrzebę godziwych zarobków (85,2%) oraz dążenie do samodzielności 
(85,1%). 

 
Tabela 15.Które bariery rozwoju działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w Polsce uważa 
Pan(i) za szczególnie dolegliwe? /* Płeć 
Które bariery rozwoju działalności gospodarczej i 
przedsiębiorczości w Polsce uważa Pan(i) za szczególnie 
dolegliwe? 

 Płeć 
Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

Biurokracja administracji publicznej oraz brak odpowiedzialności 
urzędników za swoje decyzje 

Liczebność 45 23 68 

% 10,90% 8,00% 9,70% 

Korupcja 
Liczebność 19 22 41 

% 4,60% 7,60% 5,80% 

Nieuczciwa konkurencja (w tym szara strefa, monopole) 
Liczebność 51 42 93 

% 12,40% 14,50% 13,30% 

Brak stabilności przepisów oraz ich niejasność 
Liczebność 51 43 94 

% 12,40% 14,90% 13,40% 

Zatory płatnicze 
Liczebność 30 42 72 

% 7,30% 14,50% 10,30% 

Brak lub niedostateczność wsparcia państwa w rozwoju firm (w tym w 
zakresie eksportu) 

Liczebność 55 28 83 

% 13,30% 9,70% 11,80% 

Brak wystarczającej informacji o pomocy z funduszy Unii Europejskiej 
Liczebność 43 26 69 

% 10,40% 9,00% 9,80% 

Działalność firm z obcym kapitałem 
Liczebność 21 14 35 

% 5,10% 4,80% 5,00% 

Niski popyt konsumpcyjny 
Liczebność 87 43 130 

% 21,10% 14,90% 18,50% 

Brak odpowiedniej reprezentacji w postaci skutecznej organizacji 
gospodarczej 

Liczebność 10 6 16 

% 2,40% 2,10% 2,30% 

  Liczebność 412 289 701 

Ogółem % 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości. 
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• Znaczącym elementem dla efektywnego działania każdego przedsiębiorstwa jest prowadzenie 

przemyślanej polityki kadrowej, na którą składa się m.in. rekrutacja pracowników. 
Przedsiębiorcy przyjmując kandydata do pracy, biorą pod uwagę przede wszystkim 
doświadczenie zawodowe. Do kluczowych umiejętności zaliczono także znajomość kultury pracy 
oraz dyspozycyjność. 

• Zdecydowanie najpopularniejszym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji 
pracowników jest doświadczenie zawodowe. Płeć znalazła się na ósmej pozycji (blisko 
11% wskazań). Wydaje się jednak niepokojące, iż płeć określono, jako czynnik bardziej 
istotny niż znajomość języków obcych czy kwalifikacje dodatkowe. Brak bardziej 
szczegółowych danych nie pozwala na pogłębioną analizę. Pytanie o płeć pracowników 
mikroprzedsiębiorstw nie wykazało znaczącej dysproporcji – mężczyźni stanowią wśród nich 
52,5% zaś kobiety 47,5%. 

 
Wykres 25. Jakie umiejętności i cechy brane są przez Pana(i) firmę pod uwagę (lub byłyby brane) 
przy przyjmowaniu nowego 
pracownika

 
* tj. nie wynikające z wyuczonego zawodu 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości. Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi 
(n=2945). 
 

• Największą zaletą zarówno dla mężczyzn pracodawców jak i dla kobiet pracujących na 
własny  rachunek, zgodnie z deklaracjami pracodawców jest przede wszystkim: możliwość 
gospodarowania własnym czasem, korzyści finansowe oraz możliwość organizacji pracy. 
Bardzo wysoko cenioną wartością jest także zajmowanie kierowniczej pozycji w firmie.  

• Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z szeregiem korzyści, ale pociąga też za 
sobą wiele trudności. Do głównych wad związanych z pracą na własny rachunek, 
respondenci zaliczali przede wszystkim brak czasu dla siebie i najbliższych, ciągłą 
niepewność co do losów przedsięwzięcia oraz stres wynikający z licznych kontroli jakim 
podlega indywidualna działalność gospodarcza. 

• Dane zebrane w ramach badania pozwoliły na stworzenie portretu typowego podkarpackiego 
mikroprzedsiębiorcy. Możliwe to było m.in. poprzez poznanie cech demograficznych  
i społecznych, doświadczeń i tradycji prowadzenia działalności gospodarczej strategii 
prowadzenia firm itp. Analiza danych porównawczych badanych właścicieli przedsiębiorstw 
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wskazuje, że w większości badanych aspektów kobiety przedsiębiorcy nie różnią się od mężczyzn 
pracujących na własny rachunek. Osoba prowadząca działalność to przede wszystkim 
przedsiębiorca - płeć nie jest czynnikiem istotnie różnicującym. 

• Typowy podkarpacki mikroprzedsiębiorca to osoba w wieku 42 lata, legitymująca się 
wykształceniem średnim nie zawsze zgodnym z typem prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej. W wieku 15 lat podkarpacki mikroprzedsiębiorca mieszkał zazwyczaj na wsi. Jest 
to osoba, która przeważnie nie miała możliwości uczestnictwa w działaniach podejmowanych 
przez rodziców w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej, ale miała 
możliwość rozmowy z przedsiębiorcami lub obserwowania ich poczynań. Zwykle pracodawca 
posiada doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy etatowej. Jego średni miesięczny zysk 
kształtuje się na poziomie między 2001 a 4000 zł, swoje dochody ocenia jako średnie.  

 
Wykres 26. Największe zalety pracy na własny rachunek  

 
 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości. (n=2974). 
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Wykres 27. Największe wady pracy na własny rachunek 

 
 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości. (n=2950). 
 
Wykres 28.Czy w ostatnich dwóch  latach poniósł(a) Pan(i) wydatki związane z inwestycjami?/ * 
Płeć 

  
Czy w ostatnich dwóch  latach poniósł(a) 
Pan(i) wydatki związane z inwestycjami? 

 

Płeć 

Ogółem 
Kobieta Mężczyzna 

Tak 
Liczebność 301 265 566 

% 34,10% 46,00% 38,80% 

Nie 
Liczebność 582 311 893 

% 65,90% 54,00% 61,20% 

  Liczebność 883 576 1459 

Ogółem % 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Uwaga: Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi. 
 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP na podstawie bazy wynikowej z badania pn. Podkarpackie 
obserwatorium mikroprzedsiębiorczości.  
 

• Subiektywne czynniki skłaniające do podjęcia działalności to: wewnętrzna potrzeba działania, 
potrzeba godziwych zarobków oraz dążenie do samodzielności. Za największą zaletę pracy na 
własny rachunek przedsiębiorca uznaje możliwość gospodarowania czasem, korzyści finansowe 
oraz możliwość organizacji pracy. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko 
z szeregiem korzyści, ale pociąga też za sobą wiele trudności, za najistotniejsze 
mikroprzedsiębiorca uznaje brak czasu dla siebie i najbliższych, ciągłą niepewność, co do 
losów przedsięwzięcia oraz stres wynikający z licznych kontroli jakim podlega 
indywidualna działalność gospodarcza. Kapitał na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
można uzyskać z kilku źródeł, jednak przedsiębiorca otwierając własną firmę finansował jej 
działalność ze środków własnych, rodziny lub znajomych. Niestety podkarpacki 
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mikroprzedsiębiorca nie posiada strategii prowadzenia firmy będącej zbiorem celów 
długoterminowych ukierunkowanych na pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. 
Głównym kierunkiem rozwoju jego firmy jest ugruntowanie pozycji na rynku, w związku z tym 
nie ponosi on wydatków związanych z inwestycjami. 

• W typowej firmie pracuje podobna liczba kobiet i mężczyzn, najczęściej zatrudnianych  
w zawodach związanych z handlem. Posiadają oni staż pracy od 2 do 5 lat i legitymują się 
zazwyczaj wykształceniem średnim zawodowym. Średnia płaca zatrudnionych  
w mikroprzedsiębiorstwie zawiera się w przedziale od 1201 do 1400 zł. W przedsiębiorstwie tym 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba zatrudnionych nie zmieniła się, przy jednoczesnym braku 
ruchu kadrowego.  

• Znaczącym elementem dla efektywnego działania każdego przedsiębiorstwa jest prowadzenie 
przemyślanej polityki kadrowej, na którą składa się m.in. rekrutacja pracowników. Typowy 
podkarpacki mikroprzedsiębiorca przyjmując kandydata do pracy bierze pod uwagę przede 
wszystkim doświadczenie zawodowe, znajomość kultury pracy oraz dyspozycyjność. Prowadząc 
rekrutację opiera się głównie na referencjach innych pracodawców i znajomych, bierze również 
pod uwagę oferty złożone w firmie. 

 

Obszar G. Udział kobiet we władzy 

• Kobiety rzadziej niż mężczyźni zasiadają na stanowiskach kierowniczych. Sytuacja ta dotyczy 
także branż silnie sfeminizowanych jak np. szkolnictwo (poza wyższym), gdzie funkcje 
dyrektorskie pełnią najczęściej mężczyźni98.  

• Mniejszy odsetek kobiet u władzy dotyczy także systemu politycznego99. Po wyborach 
parlamentarnych w 2011 r. wśród posłów jest 24% kobiet100. Na 20 członków rządu jedynie 4 to 
kobiety101. 

5. 5. Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego 
 
Projekt „Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego” miał na celu określenie kierunków i skali 
migracji mieszkańców Podkarpacia, a także indywidualnych motywów wpływających na ruch w ramach 
poszczególnych ścieżek migracyjnych. Zebrane dane pozwolą na śledzenie migracji na poziomie 
powiatów, relacji pomiędzy poszczególnymi powiatami a resztą kraju oraz zagranicą. W ramach projektu 
poddano badaniu w sumie dziewięć obszarów, opracowując dla każdego osobny raport badawczy. Na 
potrzeby niniejszej analizy skorzystano z „Raportu z badania największych pracodawców”, „Raportu  
z analizy dokumentów Niepublicznych Agencji Zatrudnienia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Terenowego 
Banku Danych w Rzeszowie”, „Raportu z badania bezrobotnych”, oraz „Raportu z badania lokalnych 
uwarunkowań gospodarczych, cywilizacyjnych, oraz związanych z rynkiem pracy”. 
 
Raport z badania największych pracodawców102 - badanie obejmowało 80 wywiadów indywidualnych  
z przedstawicielami przedsiębiorstw z poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego. Główne 
zagadnienia, które obejmował scenariusz to: determinanty odpływu i napływu mieszkańców; kierunki 
migracyjne mieszkańców okiem pracodawców; konkurencja na lokalnym rynku pracy; zachęty  
i przywileje pracownicze a pracownicy dojeżdżający do pracy. 
Z punktu widzenia pracodawców, podkarpackie powiaty są obszarami odpływowymi. Respondenci 
dostrzegają zjawisko emigracji młodych osób. Z jednej strony jest to uznawane za przyczynę problemów 
rekrutacyjnych, z drugiej zaś potrzeby lokalnego rynku pracy nie są oceniane zbyt wysoko – nie dla 
wszystkich pracodawców odpływ osób w wieku produkcyjnym stanowi problem. 

                                                 
98Por. Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 – 2006, Pentor Research 
99Por. Równość kobiet i mężczyzn - rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2009 
100 www.sejm.gov.pl 
101 www.premier.gov.pl 
102 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – raport z badania największych pracodawców, Centrum Doradztwa 
Strategicznego, Kraków 2009 



  

 
Raport z analizy desk research opracowany na potrzeby badania ewaluacyjnego pt. „Kobieta na podkarpackim rynku 
pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” 

69 
 

Rekrutacja pracowników wiąże się z niewielką konkurencją pomiędzy podkarpackimi firmami. 
Przeważnie przedsiębiorstwa zaspokajają swoje potrzeby kadrowe bez problemów – wystarczającymi 
zachętami są legalne zatrudnienie i regularne wypłaty. 
Pracodawcy dzielą kierunki migracji zagranicznych na: Stany Zjednoczone, Wyspy Brytyjskie, oraz 
kontynentalne państwa Europy Zachodniej. Zdaniem rozmówców Stany Zjednoczone to coraz rzadszy 
kierunek migracji. Migracje do Wielkiej Brytanii kojarzono z młodym wiekiem osób wyjeżdżających  
i oceniano jako długotrwałe lub permanentne. Państwa takie jak Francja, Włochy czy Hiszpania to 
kierunek migracji charakterystyczny dla kobiet w średnim wieku, gorzej wykształconych, często 
prowadzących własne gospodarstwa rolne. Wyjazdy mają charakter sezonowy, a wyjeżdżające 
zatrudniają się do sprzątania, zbiorów, lub do opieki nad dziećmi i ludźmi starszymi. Tę formę określono 
jako sztafetową – osoba wracająca z wyjazdu zarobkowego znajduje kogoś na zastępstwo tak, aby 
zapewnić ciągłość pracy i zagwarantować sobie miejsce pracy na kolejny wyjazd. Nie bez znaczenia 
wydaje się fakt „przetarcia szlaku” przez poprzedniczki, które tym samym zachęcają do wyjazdów kolejne 
osoby. Ten typ migracji zaobserwowano zwłaszcza w powiatach krośnieńskim, jasielskim i sanockim103. 
 
Raport z analizy dokumentów Niepublicznych Agencji Zatrudnienia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
i Terenowego Banku Danych w Rzeszowie104 - Główny Urząd Statystyczny  opublikował w 2004 roku 
raport zatytułowany „Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie Ankiety 
Migracyjnej 2002”. Badanie było realizowane równolegle z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2002 na próbie 3,6 mln osób, które zmieniły w latach 1989-2002 miejsce zamieszkania na pobyt 
stały lub na okres powyżej 12 miesięcy.  
 
Hierarchia przyczyn migracji stałych na Podkarpaciu jest tożsama z wynikami uzyskanymi  
w pozostałych województwach: prawie połowa respondentów wskazała sprawy rodzinne, na drugim 
miejscu znalazły się warunki mieszkaniowe, na trzecim zaś praca. Porównanie odpowiedzi kobiet  
i mężczyzn z województwa podkarpackiego wykazało bardzo nieznaczne różnice – nieco częstszą 
przyczyną dla kobiet były sprawy rodzinne (49% wobec 46% u mężczyzn), rzadszą zaś praca 
(odpowiednio 8% i 10%). 
 
Wykres 29. Główne motywy skłaniające do migracji czasowych mieszkańców Podkarpacia wg płci 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o „Trajektorie migracyjne województwa 
podkarpackiego.” (n=17726, dane pochodzą z GUS) 
 

                                                 
103 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – Raport z badania lokalnych uwarunkowań  gospodarczych, cywilizacyjnych 
oraz związanych z rynkiem pracy, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010 
104 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – Raport z analizy dokumentów  Niepublicznych Agencji Zatrudnienia, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  i Terenowego Banku Danych w Rzeszowie, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010 
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Przyczyny migracji czasowych są bardziej zróżnicowane, zarówno w przypadku porównań 
międzywojewódzkich, jak i porównań pomiędzy motywacją kobiet i mężczyzn z Podkarpacia. Najbardziej 
różnicującą motywacją są migracje związane z edukacją – wśród kobiet odsetek ten jest prawie 
dwukrotnie większy niż wśród mężczyzn (15% wobec 8%). 
 
Na podstawie badania przeprowadzonego przez CBOS „Praca Polaków za granicą” można stwierdzić, że 
województwo podkarpackie charakteryzuje się wysokim odsetkiem osób, które na przestrzeni lat 1997 
-2007 miały doświadczenia w pracy za granicą (13%, czwarte miejsce wśród województw).  Najwyższy 
odsetek odnotowano  w województwach opolskim i zachodniopomorskim (16%), najniższy  
– w warmińsko-mazurskim (6%) i mazowieckim (7%). 
 
Dane uzyskane przez WUP w Rzeszowie od niepublicznych agencji zatrudnienia pozwoliły przede 
wszystkim na analizę liczby osób zatrudnionych w Polsce oraz u zagranicznych pracodawców, a także 
określenie ścieżek migracyjnych klientów agencji zatrudnienia105. Najczęściej podejmowano pracę za 
granicą na krótki okres – do 3 miesięcy lub do 12 miesięcy. W 2008 r. odsetek osób wyjeżdżających na 
okres do 3 miesięcy wyniósł 48%, zaś w 2009 r. – 61%. Wyjazdy dłuższe niż rok stanowiły pojedyncze 
przypadki. Wyjazdy zarobkowe do pracy znalezionej za pośrednictwem agencji zatrudnienia miały więc 
najczęściej charakter krótkotrwały. 
Mężczyźni nieznacznie przeważali wśród klientów agencji zatrudnienia w obydwu kategoriach czasowych 
w 2008 roku. Zwraca uwagę znacząca przewaga mężczyzn wśród osób wyjeżdżających do pracy na okres 
od 3 do 12 miesięcy w 2009 roku.  Możliwą przyczyną tej dysproporcji jest mniejsza gotowość kobiet do 
opuszczania miejsca zamieszkania, jednak dane z roku 2008 nie są aż tak zróżnicowane. 
 
Wykres 30. Liczba osób, które w latach 2008-2009 znalazła pracę za pośrednictwem agencji 
zatrudnienia w podziale na płeć i okresy zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o „Trajektorie migracyjne województwa 
podkarpackiego” (2008: n=1921, 2009: n=2986) 
 
Główne kierunki migracji zarobkowych to Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Norwegia oraz Hiszpania. 
Kobiety zauważalnie częściej wybierają Hiszpanię – stanowiły 65% wyjeżdżających do tego kraju w roku 
2008 i 75% w roku 2009. Większość pracowników (71%) zatrudniano w zawodach związanych  
z rolnictwem. W tej grupie istotny odsetek (44%) stanowiły kobiety.  
Analiza danych dotyczących płci pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę oraz branż, w których 
pracują, częściowo potwierdza wniosek z badania przeprowadzonego wśród pracodawców – kobiety 

                                                 
105 W 2008 roku za pośrednictwem podkarpackich agencji zatrudnienia pracę poza granicami Polski znalazło 1921 osób, w 2009 r. – 
2986 osób. 
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częściej najmują się do pracy w rolnictwie, a preferowane kierunki wyjazdów to Hiszpania, Włochy czy 
Francja. 
 
Raport z badania bezrobotnych106 - Podstawowe informacje, jakie chciano uzyskać od badanych w sferze 
deklaratywnej to kierunek, skala, motywy i charakterystyka migracji osób bezrobotnych. W sferze 
psychologicznej celem była odpowiedź na pytania: co kieruje bezrobotnymi podejmującymi (lub nie) 
decyzje o migracji? W jakiej mierze kierują się oni rzetelnym rozeznaniem możliwości i zagrożeń,  
a w jakiej mniej racjonalnymi wyobrażeniami i fantazjami? Czym różnią się osoby gotowe skorzystać  
z szansy wyjazdu od tych, którzy taką szansę odrzucają? Badaniem objęto 1099 osób bezrobotnych, 
klientów 21 powiatowych urzędów pracy. 
Wśród badanych nieznaczną większość stanowiły kobiety (53,2%). Pod względem pozostałych cech 
społeczno-demograficznych, wśród kobiet większość stanowiły osoby z przedziału wiekowego 27-40,  
z wykształceniem zawodowym, mieszkające na wsi. Mężczyźni najczęściej należeli do przedziału 17-26 
lat, posiadali wykształcenie zawodowe oraz zamieszkiwali na wsi. 
 
Na pytanie o przyczynę bezrobocia zdecydowana większość respondentów wskazywała brak miejsc pracy 
(82,4%), inne przyczyny według respondentów to „brak kwalifikacji lub umiejętności mieszkańców” (5,5%) 
oraz „niechęć mieszkańców do pracy” (3,7%). Rozkład odpowiedzi był zauważalnie zróżnicowany 
przestrzennie – na brak kompetencji najczęściej wskazywano w Rzeszowie (12%), powiecie 
lubaczowskim (11,3%), Tarnobrzegu (10,0%) oraz powiecie brzozowskim i stalowowolskim (po 9,8%). 
Większość respondentów zadeklarowała brak gotowości do wyjazdu w poszukiwaniu pracy, wykluczając 
taką możliwość także w przyszłości (44%), zamiar wyjazdu deklarował co trzeci badany (32,8%), nie 
wykluczał go co piąty (20,9%). Płeć istotnie różnicowała rozkład odpowiedzi na to pytanie – większość 
mężczyzn zadeklarowała gotowość do wyjazdu, zaś ponad połowa kobiet całkowicie ją wykluczyła. Warto 
zauważyć również, że mniejszy odsetek kobiet planuje wyjazd zagraniczny (59% wobec 69,6% wśród 
mężczyzn). Inne cechy wpływające na motywację do wyjazdu w poszukiwaniu pracy to wiek  
i wykształcenie: bardziej skłonne do takiej decyzji są osoby młode i lepiej wykształcone. 
 
Wykres 31. Zamiar opuszczenia miejscowości zamieszkania w poszukiwaniu pracy ze względu na 
płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o „Trajektorie migracyjne województwa 
podkarpackiego” (n=1099). 
 

                                                 
106 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – Raport z badania bezrobotnych, Centrum Doradztwa Strategicznego, 
Kraków 2010 
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Ograniczoną mobilność kobiet można tłumaczyć silniejszym przywiązaniem do rodziny i miejsca 
zamieszkania oraz pełnionymi rolami społecznymi. Wyniki te korespondują m.in. z danymi uzyskanymi  
z agencji zatrudnienia, w których kobiety stanowiły mniejszość wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy. 
Czynnikami najczęściej powstrzymującymi przed wyjazdem są zobowiązania rodzinne (67,1%), 
sentyment do miejsca zamieszkania (22,2%), a także posiadanie w nim nieruchomości (17%). 
 
Podsumowanie 
 
7 Kobiety charakteryzują się mniejszą gotowością do migracji zarobkowych, a także mniej chętnie 

wybierają zagranicę jako kierunek takiego wyjazdu. 
8 Kobiety nieco bardziej pesymistycznie podchodzą do wyjazdów zarobkowych. Niżej oceniają swoje 

szanse na znalezienie pracy zarówno w innym województwie, jak i w innym kraju. 
9 Migracje czasowe podejmowane przez kobiety są prawie dwukrotnie częściej poświęcone edukacji niż 

wyjazdy mężczyzn. Może to świadczyć o chęci poszerzenia swoich kompetencji i planach 
poszukiwania pracy blisko miejsca zamieszkania. 

10 Charakterystyczne dla kobiet są wyjazdy zarobkowe określane jako „sztafetowe” – zamienne 
świadczenie pracy w danym miejscu cyklicznie, przez różne osoby. Można to uznać za dążenie do 
większej stabilności zawodowej, która dla kobiet jest istotna, lecz w przypadku migracji zarobkowych 
jej osiągnięcie jest utrudnione. 

11 Postawy bezrobotnych potencjalnych migrantów często bywają nieracjonalne. Jedną z nich jest 
złudzenie, że „im dalej tym lepiej”, a także konformistyczne wybieranie kierunków migracji, bez 
przeprowadzenia rozpoznania na danym rynku pracy.  

 
5. 6. Wsparcie w ramach PO KL - analiza dokumentacji programowej i danych 

pochodzących z PEFS 
 
Przedmiotem badania jest analiza sytuacji kobiet i mężczyzn na podkarpackim rynku pracy w kontekście 
działań finansowanych z EFS. Spośród realizowanych w ramach PO KL Priorytetów, niniejsza analiza 
skupiła się na Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII Promocja integracji społecznej oraz 
VII Regionalne kadry gospodarki. 
Ze wsparcia w ramach analizowanych działań PO KL skorzystało więcej kobiet 58,3% niż mężczyzn 
41,7%. Największa dysproporcja pomiędzy kobietami a mężczyznami zaznaczyła się w Priorytecie VII 
Promocja integracji społecznej, gdzie kobiety stanowiły 70,2% osób objętych wsparciem. 
 
Wykres 32. Odsetek osób korzystających ze wsparcia w ramach PO KL- w podziale na 
Priorytety (%) 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n= 71 116) 
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Wykres 33. Odsetek osób korzystających ze wsparcia w ramach PO KL- w podziale na 
Priorytety i płeć 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 

Osoby objęte wsparciem w ramach PO KL stanowili stosunkowo młodą zbiorowość. Największa grupa 
uczestników projektów (niemal 60%) była w wieku do 24 lat. Kolejne kategorie wiekowe reprezentowane 
były przez coraz mniejszą liczbę beneficjentów. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby powyżej 50 lat 
(6,5%).  
 
Wykres 34. Struktura wiekowa uczestników projektów 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116). 

Szczegółowa analiza struktury wiekowej w podziale na płeć wykazała, że pomiędzy wiekiem kobiet  
a mężczyzn nie ma istotnych różnic. 

 

 

Wykres 35. Struktura wiekowa kobiet i mężczyzn w chwili przystąpienia do projektu  
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Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116). 

W każdym z Priorytetów zdecydowanie przeważają osoby młode, do 24 roku życia. Szczególnie jest to 
widoczne w przypadku Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, gdzie osoby te stanowiły 69% 
wszystkich osób objętych wsparciem. Najstarszą pod względem wieku grupą beneficjentów były osoby 
korzystające ze wsparcia w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  43,2% stanowiły osoby 
powyżej 35 roku życia. 

Wykres 36. Odsetek osób korzystających ze wsparcia w ramach PO KL- w podziale na 
Priorytety i wiek (%) 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 
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Najlepiej wykształconą grupą osób objętych wsparciem byli uczestnicy projektów realizowanych  
w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – 36,7% z nich miało wykształcenie wyższe,  
a 39,6% ponadgimnazjalne. Najsłabiej pod tym względem wypadli beneficjenci w ramach Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej - co czwarta osoba miała wykształcenie podstawowe.  

Wykres 37. Odsetek osób korzystających ze wsparcia w ramach PO KL- w podziale na 
Priorytety i wykształcenie (%) 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 

Pomiędzy kobietami i mężczyznami biorącymi udział we wsparciu PO KL zaznaczyły się istotne różnice  
w strukturze wiekowej w poszczególnych Priorytetach. W Priorytecie VIII kobiety powyżej 35 roku życia 
stanowiły niemal połowę uczestniczek projektu, podczas gdy w tym samym przedziale wiekowym było 
niemal 38% mężczyzn. W Priorytecie VII kobiety pomiędzy 25 a 34 rokiem życia stanowiły 32,3% ogółu 
kobiet objętych wsparciem w ramach tego Priorytetu podczas gdy w tym samym wieku było 21,2% 
mężczyzn.  

Wykres 38. Struktura wiekowa kobiet korzystających ze wsparcia w ramach PO KL- w 
podziale na Priorytety (%) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o bazę PEFS 2011 r.,(n=40 915 
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Wykres 39. Struktura wiekowa mężczyzn korzystających ze wsparcia w ramach PO KL 
- w podziale na Priorytety (%) 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r., n=29 194 

Zdecydowana większość osób uczestniczących w projektach w ramach analizowanych Działań to kobiety. 
Wyjątek stanowi działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Najliczniej 
reprezentowanym Działaniem przez kobiety było Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji, gdzie stanowiły one niemal 85% uczestników projektów.  
 
Wykres 40. Odsetek osób korzystających wsparcia w ramach PO KL- w podziale na 
Działania i płeć 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 
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5. 7. Analiza dokumentacji konkursowej oraz sprawozdań z realizacji komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2013 

 
W ramach analizy dokumentacji programowej uwzględniono dane pochodzące z Dokumentacji 
konkursowej (w podziale na poszczególne Priorytety) oraz Sprawozdanie z realizacji Priorytetów 
komponentu regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku. 
Zwrócono uwagę na wskaźniki produktu osiągnięte po pierwszym półroczu 2011 roku w kontekście 
celów szczegółowych każdego z priorytetów oraz wartości zakładanych na 2013 rok i wartości 
wskaźników rezultatu. 
 
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
 
Cele Priorytetu VI koncentrują się na zwiększeniu zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy, 
zwiększaniu poziomu zatrudnienia wśród osób młodych oraz starszych a także na zmniejszaniu 
bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  
 
Projekty realizowane w ramach Działania 6.1. Poddzialania 6.1.1. zostały skierowane bezpośrednio do 
następujących grup odbiorców: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane, jako 
bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup 
docelowych:  
– osoby pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat  
– kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)  
– osoby do 25 roku życia  
– osoby niepełnosprawne  
– osoby po 45 roku życia  
– osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich  
− oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach 

niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą  
– Instytucje rynku pracy i ich pracownicy  
– Podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz 
partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym. 
 
Przewidziane w ramach tego Poddziałania formy wsparcia były następujące:  
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia 
zawodowego w regionie; 
2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 
kompetencji kluczowych; 
3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 
4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form 
wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby 
uczestniczącej w projekcie: 
– pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe – staże/praktyki zawodowe – szkolenia prowadzące 
do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych – subsydiowanie zatrudnienia; 
5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez 
zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; 
6. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji 
pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); 
7. Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców 
do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 
8. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 
na poziomie regionalnym i lokalnym.107 

                                                 
107 Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
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W ramach Działania 6.2. wsparcie kierowane było do osób fizycznych zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność 
gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności: 
− osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 

dwóch lat,  
− kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),  
− osoby do 25 roku życia,  
− osoby niepełnosprawne,  
− osoby po 45 roku życia,  
− osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. 

mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub 
zwierzęcą. 

 
Wsparciem mogły zostać objęte następujące typy projektów:  
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni 
lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):  

− doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub 
spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w 
wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 
stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni 
socjalnej),wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej 
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z 
doradztwem oraz pomocą  
w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego 
projektu),  
2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno – informacyjne,  
3. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.108  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
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Wykres 41.  Struktura uczestnictwa we wsparciu w ramach Priorytetu VI PO KL kobiet i mężczyzn 
oraz poziom wykonania założeń w danej kategorii wsparcia. 

 
Uwaga: Wartość % realizacji wskaźnika „+” oznacza przekroczenie wykonania założeń powyżej 100%, wartość  
„–” oznacza poziom deficytu (odsetek brakujący do wykonania 100%). 
 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 
 
Wśród wszystkich osób, które zakończyły udział w projektach Priorytetu VI 57,3% stanowiły kobiety 
natomiast 42,7% to mężczyźni. 
Widoczne jest szczególnie duże zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia ze strony osób młodych 
pochodzących z terenów wiejskich. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wskaźnika dla tej 
kategorii kształtuje się na poziomie 171,8% założonej wartości na 2013 rok. Wśród opisywanej kategorii 
osób widoczna jest duża dysproporcja pomiędzy kobietami, które stanowiły 60,9% osób objętych 
wsparciem a mężczyznami, którzy stanowili 39,1%. Najniższy wskaźnik realizacji produktu osiągnięto  
w przypadku osób starszych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wskaźnika kształtuje się na 
poziomie 21,94% założonej wartości na 2013 rok. W odniesieniu do Planu Działania na rok 2011 
wykonanie planu po pierwszym półroczu 2011 roku wynosiło 48,75% (2 198 osób na 4 509 założonych). 
W kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w sposób znaczący 
przekroczono zakładane wysokości wskaźników w przypadku osób długotrwale bezrobotnych oraz 
zamieszkujących tereny wiejskie. Wynosiły one odpowiednio: 268,51% oraz 165,97% założonej wartości 
wskaźnika na 2013 rok. Co istotne, pomocą dla osób długotrwale bezrobotnych znacznie częściej były 
zainteresowane kobiety (64,1% osób, które zakończyły udział w projekcie) niż mężczyźni (35,9% osób, 
które zakończyły udział w projekcie). Kobiety dominowały także wśród bezrobotnych osób młodych (15-
24 lata), które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia 
zarejestrowania w urzędzie pracy – 60,5%. Można zatem uznać, iż ze wsparcia oferowanego w ramach 
Priorytetu VI skorzystały założone w Planie Działań kategorie beneficjentów, a realizacja była zgodna  
z celami Priorytetu.   
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Wykres 42.  Struktura uczestnictwa we wsparciu – odsetek kobiet i mężczyzn, które uzyskały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Priorytetu VI PO KL oraz poziom 
wykonania założeń w danej kategorii wsparcia 

 
Uwaga: Wartość % realizacji wskaźnika „+” oznacza przekroczenie wykonania założeń powyżej 100%, wartość „–” oznacza poziom 
deficytu (odsetek brakujący do wykonania 100%). 
 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 
 
W przypadku osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 67,2% stanowili 
mężczyźni, natomiast 32,8% kobiety. Dysproporcja ta powiększa się nieznacznie wśród osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (69,2% mężczyźni, 30,8% kobiety). Tendencja jest 
widoczna zarówno wśród osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych jak również 
zamieszkujących tereny wiejskie. Świadczy to o znacznie większej skłonności mężczyzn do zakładania 
własnej działalności gospodarczej (we wszystkich przedziałach wiekowych) oraz prezentowaniu bardziej 
przedsiębiorczej postawy na rynku pracy w porównaniu do kobiet. Najniższe wskaźniki realizacji  
w przypadku osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej osiągnięto dla kategorii 
osób niepełnosprawnych (55,95%) oraz osób w przedziale wieku 50-64 lata (44,05%). Niski stopień 
realizacji wskaźnika dla osób niepełnosprawnych oraz powyżej pięćdziesiątego roku życia może wynikać 
z faktu, iż są to najtrudniejsze kategorie pod względem aktywizacji na rynku pracy. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy może być wiele. Mogą one wynikać zarówno z problemów związanych ze stanem zdrowia (które 
występują w obu opisywanych segmentach) jak również z innych zobowiązań, które posiadają te osoby na 
obecnym etapie życia, jak na przykład opieka nad wnukami.  
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Wykres 43. Struktura uczestnictwa we wsparciu – odsetek kobiet i mężczyzn, które uzyskały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Priorytetu VI PO KL  w podziale na 
działania 6.1 i 6.2 oraz poziom wykonania założeń w danej kategorii wsparcia 

 
 
Uwaga: Wartość % realizacji wskaźnika „+” oznacza przekroczenie wykonania założeń powyżej 100%, wartość „–” oznacza poziom 
deficytu (odsetek brakujący do wykonania 100%). 
 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 
 

Wśród osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej rysuje się wyraźna dysproporcja 
dla kobiet i mężczyzn w podziale na Poddziałanie 6.1. oraz 6.2. W ramach Działania 6.1. odsetek kobiet, 
które zostały objęte wsparciem wynosił maksymalnie 35,5% - były to osoby długotrwale bezrobotne. 
Prawdopodobną przyczyną podjęcia własnej działalności gospodarczej mógł być fakt zniechęcenia 
wynikający z bezowocnego poszukiwania pracy. W przypadku pozostałych kategorii beneficjentów udział 
kobiet nie przekraczał 30%. W działaniu 6.2. proporcja kobiet i mężczyzn objętych wsparciem jest nieco 
bardziej wyrównana niż w przypadku Działania 6.1., jednak mimo tego, odsetek liczby kobiet, które 
otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej nie przekroczył 50%.  
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Grupy nadreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które zakończyły 
udział w projektach to:  

� osoby w wieku 15-24 lata (wykonanie 114,12%, w tym 59,87% kobiet) w tym zamieszkujące 
obszary wiejskie (wykonanie 171,84%, w tym 60,92% kobiet);  

� osoby zamieszkujące tereny wiejskie (wykonanie 165,97%, w tym 57,21% kobiet);  
� osoby długotrwale bezrobotne (wykonanie 268,51%, w tym 64,11% kobiet).  

Grupy niedoreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które zakończyły 
udział w projektach to:  

� osoby niepełnosprawne (wykonanie 39,31%, w tym 55,48% kobiet);  
� osoby w wieku powyżej 50 roku życia (21,94%, w tym 56,55% mężczyzn).  

Grupy nadreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które otrzymały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej to:  

� osoby długotrwale bezrobotne (wykonanie 372,11%, w tym 63,96% mężczyzn);  
� osoby z terenów wiejskich (wykonanie 265,64%, w tym 71,31% mężczyzn);  

Grupy niedoreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które otrzymały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej to:  

� osoby w wieku do 25 roku życia (wykonanie 69,33%, w tym 70,39% mężczyzn);  
� osoby niepełnosprawne (wykonanie 44,05%, w tym 67% mężczyzn);  
� osoby w wieku powyżej 50 roku życia (wykonanie 57,49%, w tym 75,19% mężczyzn).  

W przypadku wartości wskaźników rezultatu dla 1, 2, 3 oraz 4 celu szczegółowego w większości 
przypadków po pierwszym półroczu 2011 roku osiągnęły one poziom powyżej 35%, co oznacza, iż nie ma 
zagrożenia związanego z realizacją docelowego poziomu. Najniższa wartość wskaźnika była osiągana  
w kategorii osób, które podjęły samozatrudnienie. W przypadku celu szczegółowego 1 wartość ta 
wynosiła 20%. Dla celu 2, 3 oraz 4 wartość ta wynosi zaledwie 10%.109 
 
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej 
 
Celami priorytetu VII są poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz wzmocnienie i poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej.  

 
Typy projektów (operacji) przewidzianych do realizacji w ramach działania 7.1. Poddziałania 

7.1.1. obejmowały rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy 
socjalnej. Beneficjentami systemowymi było 137 ośrodków pomocy społecznej. Zgodnie ze 
szczegółowymi kryteriami wyboru projekt skierowany był w co najmniej 5% do osób niepełnosprawnych. 
Konieczność objęcia wsparciem w ramach projektów systemowych grupy docelowej, której min. 5% 
stanowią osoby niepełnosprawne uzasadnia fakt, iż osoby te zostały zidentyfikowane, jako znajdujące się 
w szczególnie trudnej sytuacji w województwie podkarpackim. Z danych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika bowiem, iż liczba niepełnosprawnych na Podkarpaciu 
sięga ponad 250 000 osób, co stanowi 5,6% ogółu osób niepełnosprawnych w Polsce. Ze statystyk wynika 
również, że osoby niepełnosprawne mają największe problemy ze znalezieniem pracy w porównaniu do 
pozostałych grup bezrobotnych.110 

Typy projektów (operacji) przewidzianych do realizacji w ramach działania 7.1. Poddziałania 
7.1.2. to projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych 
operacji: 
1. Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji 
społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających 
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej  
2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania 
utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1.111  

                                                 
109Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, WUP 
Rzeszów 2011. 
110 Plan działania na rok 2011Program Operacyjny kapitał Ludzki, Priorytet VII. 
111 Plan działania na rok 2011Program Operacyjny kapitał Ludzki, Priorytet VII. 



  

 
Raport z analizy desk research opracowany na potrzeby badania ewaluacyjnego pt. „Kobieta na podkarpackim rynku 
pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” 

83 
 

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja 
osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR/ ośrodka działającego w mieście na prawach 
powiatu w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR/ ośrodka działającego w mieście 
na prawach powiatu (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Konieczność objęcia 
wsparciem w ramach projektu grupy docelowej, w której odsetek osób niepełnosprawnych jest 
adekwatna do udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie klientów danej jednostki uzasadniona 
jest faktem, iż osoby niepełnosprawne zostały zidentyfikowane jako znajdujące się w szczególnie trudnej 
sytuacji w województwie podkarpackim.112  
 

Projekty realizowane w ramach działania 7.2. Poddziałania 7.2.1. objęły wsparciem następujący 
typy projektów: 
1. Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji 
społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających 
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej; 
2. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych; 
3. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 
4. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej  
i zawodowej; 
5. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji 
zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji 
lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy); 
6. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym  
w powrocie na rynek pracy; 
7. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; 
8. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne  
w tym zaburzone psychicznie; 
9. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
10. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży 
(świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych  
z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej; 
11. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, 
mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu; 
12. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie 
(w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych).113 
Odbiorcami bezpośrednimi tego Poddziałania były: osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem 
społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), otoczenie osób wykluczonych społecznie 
(w zakresie typów projektów nr 4, 6, 9, 10, 11), instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy 
lub wolontariusze (w zakresie typów projektów nr 9, 11, 12), partnerzy społeczni i gospodarczy  
(w zakresie typów projektów nr 11, 12). 
 
Stopień realizacji wskaźnika zakładanego na 2013 rok dotyczącego liczby klientów instytucji pomocy 
społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji wynosił  
w pierwszym półroczu 2011 roku 25,76%. Przeważająca większość osób korzystających z form pomocy 
społecznej to kobiety. Dominują one wśród wszystkich osób, które zakończyły udział w projektach – 
72,3%, jak również w poszczególnych podkategoriach stanowiących grupy docelowe: klienci instytucji 
pomocy społecznej objęci kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów – 70,8% kobiet, 
klienci instytucji pomocy społecznej z terenów wiejskich, którzy zakończyli udział w projektach – 70,9%.  

                                                 
112 Plan działania na rok 2011Program Operacyjny kapitał Ludzki, Priorytet VII. 
113 Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Wykres 44. Struktura uczestnictwa we wsparciu – odsetek kobiet i mężczyzn, które skorzystały 
ze wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL oraz poziom wykonania założeń w danej kategorii 
wsparcia 

 
 

*w systemie pozaszkolnym 
 
Uwaga: Wartość % realizacji wskaźnika „+” oznacza przekroczenie wykonania założeń powyżej 100%, wartość „–” oznacza poziom 
deficytu (odsetek brakujący do wykonania 100%). 
 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 

 
 

Kobiety przeważają nie tylko wśród beneficjentów pomocy społecznej, ale także wśród pracowników 
instytucji świadczących tego typu usługi. Stanowią one aż 93,3% pracowników instytucji pomocy  
i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS 
podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.     
Wysokie wskaźniki realizacji dla liczby instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały 
wsparcie w ramach Priorytetu (300%) oraz liczby inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych  
z EFS (2070%) wskazują na duże zapotrzebowanie w zakresie pomocy społecznej oraz ekonomiki 
społecznej.  
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Wykres 45. Wskaźniki produktu Priorytetów komponentu regionalnego w ramach PO KL 2007-

2011 (VI, VII i VIII), w których odnotowano nadwykonanie 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 
 
Najniższe wskaźniki względem pozostałych osiągnięto dla liczby projektów wspierających rozwój 
inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych w porównaniu do wartości docelowych 
wskaźnik został osiągnięty w 31,34% oraz liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 
zakończyły udział w Priorytecie – 37,72% w porównaniu do wartości docelowych. 
 
Wykres 46. Wskaźniki produktu Priorytetów komponentu regionalnego w ramach PO KL 2007-
2011 (VI, VII i VIII), w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej 

 
Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 
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W przypadku wartości wskaźników rezultatu dla 1 oraz 2 celu szczegółowego po pierwszym półroczu 
2011 roku osiągnęły one odpowiednio poziom 10% i 15%. Przy tak niskim stopniu realizacji wskaźnika 
należy zakładać, iż nie zostanie on w pełni osiągnięty w obecnym okresie programowania. 
 
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 
 

Cele szczegółowe priorytetu VIII obejmują rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły 
roboczej oraz poprawę funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.  
W ramach Działania 8.1. Poddziałania 8.1.1. projekty zostały skierowane bezpośrednio do następujących 
grup odbiorców:  
− przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-

prawnej) – typy projektów (1)114 i (2)115,  
− pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy – typ projektu 
(3)116. 

−  
Wsparcie mogły uzyskać następujące typy projektów: 
1. typ projektu (1)117 – ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla 
kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb  
w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, 
wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej 
działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
2. typ projektu (2) – doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, 
zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami 
inwestycyjnymi), 
3. typ projektu (3) – szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń  
i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), 
w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem 
kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).118 

W ramach Działania 8.1. Poddziałania 8.1.2. wsparciem zostali objęte osoby odchodzące  
z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa). Wsparciem mógł zostać objęty następujący typ projektów: 
szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego 
zawodu i miejsca zatrudnienia).119 

                                                 
114 Typ projektu (1) – ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających  
i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji 
1 Projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II (zasięg terytorialny). 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 
pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania  
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
115 Typ projektu (2) – doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości  
(z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). 
116 Typ projektu (3) – szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do 
dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem 
kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych 
kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). 
117 Projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II (zasięg terytorialny) 
118 Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw. 
119 Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 
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W ramach Działania 8.2. Poddziałania 8.2.1. projekty skierowano bezpośrednio do następujących grup 
odbiorców: przedsiębiorcy pracownicy przedsiębiorstw uczelnie jednostki naukowe pracownicy naukowi 
jednostek naukowych pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni doktoranci, absolwenci uczelni 
(w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci.  
 
Wsparciem objęte zostały następujące typy projektów: 
1. staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 
pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych 
uczelni – w przedsiębiorstwach 
2. tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu 
3. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu 
działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) 
4. szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników 
naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni 
zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.120 
 
W przypadku Działania 8.2. Poddziałania 8.2.2. beneficjentem systemowym był Samorząd Województwa 
Podkarpackiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju 
Regionalnego. Partnerami projektu były następujące jednostki: 
1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
2. Uniwersytet Rzeszowski, 
3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
4. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
5. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., 
6. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 
7. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. 
Typy projektów (operacji) przewidzianych do realizacji były następujące:  
1. Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, 
ekspertyzy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie  
i wdrażanie RSI, tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI.  
2. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami  
a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym,  
w szczególności poprzez: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji 
transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.  
3. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne  
z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).121 
 
W licznych przypadkach stopień realizacji docelowego wskaźnika produktu w połowie roku 2011 nie 
osiągnął poziomu 35% (liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego 
przewidywania i zarządzania zmianą - 22,22%, liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami 
procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 
- 18,62%, liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych - 34,48%, liczba 
doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe - 30,50%). Najwyższy poziom realizacji założonych 
wskaźników osiągnięto dla liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach 
szkoleniowych 139,28% oraz osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej 
działalności gospodarczej typu spin off lub spin out 150%. Wysoki stopień realizacji wskaźnika produktu 
wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej 
działalności gospodarczej typu spin off lub spin out wśród grupy docelowej tego typu projektów.  
Jeśli chodzi o stosunek udziału kobiet i mężczyzn w oferowanych formach wsparcia to był on dla 
większości z nich wyrównany. Dysproporcja ujawnia się jedynie w przypadku liczby pracowników 
zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali 
objęci działaniami szybkiego reagowania – 77,1% to mężczyźni, natomiast 22,9% to kobiety. 

                                                 
120 Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 
Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 
121 Plan działania na rok 2011Program Operacyjny kapitał Ludzki, Priorytet VII. 
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W przypadku celów Priorytetu VIII żadna z wartości wskaźników rezultatu nie przekroczyła 30%. 
Najniższa wartość wynosiła 6% i dotyczyła odsetka przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli 
udział w szkoleniach w ramach Priorytetu. 
 
Wykres 47. Struktura uczestnictwa we wsparciu – odsetek kobiet i mężczyzn, które skorzystały 
ze wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL oraz poziom wykonania założeń w danej kategorii 
wsparcia 

 
 
*  dotyczy pracowników, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 
**dla tej kategorii osób nie określono wskaźnika do wykonania 
 
Uwaga: Wartość % realizacji wskaźnika „+” oznacza przekroczenie wykonania założeń powyżej 100%, wartość „–” oznacza poziom 
deficytu (odsetek brakujący do wykonania 100%). 
 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP w oparciu o Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu 
regionalnego w ramach PO KL 2007-2011 zgodnie (ze stanem na pierwsze półrocze 2011 roku). 
 
Zestawienie prezentujące liczbę protestów i odwołań dotyczących oceny formalnej i merytorycznej 
wniosków z połowy 2011 roku opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wskazuje, iż 
około jedna piąta wszystkich złożonych wniosków została odrzucona ze względów formalnych natomiast 
ponad połowa wniosków spełniających wymogi formalne została odrzucona na etapie oceny 
merytorycznej. 
Na 6251 złożonych wniosków ze względów formalnych odrzucono 1429 z nich, co stanowi 20,1%. 
Zaledwie 285 wnioskodawców wystosowało protest od negatywnej oceny formalnej projektów. Spośród 
4563 wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej aż 3243 (71%) uzyskały ocenę negatywną. 
Zaledwie 15% wnioskodawców złożyło protest od negatywnej oceny merytorycznej – 489 wniosków. 
Rozpatrzono 469 z nich przy czym 75 protestów uznano za uzasadnione i oceniono wioski pozytywnie,  
a 385 w sposób negatywny.  
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5. 8. Zasada równości szans w projektach finansowanych z EFS. Identyfikacja 
problemów na poziomie projektowym i systemowym 

 
Raport Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL  

w województwie podkarpackim122 wskazuje, że istnieją grupy niedoreprezentowane w POKL. Tylko  
w poddziałaniu 8.1.1 istnieje pełna reprezentacja ( zgodnie z założeniami SZOP PO KL), we wszystkich 
innych dobór uczestników miał charakter celowy.  
Z kolei co do aspektu realizacji w projektach zasady równości szans, daje się dostrzec regionalne 
zróżnicowanie potrzeb mieszkańców w zakresie: 

• szkoleń kompleksowych z organizacją szkolenia obejmującą dojazd, opłaty, czy opiekę 
nad dziećmi, co jest szczególnie istotne w przypadku bezrobotnych matek; 

• szkoleń specjalizacyjnych dla osób pracujących pragnących podnosić kwalifikacje;  
• brak szkoleń dla bezrobotnych połączonych z praktykami, co daje najpełniejsze szanse na 

późniejsze zatrudnienie. 
 
Autorzy analizy uznali skuteczność realizowanych szkoleń za niską. Dla Priorytetu VI wyniosła 25%; a dla 
Priorytet VII  tylko 8%. Natomiast ogólnie, wskaźniki realizacji komponentu regionalnego PO KL osiągają 
wielkość równą średniej ogólnopolskiej.  

• Na uwagę zasługuje niska adekwatność szkoleń do potrzeb pracodawców, na to w przyszłości 
należy zwrócić większą uwagę.  Tylko nieliczne projekty były konsultowane z pracodawcami   
(2 w ramach Priorytetu VI oraz 40 projektów typu trzeciego w ramach Poddziałania 8.1.1).  

• Brak dostatecznej wiedzy na temat bieżących i przyszłych potrzeb pracodawców z terenu 
województwa podkarpackiego skutkuje  niedostosowaniem projektów POKL, niewykorzystaniem 
wszystkich możliwości POKL oraz niższą efektywnością projektów. 

• Najmniej aktywny w wykorzystaniu możliwości funduszy EFS jest powiat stalowowolski oraz 
miasta Przemyśl i Krosno. Zaś najmniej inicjatyw z zakresu podnoszenia kwalifikacji osób 
pracujących obserwuje się na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego  oraz miasta Przemyśl  
i Tarnobrzeg. 

 
Celem zwiększenia efektywności szkoleń zaproponowano katalog działań, do których należą123:  

• lepszy kontakt z pracodawcami na etapie planowania szkolenia, co umożliwi pełniejsze 
dostosowanie oferty do potrzeb rynku; 

• stosowanie różnorodnych metod szkoleniowych dopasowanych do grupy docelowej; 
• większy udział w projektach dotąd najrzadziej stosowanych zajęć praktycznych; rzadko w którym 

projekcie łączy się wykłady z warsztatami i zajęciami praktycznymi; 
• monitorowanie zawodów deficytowych, a także analizowanie potrzeb pracodawców zarówno  

w kwestii potrzeb obecnie zatrudnionych osób, jak i nowych miejsc pracy; 
• zsynchronizowanie szkoleń z uwzględnieniem ich adekwatności do standardowego procesu 

szkolnictwa w Polsce; 
• firmy szkoleniowe nie rozwijają się wystarczająco szybko i adekwatnie do potrzeb rynku pracy; 

zatrudnione w nich osoby nie rzadko nie mają wystarczających umiejętności czy kwalifikacji do 
prowadzenia zajęć; 

• konieczne jest rozważenie wprowadzenia idei dobrego szkolenia i ustanowienia norm, czy 
kryteriów, które powinny być spełnione przez wnioskodawców; 

• pełniejsze wypełnienie grup docelowych; 
• lepsze przestrzenne dopasowanie oferty szkoleń do potrzeb regionalnych. 

 
Opracowanie Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego 
PO KL w województwie podkarpackim wskazuje, że przeszkolono najwięcej osób pracujących  
w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych z powiatu krośnieńskiego, bieszczadzkiego, 
przemyskiego i mieleckiego, zaś najniższą aktywność w ramach priorytetu regionalnego PO KL 
zaobserwowano w powiecie ropczycko-sędziszowskim, oraz miastach Przemyślu i Tarnobrzegu. 

                                                 
122 Raport: Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie 
podkarpackim. 
123 Tamże 
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• Pod względem wydatkowania funduszy w ramach komponentu regionalnego, 
województwo podkarpackie znalazło się na 6. miejscu z 54% wydatkowaniem 
przydzielonej kwoty na lata 2007-2013. 

• Natomiast ma pozycję lidera jeśli chodzi o ilość podpisanych umów i wydanych decyzji  
o dofinansowaniu projektów szkoleniowych w ramach Priorytetów VI-IX. 

• Odnotowano także bardzo wysoki poziom świadomości uczestników szkoleń co do źródła 
finansowania szkoleń. 

• Niepokoi natomiast fakt niskiej efektywności szkoleń dedykowanych dla osób 
bezrobotnych,  która plasuje województwo blisko końca ogólnopolskiej listy rankingowej. 

• Najwięcej nowych miejsc pracy generują realizowane projekty infrastrukturalne, wymagające 
kwalifikacji zawodowych, związanych z budownictwem, obsługą maszyn czy transportem, a więc 
są to zawody postrzegane jako typowo męskie. 

 
Analizy projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na 
wskazanie kilku rodzajów błędów związanych ze stosowaniem zasady równości szans, które 
popełniają projektodawcy na etapie planowania. Na tej podstawie można wyróżnić pięć typów 
projektów124: 

1) Projekty „ślepe” na perspektywę płci – nie odnoszą się do podziału na kobiety i mężczyzn oraz do 
specyfiki sytuacji każdej z płci. 

2) Projekty tzw. „neutralne” – na poziomie deklaratywnym występuje brak dyskryminacji; kwestie 
płci traktowane są mechaniczne (zasada 50/50 jako wytyczna podejścia równościowego); analiza 
problemu nie uwzględnia specyfiki sytuacji kobiet i mężczyzn. 

3) Projekty „praktyczne” – odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i już na etapie planowania 
dostrzegany jest w nich podział na kobiety i mężczyzn; opierają się na tradycyjnym podziale ról 
przez co mogą utrwalać nierówności; niespójne w zakresie diagnozy i proponowanych działań 
(zamiast zgodnie z diagnozą zaproponować działania prorównościowe doprowadzają do 
utrwalenia nierówności). 

4) Projekty równościowe – równość płci jest traktowana jako wartość; struktura płci 
uczestników/uczestniczek projektów jest adekwatna do podejmowanych problemów; analizy 
uwzględniają odmienną sytuację kobiet i mężczyzn; płeć stanowi jedną z głównych zmiennych 
niezależnych analizowanych problemów; projekty są spójne w zakresie diagnozy  
i proponowanych działań oraz przyczyniają się do realizacji strategicznych celów równości szans 
płci. 

5) Projekty wdrażające strategię gender mainstreaming – równość szans jest podstawowym 
celem projektu; przyjmują perspektywę makrospołeczną; odwołują się do poprawy działalności  
i struktury władz państwowych w zakresie zasady równości szans płci. 

 
Jedynie typ 4 i 5 realizuje zasadę równości szans. Według badań ewaluacyjnych zasada równości szans 
kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach EFS napotyka na różnego rodzaju problemy. 
 
Błędy i trudności na poziomie projektowym125: 

• Ignorowanie zasady równości płci w projekcie – brak analizy sytuacji wyjściowej kobiet  
i mężczyzn. 

• Brak operacjonalizacji zasady równości płci na etapie projektu (bez operacjonalizacji ta zasada 
nie będzie prawdopodobnie brana pod uwagę na etapie wniosków końcowych) 

• Nieuwzględnianie zasady równości płci w treści celów projektu. Brak wskazania wpływu projektu 
na sytuację kobiet i mężczyzn. 

                                                 
124Por. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, MRR, Warszawa, 2010. 

125Por.Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 – 2006, Pentor Research; Realizacja zasad równości płci w projektach badawczych wdrażanych w ramach POKL  
w województwie podkarpackim – przegląd rozwiązań i wyników badań, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010; Główne trudności 
Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, Ingafor Sp. z o.o., 2010. 
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• Posiadanie niewystarczających lub nieodpowiednich danych (ilościowe/jakościowe) dotyczących 
sytuacji kobiet i mężczyzn lub stworzenie niepełnego obrazu ich sytuacji. Może to skutkować 
nieadekwatnymi działaniami naprawczymi. 

• Nieuwzględnianie płci jako zmiennej niezależnej w analizach (brak możliwości badania różnic 
sytuacji kobiet i mężczyzn). 

• Jeśli projekt przyjmuje perspektywę równości płci to najczęściej wnikliwa analiza dotyczy przede 
wszystkim sytuacji kobiet – sytuacja mężczyzn spotyka się ze słabszym zainteresowaniem. 

• Niska znajomość problematyki równości szans kobiet i mężczyzn wśród projektodawców. 
• Traktowanie przez projektodawców zasady równości szans jako jedynie wymogu formalnego; 

postrzeganie problematyki równości szans na rynku pracy jako sztucznie nagłaśnianej  
i niefundamentalnej. 

• Niskie zrozumienie wśród projektodawców idei równości szans i nieumiejętność zastosowania jej 
we własnym projekcie. 

• Niski stopień różnicowania przez projektodawców wsparcia ze względu na płeć lub różnicowanie 
na podstawie stereotypów, np. kierowanie do kobiet szkoleń w zawodach „typowo” kobiecych  
a do mężczyzn szkoleń w zawodach „męskich”.  Działania takie mogą się przyczynić do utrwalenia 
nierówności.  

• Niski stopień różnicowania przez projektodawców sposobów promocji i rekrutacji ze względu na 
płeć. 

• Niedostosowanie form rekrutacji do grup docelowych (np. rekrutowanie niepracujących, 
biernych zawodowo matek tylko przez urzędy pracy). 

• Zastosowanie błędnej proporcji uczestników projektów pod względem płci w stosunku do 
opisywanego wcześniej problemu. 

• Rekrutowanie zgodnie z zasadą 50/50 lub przy preferencji jednej płci, która nie wynika  
z problematyki projektu.  

• Niewłączanie przez projektodawców kwestii równościowych do szkoleń, mimo iż istniałaby taka 
możliwość.  

• Monitorowanie przez instytucje wdrażające sprawozdań z realizacji projektów jedynie przez 
pryzmat proporcji uczestnictwa kobiet i mężczyzn w poszczególnych działaniach. Z perspektywy 
zasady równości płci są to działania niewystarczające.  Brakuje m.in. odniesienia do zasady 
gender mainstreaming i pogłębionych analiz ilościowych i jakościowych. 

 
Problemy równości szans płci na poziomie systemowym (społecznym)126: 

• Istnieje ciągle niedostateczny system instytucjonalnych form opieki na dziećmi – część rodziców 
nie może skorzystać, np. z przedszkoli państwowych lub prywatnych. Presja kulturowa związana 
z tradycyjnie postrzeganą rolą kobiety przyczynia się do tego, że to właśnie one wychodzą z rynku 
pracy, aby zaopiekować się dziećmi. 

• Nastąpiła polaryzacja stanowisk związana ze stereotypami płciowymi. Wzrosła liczba 
zgadzających się i nie zgadzających się ze stereotypami kosztem respondentów udzielających 
odpowiedzi ambiwalentnych (dane za 2007r. w stosunku do 2005r.). Siła stereotypów wzrasta  
u mężczyzn a maleje u kobiet. 

• Wzrósł odsetek osób mających poczucie, że należą do grupy dyskryminowanej (z 5% do 15%), 
choć poczucie dyskryminacji ze względu na płeć zmalało (dane za 2007r. w stosunku do 2005r.). 

• Według ogólnopolskich badań opinii społecznej mężczyźni mają średnio większe szanse niż 
kobiety na znalezienie pracy. 

• Zdaniem ekspertów konsekwencją obecnej sytuacji kobiet na rynku pracy jest spadek dzietności 
poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń. W związku z brakiem wystarczających form 
wsparcia dotyczy to często konieczności dokonania przez nie wyboru między życiem rodzinnym  
a zawodowym (brak gwarancji powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka, konieczność 
zapewnienia opieki nad dzieckiem). 

• Według ekspertów rozwiązania systemowe polegające na przyznawaniu kobietom przywilejów  
w rzeczywistości szkodzą zasadzie równości szans a nawet pogarszają pozycję kobiet na rynku 
pracy, ponieważ pomniejszają ich konkurencyjność wobec mężczyzn w oczach potencjalnych 
pracodawców(pozytywnym rozwiązaniem jest np. przyznanie urlopu wychowawczego ojcom, 

                                                 
126Tamże. 
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ponieważ sprawia, że przestaje mieć znaczenie dla pracodawcy, jeśli każdy pracownik-rodzic na 
określony czas wychodzi z rynku). 

• Podejmowane badania mają charakter jednowymiarowy. Brakuje perspektywy 
interdyscyplinarnej uwzględniającej różne specjalności (medycyna, psychiatria, socjologia, 
psychologia, ekonomia, zarządzanie, kulturoznawstwo, teologia itp.). 

• Instytucje realizujące, zarządzające i wdrażające projekty w ramach EFS rzadko podejmują się roli 
upowszechniania wiedzy wśród projektodawców. 

 
5. 9. Analiza danych z PEFS 

 
W ramach przetwarzania danych ilościowych wykorzystywano pakiet statystyczny SPSS. W analizie 
danych ilościowych wykorzystano następujące techniki:  

• opis statystyczny kluczowych zmiennych: rozkłady brzegowe i opisowe charakterystyki 
rozkładów  

• analizy dwuzmiennowe przy zastosowaniu testów istotności różnic między frakcjami  
i średnimi  

• wielowymiarowa analiza homogeniczności  
 

Wyniki były analizowane według kluczowych zmiennych:  
• płci uczestników korzystających ze wsparcia  
• priorytetu PO KL (w wybranych przypadkach działania/ poddziałania)  
• lokalizacji przestrzennej (powiat) 
 

Różnice zaobserwowane ze względu na te zmienne opisano w treści raportu. Braku różnic zazwyczaj nie 
wzmiankowano. Wśród wszystkich Priorytetów objętych analizą największa liczba beneficjentów została 
objęta wsparciem w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – jego uczestnicy stanowili 
niemal 70% wszystkich uczestników projektów  PO KL. 
 
Pod względem liczby uczestników korzystających ze wsparcia największy odsetek charakteryzuje 
następujące powiaty:  
m. Rzeszów 6103 8,6% 
mielecki 5242 7,4% 
rzeszowski 5240 7,4% 
jasielski  4350 6,1% 
jarosławski 4118 5,8%  
dębicki  3699 5,2% 
 
Najmniejszą liczbę uczestników projektów PO KL charakteryzują się następujące powiaty: 
m. Krosno 1346 1,9 
m. Tarnobrzeg 1355 1,9 
bieszczadzki 897 1,3 
leski  931 1,3 
 
Analiza danych z PEFS umożliwiła ponadto obejrzenie struktury uczestników wsparcia ze względu na płeć 
w odniesieniu do poszczególnych powiatów.  
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Mapa 1. Dane z PEFS dotyczące liczby osób objętych pomocą w ramach POKL/ płeć 

 
 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 
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Mapa 2. Dane z PEFS dotyczące liczby osób objętych pomocą w ramach POKL/ status 

 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 

Dane PEFS określają status zawodowy osób objętych wsparciem PO KL w momencie przystąpienie do 
projektu. Poddano go analizie ze względu na płeć. Kobiety przeważały wśród wszystkich trzech kategorii. 
Największa różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami zaznaczyły się w przypadku kategorii „osoby 
kształcące się” (64,6% to kobiety, 35,4% to mężczyźni), najmniejsze w kategorii  „osoby zatrudnione” 
(53,4% to kobiety, 46,6% to mężczyźni).  
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Wykres 48. Status zawodowy uczestników projektu w podziale na płeć (%) 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 

Analizie poddana została również sytuacja zawodowa uczestników projektu w podziale na płeć. W kilku 
przypadkach zaznaczyły się istotne różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn. Kobiety w zdecydowanej 
większości dominowały w kategoriach: „Zatrudniony – pracownik w gorszym położeniu” (83,3%), 
„Zatrudniony w organizacji pozarządowej” (70,6%) oraz „Osoba długotrwale bezrobotna” (67%). 
Natomiast kategorie określające sytuację zawodowe w której przeważali mężczyźni to „Zatrudniony  
w małym i/lub średnim przedsiębiorstwie” (91,1%) oraz „Samo zatrudnienie” (72,1%). 
 
Wykres 49. Struktura uczestników projektów w podziale na płeć i sytuację zawodową 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 
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Zdecydowana większość osób objętych wsparciem w ramach poszczególnych Priorytetów zakończyła 
swój udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 

 
Wykres 50. Odsetek osób kończących udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną ścieżką 
w podziale na Priorytety (%) 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 

Wykres 51. Odsetek osób kończących udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną ścieżką 
w podziale na Działania 

 

Źródło: opracowanie własne IBC GROUP  w oparciu o bazę PEFS 2011 r. (n=71 116) 

Zdecydowana większość osób objętych wsparciem w ramach poszczególnych Działań zakończyła swój 
udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Nieco słabiej pod tym względem wypadły Działania 7.1 oraz 7.2. 
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6. Wnioski z analizy 
 

 
1. Mieszkanki Podkarpacia chcą pracować zawodowo, świadczy o tym drugi w kraju pod względem 

wysokości współczynnik aktywności ekonomicznej, a co ca tym idzie zarówno wyższy niż w innych 
regionach wskaźnika zatrudnienia kobiet, jak i niestety stopa ich bezrobocia. Warto zauważyć, że pod 
względem aktywności zawodowej mężczyzn Podkarpacie nie zajmuje czołowej pozycji. 

2. Województwo podkarpackie charakteryzuje się znaczą feminizacją bezrobocia na wsi. Kobiety 
stanowią 2/3 bezrobotnych mieszkających na wsi, ponadto co 3 bezrobotna w tym województwie 
zamieszkuje na wsi. Ocena zróżnicowania sytuacji kobiet na rynku pracy, jeśli chodzi o poszczególne 
powiaty jest utrudniona ze względu na to, że wskaźniki aktywności ekonomicznej - w tym stopa 
bezrobocia - nie są publikowane w podziale na płeć.  

3. Porównując profile bezrobotnych kobiet i mężczyzn w województwie podkarpackim wyraźnie widać 
występujące pomiędzy nimi różnice. Bezrobotne mieszkanki Podkarpacia są generalnie młodsze  
i lepiej wykształcone, cechuje je również to, że niedawno ukończyły formalne wykształcenie.  
Z drugiej strony kobiety przeważają w kategorii osób długotrwale bezrobotnych.  Tendencje w tym 
zakresie są dość typowe w zestawieniu z resztą kraju. Interesujący jest natomiast fakt, że 
Podkarpacie wyróżnia się na tle innych regionów niższym odsetkiem bezrobotnych kobiet powyżej 
50 roku życia (odsetek ten jest zresztą w regionie  niższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn z tej 
samej grupy wiekowej). 

4. Proporcje między osobami aktywnymi i biernymi zawodowo wśród kobiet i mężczyzn 
zamieszkujących województwo podkarpackie są odmienne. Wśród osób aktywnych zawodowo 
więcej było mężczyzn (524 tys.) niż kobiet (434 tys.), kobiety natomiast dominowały wśród osób 
biernych zawodowo. Brak aktywności zawodowej deklarowało aż 441 tys. kobiet, co stanowiło 60% 
osób w tej grupie.  

5. Kobiety stanowią 45% spośród osób pracujących. Częściej jednak od mężczyzn podejmują 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dane z II kwartału 2011 roku wskazują, iż sześciu 
na dziesięciu podkarpackich pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin było 
kobietami.  

6. Płeć różnicuje sytuację bezrobocia w województwie podkarpackim na tle innych województw. Rok 
2010 był drugim z rzędu, gdy stopa bezrobocia kobiet w tym województwie była najwyższa w kraju  
i wyższa od średniej dla Polski o 2,3 punktu procentowego. 

7. W grupie osób bezrobotnych, w II kwartale 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet była równa liczbie 
bezrobotnych mężczyzn i  wyniosła 58 tys.  

8. Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2011 r. województwo 
podkarpackie zajmowało 3 miejsce w kraju z 141 tys. zarejestrowanymi bezrobotnymi. Sytuacja 
kobiet w tym wymiarze była nieco lepsza niż mężczyzn, gdyż pod względem liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych kobiet województwo podkarpackie zajmowało 6 miejsce w kraju (76 tys.). Osoby 
bezrobotne mieszkające w tym województwie stanowiły 7% z wszystkich bezrobotnych 
zarejestrowanych w Polsce, odsetek ten był równy dla obu płci. 

9. Obserwacja średniorocznych wskaźników zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 10 lat wskazuje na 
występowanie stałej dysproporcji w odsetku zatrudnionych kobiet i zatrudnionych mężczyzn. 
Dysproporcja we wskaźniku zatrudnienia między płciami (zgodnie z danymi na II kwartał 2011 
roku) wyniosła 14,3 punktu procentowego. 

10. Występuje zróżnicowanie przestrzenne dotyczące zatrudnienia oraz bezrobocia. Powiaty brzozowski 
i strzyżowski wyróżniają się znaczną feminizacją zatrudniania - kobiety stanowią na ich terenie 
odpowiednio - 56,1% i 55,9% zatrudnionych. Powiatem o najmniejszym udziale kobiet wśród 
zatrudnionych jest powiat stalowowolski (39,5%). Ogólna stopa bezrobocia rejestrowanego wahała 
się w poszczególnych powiatach od 6,9% (miasto Krosno) do 23,7% (powiat niżański). Kobiety 
stanowiły ponad połowę bezrobotnych w 64% powiatów. 

11.  Wśród bezrobotnych mieszkanek Podkarpacia jest wyższy niż średnia dla Polski udział kobiet, które 
posiadają kwalifikacje zawodowe. W 2008 r. udział bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji 
zawodowych w województwie podkarpackim wynosił 23% i był o  8 punktów procentowy niższy niż 
w całym kraju. Kobiety przeważają wśród osób z wykształceniem wyższym, średnim 
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ogólnokształcącym, a także policealnym i średnim zawodowym. Kobiety znacznie częściej niż 
mężczyźni nie posiadają jednak żadnego stażu zawodowego. 

12. Uwzględniając rosnącą niezależność i samodzielność kobiet w poszukiwaniu pracy w Polsce,  
w tym i na Podkarpaciu oraz brak ofert pracy dla kobiet, jest to wystarczająco silny motyw do 
wyjazdów międzywojewódzkich czy zagranicznych. Wnioski te znajdują potwierdzenie w raportach 
m.in. z badania osób bezrobotnych127. Na pytanie o przyczynę bezrobocia zdecydowana większość 
badanych wskazuje brak miejsc pracy. Większość respondentów deklaruje brak gotowości do 
wyjazdu w poszukiwaniu pracy, wykluczając taką możliwość także w przyszłości. Płeć istotnie 
różnicowała rozkład odpowiedzi na to pytanie – większość mężczyzn deklarowała gotowość do 
wyjazdu, zaś ponad połowa kobiet całkowicie ją wykluczyła. Warto zauważyć również, że mniejszy 
odsetek kobiet planuje wyjazd zagraniczny. Inne cechy wpływające na motywację do wyjazdu  
w poszukiwaniu pracy to wiek i wykształcenie: bardziej skłonne do takiej decyzji są osoby młode  
i lepiej wykształcone. 

13. Hierarchia przyczyn migracji stałych na Podkarpaciu jest tożsama z wynikami uzyskanymi  
w pozostałych województwach: prawie połowa respondentów wskazała sprawy rodzinne, na drugim 
miejscu znalazły się warunki mieszkaniowe, na trzecim zaś praca. Porównanie odpowiedzi kobiet  
i mężczyzn z województwa podkarpackiego wykazało bardzo nieznaczne różnice – nieco częstszą 
przyczyną dla kobiet były sprawy rodzinne (49% wobec 46% u mężczyzn), rzadszą zaś praca 
(odpowiednio 8% i 10%). Przyczyny migracji czasowych są bardziej zróżnicowane, zarówno  
w przypadku porównań międzywojewódzkich, jak i porównań pomiędzy motywacją kobiet  
i mężczyzn z Podkarpacia. Najbardziej różnicującą motywacją są migracje związane z edukacją – 
wśród kobiet odsetek ten jest prawie dwukrotnie większy niż wśród mężczyzn (15% wobec 8%). 

14. Edukacja dla kobiet jest bardziej istotnym elementem kształtowania przyszłości zawodowej niż  
w przypadku mężczyzn. Kobiety są bardziej zdeterminowane, aby się uczyć, a tym samym i bardziej 
elastyczne w podejściu do wyboru kierunku kształcenia - częściej rozważają wybór innego kierunku 
studiów, jeśli nie uda im się dostać na wybrany128.  

15. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że młode kobiety w większym stopniu niż mężczyźni 
koncentrują się na zdobywaniu wykształcenia129. Mężczyźni natomiast są bardziej aktywni 
zawodowo i częściej niż kobiety wskazują na posiadanie doświadczeń zawodowych. Doświadczenie 
mężczyźni zdobywają podejmują różne prace zarobkowe (na umowy o dzieło, również pracując na 
czarno), kobiety natomiast poszukują przede wszystkim stałej pracy etatowej.  

16. Należy także zwrócić uwagę na występowanie istotnych różnic w oczekiwaniach młodych kobiet  
i mężczyzn w zakresie poziomu ich wynagrodzeń130. Aspiracje finansowe kobiet są zdecydowanie 
niższe niż mężczyzn i to zarówno w obszarze płacy minimalnej jak i płacy uznanej za optymalną. 
Oznacza to, że kobiety już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą występują z pozycji 
pracownika oczekującego niższych zarobków. Istotny jest tutaj fakt zdecydowanie mniejszych 
aspiracji płacowych w zakresie wynagrodzenia uznawanego za optymalne – kobiety cenią się 
zdecydowanie niżej niż mężczyźni. Może to stanowić istotną barierę w rozwiązaniu problemu 
dyskryminacji kobiet w obszarze wynagrodzeń. 

17. Ważnym wnioskiem są obserwowane zupełnie inne oczekiwania kobiet i mężczyzn względem pracy. 
Dla większości badanych mężczyzn kluczowy jest czynnik finansowy  – przede wszystkim poziom 
wynagrodzenia i dobre warunki pracy, dalej atmosfera pracy oraz możliwości awansu. Dla kobiet 
przy wyborze pracy istotne są przede wszystkim czynniki pozapłacowe131. 

18. Wyniki badań wskazują również na różnice miedzy kobietami a mężczyznami w zakresie oceny 
swoich szans znalezienia pracy. Na uwagę zasługuje znacznie bardziej pesymistyczne spojrzenie 
kobiet w zakresie możliwości znalezienia pracy („niewielkie szanse”), oraz zdecydowanie niższe 
odsetki odpowiedzi wskazujących na ich optymizm w kwestii wyjścia z bezrobocia. Również kobiety 

                                                 
127 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – Raport z badania bezrobotnych, Centrum Doradztwa Strategicznego, 
Kraków 2010 
128 Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponad gimnazjalnych. Raport zbiorczy, Rzeszów 
2010. 
129 Tamże 
130 „Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” 
131 Widać to szczególnie wyraźnie, gdy zapytano respondentów o to, który z czynników jest najbardziej istotny. W przypadku kobiet 
- wszystkie czynniki pozapłacowe odgrywają znacznie większą rolę niż w przypadku mężczyzn. 
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pozostające bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego lub 
wychowawczego zapytane o ocenę szans znalezienia stałej pracy, widzą swoją przyszłość raczej 
pesymistycznie. Tylko średnio jedna na pięć kobiet (głównie są to kobiety z wyższym 
wykształceniem) ocenia swoje szanse pozytywnie. 

19. Kobiety posiadają wyższy kapitał ludzki132 we wszystkich grupach społeczno-zawodowych poza 
emerytami i rencistami. W 2009 r. ich przewaga była widoczna wśród pracujących w sektorze 
publicznymi w sektorze prywatnym, prywatnych przedsiębiorców, bezrobotnych, uczniów  
i studentów, a także rolników133. Zestawienie tych danych ze strukturą bezrobocia wg płci wskazuje 
na wysokie prawdopodobieństwo zjawisk dyskryminacyjnych. 

20. Jako pokazują wyniki raportów badawczych ze zjawiskiem dyskryminacji spotykają się zarówno 
osoby młode – absolwenci, jak i osoby starsze – po 50 roku życia czy osoby niepełnosprawne. 
Ponadto większą dyskryminacją - zjawisko to jest określane, jako podwójna dyskryminacja - 
zagrożone są osoby, które posiadają więcej jak jedną z tych cech np. młode kobiety, z niskim 
wykształceniem, posiadające dzieci. Najważniejsze obszary nierówności pomiędzy kobietami  
i mężczyznami na rynku pracy wiążą się z koniecznością opieki nad dziećmi, aspiracjami 
zawodowymi, różnicami w zarobkach. 

21. Analizują sytuację kobiet na rynku pracy należy szczególnie zwrócić uwagę na kobiety, które chcą 
podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Na koniec 2010 r. wśród ogółu 
zarejestrowanych w Polsce bezrobotnych kobiet, 18,3%134 stanowiły te które nie mogły znaleźć 
zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym. W zakresie liczby kobiet, które są 
bezrobotne ze względu na przerwę związaną z urodzeniem i wychowaniem dzieci Podkarpacie 
zajmowało 3 miejsce kraju, z około 15 tys. kobiet w takiej sytuacji. 

22. Kobiety wracające do pracy po urlopie wychowawczym wskazują na trudności w godzeniu 
obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przede wszystkim wiąże się to z sztywną organizacją pracy  
i niewielkimi ustępstwami ze strony pracodawców. Trudności te istotnie także ograniczają 
zaangażowanie kobiet na rynku pracy i są przyczyną wycofania się z niego135. Ciąża jest czynnikiem 
znacząco zmniejszającym szanse podjęcia pracy przez kobiety bezrobotne i bierne zawodowo136. 

23. Warto jest zwrócić uwagę na zmianę w aspiracjach zawodowych kobiet po urodzeniu dziecka. Chęć 
powrotu do pracy deklaruje ponad sześćdziesiąt procent badanych kobiet, jednakże, co trzecia 
kobieta nie planuje powrotu do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka137. Nieznacznie wyższą 
chęcią powrotu do pracy charakteryzowały się kobiety z wykształceniem wyższym (licencjackim  
i magisterskim). Głównymi motywami powrotu do pracy były przede wszystkim względy finansowe, 
zamiłowanie do swojej pracy oraz chęć utrzymania kontaktu z innymi ludźmi. 

24. Badania prowadzone wśród kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka wskazują na nierówne traktowanie kandydatów do pracy, w szczególności samotnych matek. 
Potencjalni pracodawcy rekrutując otwarcie kierowali się informacją o liczbie posiadanych dzieci, ich 
wieku, czy sytuacji rodzinnej kandydatki do pracy. Warto zauważyć, że Podkarpacie należy do 
województw o najniższym w Polsce poziomie występowania zjawiska samotnego macierzyństwa 
(15,5%). 

25. Jednym z jaskrawych przejawów dyskryminacji na rynku pracy jest pytanie przez pracodawców na 
rozmowie kwalifikacyjnej o plany macierzyńskie – w jednym z badań 15% respondentek 
zadeklarowało, że znalazły się w takiej sytuacji (badanie POD WIATR). Kobiety często spotykają się 
ze zwolnieniem z pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, bądź występuje brak woli ze strony 
pracodawcy do przedłużania umów z matkami posiadającymi pod opieką małe dzieci. 

26. Konieczność opieki nad dziećmi jest dla kobiet istotną barierą w poszukiwaniu pracy –  problem ten 
był wskazywany wielokrotnie, niezależnie od miejsca zamieszkania badanych kobiet. Ogranicza to 
także możliwość korzystania z kursów doszkalających i jest głównym powodem rezygnacji ze zmiany 
miejsca zamieszkania czy wyjazdu za granicę w celach zarobkowych. Dlatego istotnym czynnikiem 
polepszającym sytuację kobiet na rynku pracy jest rozwój infrastruktury przedszkoli i żłobków,  

                                                 
132 Kapitał ludzki jest to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności. Dzięki niemu możliwe jest 
uzyskanie większych dochodów – za Begg Dawid, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007. 
133„Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”. 
134Rynek Pracy w Polsce 2010, MPiPS, Warszawa 2011. 
135Tamże. 
136Tamże. 
137POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 
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a także elastycznych form zatrudnienia np. telepracy. Wsparcie osób wychowujących dzieci 
przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet. 

27. Wyniki pokazują, że kobiety wykorzystują czas urlopu wychowawczego na opiekę nad dzieckiem nie 
próbując łączyć jej z aktywnością zawodową lub nauką i podnoszeniem swoich kwalifikacji.  Wśród 
kobiet pozostających bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego lub 
wychowawczego występują duże potrzeby w zakresie podwyższania umiejętności zawodowych138. 
Jednak tylko średnio, co piąta kobieta kiedykolwiek brała udział w szkoleniach organizowanych dla 
osób poszukujących pracy, bezrobotnych, zwalnianych. Zdiagnozowana luka między oczekiwaniami  
a możliwościami wsparcia powinna stanowić podstawę do projektowania działań skierowanych do 
tej grupy osób w postaci szkoleń, kursów itp. 

28. W analizowanej literaturze, wśród czynników wpływających na poprawę sytuacji kobiet na rynku 
pracy wymieniane są przede wszystkim rozwiązania umożliwiające pogodzenie życia rodzinnego  
z pracą zawodową np. elastyczne godziny pracy, niepełny wymiar pracy, elastyczne formy 
zatrudnienia, zapewnienie tego samego stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego  
i wychowawczego. Badania wykazały, że występowanie tych czynników związane jest z wielkością 
firmy (im większa firma, tym częściej występują), sektorem gospodarki (częściej w sektorze 
publicznym niż prywatnym), siedzibą (częściej w dużych miastach niż małych i na wsi), stopniem 
feminizacji wśród pracowników (im większy odsetek kobiet, tym częstsze występowanie)139. Wśród 
pozostałych rozwiązań wymieniano: rozwój dostępnych, przystępnych cenowo i oferujących usługi 
wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi, zachęcanie mężczyzn do angażowania się  
w wychowanie dzieci na równi z kobietami i wykorzystywanie swoich uprawnień urlopowych 
związanych z narodzinami dziecka140. Najlepiej ocenianymi rozwiązaniami było wydłużenie urlopu 
macierzyńskiego, elastyczny czas pracy, zwiększenie zasiłków (wychowawczego, na dzieci) oraz 
lepsze możliwości opieki poza domem dzieci do lat 7141. 

29. Należy również zwrócić uwagę na badania prowadzone wśród osób długotrwale bezrobotnych, 
wśród których widoczne jest pogodzenie się ze swoją sytuacją (wśród zdecydowanej większości osób 
długotrwale bezrobotnych, bez względu na płeć). Dlatego osoby takie (średnio tylko, co 10 osoba), 
podejmują starania zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Wola walki i siła motywacji okazują się 
być czynnikiem najsilniej determinującym szanse pozytywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

30. Osoby pozostające dłużej bezrobotnymi (powyżej 36 miesięcy pozostaje bez pracy ponad 46% osób) 
tracą sieć znajomości i są społecznie stygmatyzowane, co może prowadzić do zmian w mentalności, 
utraty wiary we własne siły i możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej. Jest to tendencja mająca 
charakter ponadregionalny, którą należy uwzględnić przy ocenie efektywności wsparcia. Konieczne 
jest zwrócenie uwagi na rezultaty miękkie np. w postaci wzrostu samooceny czy podjęcia 
jakiekolwiek aktywności zawodowej np. stażu, praktyk itd.   

31. Opisane w literaturze przedmiotu zjawisko dziedziczenia bezrobocia, prowadzi do powstawania 
całych enklaw osób bezrobotnych i przekazywania pasywnych wzorców roszczeniowości wobec 
systemu opieki socjalnej, w miejsce aktywnego ponoszenia starań w celu zmiany swoich kwalifikacji  
i podejmowania prób zdobycia środków stałego dochodu. 

32. Jedną z najpoważniejszych wskazywanych przeszkód w znalezieniu pracy jest płeć, jako kolejne 
wymieniano sytuację materialną i wiek. Badania potwierdziły istnienie dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy, zwłaszcza w związku z opieką nad dziećmi lub planowanym macierzyństwem.  
W połączeniu z ograniczoną liczbą ofert może się to przyczyniać do wykluczania kobiet z rynku 
pracy, a także wydłużania okresu pozostawania bez pracy. Opisywane zjawiska występowały 
niezależnie od typu gospodarczego powiatu woj. podkarpackiego. 

33. Warto podkreślić, że kobiety i mężczyźni inaczej oceniają konsekwencje pozostawania w dłuższym 
okresie bezrobotnymi. Kobiety w wyższym stopniu różnicują w swoich odpowiedziach konsekwencje 
tego stanu rzeczy stanowiące największe utrudnienie na rynku pracy. Częściej niż mężczyźni, jako 
najsilniejszą barierę kobiety wskazywały na brak doświadczenia zawodowego oraz brak 
odpowiednich kwalifikacji, na które jest popyt na rynku. Dla częściej, niż co piątego mężczyzny 

                                                 
138 Tamże 
139Por. Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem,  
I. E. Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska, M. Styrc, A. Zadrożna, Warszawa, 2007. 
140Por. Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2009. 
141 Raport Diagnoza społeczna 2009 r. 
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największą przeszkodę stanowi brak ofert w wyuczonym zawodzie, kobiety odczuwają tę uciążliwość 
rzadziej142.  

34. Interesujących danych dostarczają informacje zebrane od pracodawców. Pracodawcy, którzy już 
zatrudniali osoby długotrwale bezrobotne najczęściej, jako czynnik zniechęcający do takich działań 
wskazywali wysokie koszty szkolenia takich osób. Wszyscy pracodawcy niezależnie od tego czy 
kiedykolwiek zatrudniali osoby pozostające bez pracy, czy bez takich doświadczeń, podkreślają 
trudność wynikającą z utraty kwalifikacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż pracodawcy, którzy nie mają 
doświadczenia we współpracy z osobami długotrwale bezrobotnymi inaczej postrzegają ich 
problemy, od problemów osób, które takie doświadczenia mają. Zatem w polityce przełamywania 
barier na rynku pracy należy zwrócić uwagę na stereotypowe postrzeganie osób powracających na 
rynek pracy, jako niezaradnych i mało przebojowych czy poglądu, że skoro im się tak długo nie 
udawało pokonać trudności to lepiej nie ryzykować. Dla pracodawców, bez różnicy czy mają 
doświadczenia z zatrudnianiem osób bezrobotnych, czy też nie mają - największą zachętą do 
podejmowania ich zatrudnienia jest refundowanie kosztów zatrudnienia. 

35. Wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim przeważają mężczyźni. 
Analiza danych z macierzy wykazała, że właścicielki firm z województwa podkarpackiego nie różnią 
się znacząco od mężczyzn-przedsiębiorców143.  

36. Struktura zatrudnienia w podkarpackich mikroprzedsiębiorstwach nie jest zróżnicowana ze względu 
na płeć, jednak część respondentów przyznawała, że płeć jest dla nich istotnym kryterium przy 
prowadzeniu rekrutacji.  

37. Wśród najważniejszych czynników utrudniających kobietom powrót na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka można wymienić: A) czynniki zewnętrzne: pogodzenie obowiązków domowych  
i zawodowych, brak odpowiednich ofert pracy, które umożliwiłyby bezkolizyjne godzenie 
obowiązków, brak ciągłości kontaktu z branżą, zbyt długi pobyt poza rynkiem pracy, niskie zaufanie 
pracodawcy do kobiet powracających z urlopów, dezaktualizacja kwalifikacji, konieczność 
rozpoczynania pracy na nowo „od punktu wyjścia”; B) czynniki wewnętrzne takie jak zaniżona wiara 
we własne możliwości, brak kultury pracy w rodzinie, uzależnienie od męża, postrzeganie 
przebywania w domu z dzieckiem, jako wygodnego i bezpiecznego, obawy o utratę poczucia 
bezpieczeństwa, demotywowanie przez partnerów, niechęć do opieki instytucjonalnej (np. żłobków), 
bariery związane z pozostawieniem dziecka pod czyjąś opieką. Rozwiązania instytucjonalne dla 
aktywnych zawodowo matek są niedostosowane lub niewystarczająco, co zmusza część z nich do 
odejścia z rynku pracy lub przyjęcia niesatysfakcjonujących warunków. 

38. Analizy projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na 
wskazanie kilku rodzajów błędów związanych ze stosowaniem zasady równości szans, które 
popełniają projektodawcy na etapie planowania. Na tej podstawie można wyróżnić pięć typów 
projektów144: A) projekty „ślepe” na perspektywę płci – nie odnoszą się do podziału na kobiety  
i mężczyzn oraz do specyfiki sytuacji każdej z płci, B) projekty tzw. „neutralne” – na poziomie 
deklaratywnym występuje brak dyskryminacji; kwestie płci traktowane są mechaniczne (zasada 
50/50 jako wytyczna podejścia równościowego); C) projekty „praktyczne” – odpowiadają na 
rzeczywiste potrzeby i już na etapie planowania dostrzegany jest w nich podział na kobiety  
i mężczyzn; D) projekty równościowe – równość płci jest traktowana jako wartość; struktura płci 
uczestników/uczestniczek projektów jest adekwatna do podejmowanych problemów, analizy 
uwzględniają odmienną sytuację kobiet i mężczyzn: E) projekty wdrażające strategię gender 
mainstreaming – równość szans jest podstawowym celem projektu; przyjmują perspektywę 
makrospołeczną; odwołują się do poprawy działalności i struktury władz państwowych w zakresie 
zasady równości szans płci. 

39. Wśród głównych trudności na poziomie projektowym w zakresie zachowania równości płci można 
wyróżnić145: zasady równości płci w projekcie – brak analizy sytuacji wyjściowej kobiet  

                                                 
142 POD WIATR – Analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka 
143Podkarpackie obserwatorium mikroprzedsiębiorczości, raport z badań ankietowych prowadzonych wśród właścicieli 
mikroprzedsiębiorstw, BD Center, Rzeszów 2010.  

144Por. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, MRR, Warszawa, 2010. 

145Por.Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004 – 2006, Pentor Research; Realizacja zasad równości płci w projektach badawczych wdrażanych w ramach POKL w 
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i mężczyzn, brak operacjonalizacji zasady równości płci na etapie projektu, Nieuwzględnianie zasady 
równości płci w treści celów projektu, nieuwzględnianie płci jako zmiennej niezależnej w analizach 
(brak możliwości badania różnic sytuacji kobiet i mężczyzn). Do innych trudności można ponadto 
zaliczyć posiadanie niewystarczających lub nieodpowiednich danych dotyczących sytuacji kobiet  
i mężczyzn, traktowanie przez projektodawców zasady równości szans, jako jedynie wymogu 
formalnego czy niski stopień różnicowania przez projektodawców sposobów promocji i rekrutacji ze 
względu na płeć, niedostosowanie form rekrutacji do grup docelowych. 

40. Monitorowanie przez instytucje wdrażające sprawozdań z realizacji projektów jedynie przez 
pryzmat proporcji uczestnictwa kobiet i mężczyzn w poszczególnych działaniach. Brakuje m.in. 
odniesienia do zasady gender mainstreaming i pogłębionych analiz ilościowych i jakościowych. 

41. Zdaniem ekspertów konsekwencją obecnej sytuacji kobiet na rynku pracy jest spadek dzietności 
poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń. W związku z brakiem wystarczających form 
wsparcia dotyczy to często konieczności dokonania przez nie wyboru między życiem rodzinnym  
a zawodowym (brak gwarancji powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka, konieczność 
zapewnienia opieki nad dzieckiem). 

42. Według ekspertów rozwiązania systemowe polegające na przyznawaniu kobietom przywilejów  
w rzeczywistości szkodzą zasadzie równości szans a nawet pogarszają pozycję kobiet na rynku pracy, 
ponieważ pomniejszają ich konkurencyjność wobec mężczyzn w oczach potencjalnych 
pracodawców(pozytywnym rozwiązaniem jest np. przyznanie urlopu wychowawczego ojcom, 
ponieważ sprawia, że przestaje mieć znaczenie dla pracodawcy, jeśli każdy pracownik-rodzic na 
określony czas wychodzi z rynku).  

43. Podejmowane badania mają charakter jednowymiarowy. Brakuje perspektywy interdyscyplinarnej 
uwzględniającej różne specjalności (medycyna, psychiatria, socjologia, psychologia, ekonomia, 
zarządzanie, kulturoznawstwo, teologia itp.). 

44. Istnieje zróżnicowanie pod względem stopnia realizacji założonych wskaźników produktu oraz 
rezultatu dla poszczególnych Priorytetów. Szczególnie niskie wartości (poniżej 35% wartości 
wskaźnika produktu oraz poniżej 30% wartości wskaźnika rezultatu) osiągnięto dla działań 
Priorytetu VIII. Istnieje, zatem zagrożenie braku osiągnięcia zakładanej na 2013 rok wysokości 
wskaźników docelowych. 

45. Występuje istotne zróżnicowanie ze względu na płeć wśród osób objętych wsparciem  
w ramach poszczególnych Priorytetów. Spośród wszystkich osób, które zakończyły udział  
w projekcie największy udział kobiet odnotowano w Priorytecie VI oraz VII. Udział mężczyzn był 
znacznie większy w tych działaniach Priorytetu VI, które oferowały wsparcie w zakresie 
dofinansowania własnej działalności gospodarczej. Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą  
w działaniach mających na celu aktywizację na rynku pracy, podnoszenie kompetencji poprzez 
doradztwo i szkolenia. Znacząco przeważają także wśród pracowników instytucji pomocy społecznej, 
co odzwierciedla ich wysoki udział w działaniach Priorytetu VII.    

46. Najniższe wskaźniki produktu w ramach Priorytetu VI osiągnięto dla działania 6.2. Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

47. Duży odsetek wniosków ocenionych negatywnie podczas oceny merytorycznej – 71%, wskazuje na 
konieczność przeanalizowania czynników mogących mieć wpływ na proces oceny merytorycznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
województwie podkarpackim – przegląd rozwiązań i wyników badań, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010; Główne trudności 
Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, Ingafor Sp. z o.o., 2010. 
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� Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, 
RAPORT z badania bezrobotnych, Raport opracowany przez 
Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków, 2010. 

� Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego 
RAPORT z badania największych pracodawców, Raport 
opracowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego, 
Kraków, 2009. 

Pliki w formacie sav 

� Podkarpacki monitoring rynku pracy i edukacji z lat 2008-
2010. Raport opracowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i 
Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów,2010. 

Pliki w formacie sav 

 
Pozostałe dokumenty wykorzystane w analizie: 
 
Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, WUP Rzeszów 2011. 
 
Literatura przedmiotu - badania, analizy, ekspertyzy związane z tematyką badania: 

•••• Bezrobotni w szczególnej sytuacji na podkarpackim rynku pracy, Raport opracowany przez Paweł 
Grygiel, Grzegorz Humenny, Artur Grzesik, Rzeszów, 2009. 

•••• Diagnoza regionalnego rynku pracy województwa podkarpackiego, Raport opracowany przez 

Centrum Doradztwa Strategicznego, Karków2007. 

•••• Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we 
wnioskach o dofinansowanie PO KL, Raport opracowany przez Ingafor Sp. z o.o., 2010. 

•••• Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej 
 z wychowaniem dziecka, Raport opracowany przez HRP, Łódź. 2009. 

•••• Raport o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia, Opracowany przez 

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz firmę AdvisoryGroup TEST Human Resources, 
Kraków, 2009. 

•••• Równość kobiet i mężczyzn - rok 2010, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, 2009. 

•••• Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką 
nad dzieckiem, I. E. Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska, M. Styrc, A. Zadrożna, Warszawa. 2007. 
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•••• Realizacja zasad równości płci w projektach badawczych wdrażanych w ramach POKL w 

województwie podkarpackim – przegląd rozwiązań i wyników badań, Politechnika Rzeszowska, 
Rzeszów 2010. 

•••• Struktura bezrobocia w województwie podkarpackim w przekroju kwalifikacyjno – zawodowym 

 i regionalnym, Raport opracowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2007. 

•••• Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Irena E. 
Kotowska, Warszawa, 2009. 

•••• Szanse i możliwości absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych na rynku pracy 
województwa podkarpackiego, Raport opracowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego, 
Kraków 2007. 

 

•••• Zasoby polskiej statystyki publicznej dotyczące kobiet w obszarze rynku pracy, Podkarpackiego 

Ośrodka Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Rzeszowie, prezentacja multimedialna. 

•••• Sprawozdania MPIPS dot. rynku pracy (dane za okres 2007-2011) - Bezrobocie w Polsce, Raport 
2009. 

•••• Bezrobotni pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz 
długotrwale bezrobotni, Raport 2010. 

•••• Diagnoza Społeczna 2009. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, 

Warszawa 2009. 
Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, 
Raport 2010. 

•••• Młodzież na rynku pracy w 2008 roku, Warszawa 2009. 

•••• Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy, Raport 2010. 

•••• Rynek Pracy w Polsce, Raport 2011. 

•••• Sytuacja na rynku pracy osób młodych, Raport 2010. 

•••• Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi, Raport  2010. 

•••• Sytuacja na rynku pracy osób młodych i w starszych grupach wiekowych, Warszawa 2008. 

•••• Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, Raport 2009. 

•••• Zatrudnienie w Polsce, Raport 2009. 

 
9. Aneksy 

 

 
 

Główne obszary badania 
 
W celu sprawnej realizacji badania oraz osiągnięcia jego celu głównego i celów szczegółowych  
sformułowane zostały pytania badawcze. Wykonawca już na etapie przygotowania ofert rozszerzył listę 
pytań badawczych o dodatkowe pytania, które uszczegółowiają, zdaniem Wykonawcy, problem badawczy 
oraz ułatwią osiągnięcie celów badania.  
 

Przedmiot badania można podzielić na następujące obszary badawcze: 
XXI. Sytuacja kobiet na podkarpackim rynku pracy  
XXII. Analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji kobiet na rynku pracy w woj. podkarpackim 

XXIII. Konsekwencje długotrwałego pozostawania bez pracy 
XXIV. Obszary nierówności między kobietami a mężczyznami na rynku pracy 

XXV. Zasada równości szans w projektach finansowanych z EFS  
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XXVI. Udział kobiet w projektach realizowanych w ramach wybranych działań komponentu 
regionalnego PO KL (formy wsparcia) 

XXVII. Ocena wiedzy i umiejętności kobiet uczestniczących w różnych formach wsparcia 
XXVIII. Sytuacja kobiet uczestniczących w projektach w ramach PO KL po zakończeniu udziału  

w projekcie 

XXIX. Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – działania, efekty, dobre praktyki 

XXX. Ocena skuteczności i trwałości wsparcia (dostosowania do potrzeb, adekwatności itp.). 

Cele badania, obszary badawcze a kryteria ewaluacji 
 
W celu uporządkowania struktury badania, dokonano jego podziału na moduły, do których 
przyporządkowano cele, obszary badawcze oraz kryteria ewaluacji. Ze względu na szeroki zakres analizy 
desk research sposób jej wykorzystania będzie zróżnicowany, co znalazło odzwierciedlenie w tabeli 
poniżej. 



   

 

 
 

Tabela 16. Przyporządkowanie celów badania, obszarów badawczych oraz kryteriów ewaluacji 

Moduły badania Obszary badawcze Cel badawczy Źródła informacji 
Kryterium 
ewaluacji 

I. Charakterystyka 
sytuacji kobiet na 
rynku pracy woj. 
podkarpackiego 
 

I. Sytuacja kobiet na podkarpackim rynku 
pracy (z uwzględnieniem porównań w 
stosunku do mężczyzn, porównań 
regionalnych, głównych czynników 
wpływających na poprawę oraz barier 
itp.) 
II. Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji 
kobiet na rynku pracy w woj. 
podkarpackim 

4. Rekomendacja pakietu działań i instrumentów 
zamierzających do przeciwdziałania dyskryminacji 
zawodowej kobiet na podkarpackim rynku pracy. 

Dane statystyczne (GUS, 
NDL, BAEL),  
Analiza danych 
zastanych -raporty dot. 
rynku pracy, sytuacji 
kobiet, 
Diagnoza społeczna 
(analizy na poziomie 
regionów),  
statystyka WUP Rzeszów 
 itp. 

Kryterium 
adekwatności 
 

II. Interwencje w 
ramach 
komponentu 
regionalnego PO 
KL  
 

VI. Udział kobiet w projektach 
realizowanych w ramach wybranych 
działań komponentu regionalnego PO KL 
VII. Wiedza i umiejętności kobiet 
uczestniczących w różnych formach 
wsparcia 
 

2. Identyfikacja najbardziej typowych problemów 
na poziomie systemowym oraz projektowym w 
realizacji zasady równości płci w PO KL w 
województwie podkarpackim, sformułowanie 
rekomendacji mających na celu rozwiązywania i 
przeciwdziałania wyżej wymienionym problemom. 
4. Rekomendacja pakietu działań i instrumentów 
zamierzających do przeciwdziałania dyskryminacji 
zawodowej kobiet na podkarpackim rynku pracy. 

Analiza dwunastu 
Działań i Poddziałań - 
formy wsparcia, 
dokumentacji 
konkursowej, 
Sprawozdania z realizacji 
-wskaźniki wykonania 
założeń; analiza danych 
PEFS itp.; analiza 
macierzy danych 

Kryterium 
adekwatności 
Kryterium 
spójności 
Kryterium 
efektywności 

III. Diagnoza 
poziomu 
ewentualnych 
nierówności 

III. Konsekwencje długotrwałego 
pozostawania bez pracy 
IV. Obszary nierówności między 
kobietami a mężczyznami na rynku pracy 
 
 

3. Zdiagnozowanie poziomu ewentualnych 
nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami 
na podkarpackim rynku pracy. 
4. Rekomendacja pakietu działań i instrumentów 
zamierzających do przeciwdziałania dyskryminacji 
zawodowej kobiet na podkarpackim rynku pracy. 
5. Identyfikacja tzw. dobrych praktyk w zakresie 
wdrażania zasady równości płci w PO KL w 
województwie podkarpackim. 

Analiza danych 
zastanych 
Badania terenowe 

Kryterium 
adekwatności 
 

IV. Zasada 
równości szans w 
projektach 
finansowanych z 
EFS - ocena 

IX. Poprawa sytuacji kobiet na rynku 
pracy – działania, efekty 
V. Przestrzeganie zasady równości szans w 
projektach finansowanych z EFS (ocena 
efektów działań podejmowanych w 

1. Określenie, w jakim stopniu (pośrednim czy 
bezpośrednim) interwencja z funduszy unijnych 
podejmowana w ramach komponentu 
regionalnego PO KL przyczyniła się do poprawy 
sytuacji kobiet na podkarpackim rynku pracy. 

Analiza danych 
zastanych 
Ocena projektów przez 
beneficjentów,  
Analiza wyników badań 

Kryterium 
adekwatności 
Kryterium 
skuteczności 
Kryterium 
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Moduły badania Obszary badawcze Cel badawczy Źródła informacji 
Kryterium 
ewaluacji 

wsparcia  ramach EFS dotyczących równości szans 
kobiet i mężczyzn) 
VIII.  Sytuacja kobiet uczestniczących 
w projektach w ramach PO KL po 
zakończeniu udziału w projekcie 
X. Ocena skuteczności trwałości wsparcia 
(dostosowania do potrzeb, adekwatności 
itp.) 

4. Rekomendacja pakietu działań i instrumentów 
zamierzających do przeciwdziałania dyskryminacji 
zawodowej kobiet na podkarpackim rynku pracy. 

terenowych 
 

trwałości 
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Hipotezy badawcze 
 
Poniżej zaprezentowano główne hipotezy oraz przyporządkowane im pytania badawcze. Na czerwono 
zaznaczono, uwzględnione w badaniu dodatkowe pytania zaproponowane przez Wykonawcę. 
 

I. Hipoteza I - Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. podkarpackim różni się od sytuacji 
mężczyzn. 
 

Pytania badawcze: 
1. Jak w świetle dostępnych danych statystycznych wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy  
w województwie podkarpackim w odniesieniu do sytuacji mężczyzn? 
2. Jak w świetle dostępnych danych statystycznych wygląda sytuacja kobiet i mężczyzn na 
podkarpackim rynku pracy w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn w pozostałych 
regionach kraju? (przekrój międzywojewódzki) 
3. Czy istnieją czynniki, które w istotny sposób (również statystycznie) wpływają na poprawę 
sytuacji kobiet na rynku pracy województwa podkarpackiego? 
4. Jakie czynniki w największym stopniu utrudniają sytuację kobiet na rynku pracy województwa 
podkarpackiego? 

 
II. Hipoteza II - Występuje przestrzenne zróżnicowanie sytuacji kobiet na rynku pracy  

w województwie podkarpackim.  
 

Pytania badawcze: 
5. Czy można mówić o przestrzennym i związanym z płcią zróżnicowaniu sytuacji na rynku pracy  
w województwie podkarpackim? W których powiatach, subregionach, obszarach (miasto-wieś) sytuacja 
na rynku pracy kobiet różni się od sytuacji mężczyzn? I z czego to może wynikać? 

 
III. Hipoteza III - Długotrwałe pozostawanie bez pracy ma różne konsekwencje w stosunku do 

mężczyzn i kobiet. 
 

Pytania badawcze: 
6. Czy długotrwałe pozostawanie bez pracy ma różne konsekwencje w stosunku do mężczyzn i kobiet? 
Jakie są to konsekwencje? 

 
IV. Hipoteza IV - Występują nierówności między kobietami a mężczyznami na rynku pracy. 

 
Pytania badawcze: 
7. Czy można wskazać obszary, na których szczególnie widać nierówności między kobietami  

a mężczyznami? Jeśli tak, to jakie to obszary? 
 

V. Hipoteza V – Konsekwencje podejmowanych w ramach EFS działań dotyczące równości 
szans są różne w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. 

 
Pytania badawcze: 
8. Jakie są efekty działań podejmowanych w ramach EFS w zakresie równości kobiet i mężczyzn? Jeśli 
sytuacja w tym zakresie wymaga poprawy, jakie działania należy przedsięwzięć? 
9. W jakim stopniu udaje się realizować zasadę równości szans w projektach finansowanych z EFS? Jakie 
pojawiły się problemy w tym zakresie (na poziomie projektowym i systemowym)? 

 
VI. Hipoteza VI - Udział kobiet w projektach realizowanych w ramach komponentu 

regionalnego PO KL jest inny niż mężczyzn. 
 
Pytania badawcze: 
10. Jaki jest udział kobiet w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL  
w porównaniu do mężczyzn? Czy są jakieś Działania/Poddziałania/formy wsparcia w ramach PO KL, gdzie 
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te różnice są znaczne? Czy można wyróżnić takie Działania/Poddziałania/formy wsparcia, gdzie kobiety 
/mężczyźni występują, jako grupa niedoreprezentowana? 
11. W jakich projektach (w ramach których działań/podziałań) najchętniej uczestniczą kobiety, a w jakich 
mężczyźni? Jakie czynniki decydują, że udział ten jest różny w określonych działaniach? 

 
VII. Hipoteza VII - Wiedza i umiejętności kobiet uczestniczących w różnych formach wsparcia 

organizowanych w ramach projektów przyjętych do dofinansowania w województwie 
podkarpackim, wzrosły/ okazały się przydatne. 
 

Pytania badawcze: 
12. W jakim stopniu udało się  podnieść wiedzę i umiejętności grup kobiet, uczestniczących w różnych 

formach wsparcia organizowanych w ramach projektów przyjętych do dofinansowania  
w województwie podkarpackim? Czy wynik ten jest inny niż w przypadku mężczyzn? Na ile zdobyte 
umiejętności okazały się przydatne – w pracy wykonywanej dotychczas, przy zmianie pracy albo  
w zdobyciu zatrudnienia? 

 
VIII. Hipoteza VIII - Sytuacja kobiet uczestniczących w projektach w ramach PO KL zmieniła się 

po zakończeniu udziału we wsparciu. 
 

Pytania badawcze: 
13. W jakim stopniu sytuacja kobiet uczestniczących w projektach w ramach PO KL zmieniła się po 
zakończeniu udziału we wsparciu? Na ile zmiana związana była z uczestnictwem w projekcie? Czy wynik 
ten jest inny niż w przypadku mężczyzn? Na ile zmiana ta dotyczyła znalezienia zatrudnienia? Jakie są 
przyczyny ewentualnych różnic efektywności zatrudnienia w odniesieniu do kobiet i mężczyzn 
korzystających z tych samych form wsparcia i rozwiązań projektowych? W przypadku braku/niewielkich 
efektów uczestnictwa w projekcie, – jakie działania należałoby przedsięwziąć, żeby projekty miały 
większą skuteczność? 

 
IX. Hipoteza IX - Podjęte działania w zakresie wsparcia przyczyniają się do poprawy sytuacji 

kobiet jak i mężczyzn na rynku pracy. 
 

Pytania badawcze: 
14. W jaki sposób podjęte działania przyczyniają się do poprawy sytuacji mężczyzn na rynku pracy,  
a w jaki sposób do poprawy sytuacji kobiet? 
15. Czy formy wsparcia oferowana w projektach realizowanych w ramach PO KL (np. szkolenia), 
przełamują czy utrwalają istniejącą segregację zawodów na tradycyjnie kobiece i męskie? 

 
X. Hipoteza X - Rodzaj wsparcia i efekty wsparcia są takie same w odniesieniu do kobiet  

i mężczyzn (tak samo skuteczne i trwałe). 
 
Pytania badawcze: 
16. Czy można odnotować zmianę w zakresie wydajności i jakości pracy korzystających ze wsparcia 
w ramach EFS? Czy są jakieś różnice w tej kwestii pomiędzy kobietami i mężczyznami? Skąd wynikają te 
różnice? 
17. Które z zastosowanych form wsparcia były najmniej a które najbardziej skuteczne? Czy można 
wyróżnić tu jakieś różnice w odniesieniu do kobiet i mężczyzn? 
18. Jaki był udział projektów promujących przedsiębiorczość i rozwój samodzielnej działalności 
gospodarczej wśród kobiet w poszczególnych obszarach wsparcia oraz jaka jest trwałość projektów tego 
typu? Czy jest ona różna w przypadku kobiet i mężczyzn? 
19. Jaki był udział projektów w zakresie wspierania zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji kobiet  
w zawodach nietradycyjnych w poszczególnych obszarach wsparcia? 
 

XI. Hipoteza XI - Realizowane projekty odpowiadają oczekiwaniom ich odbiorców – 
uwzględniają inne potrzeby i sytuację kobiet oraz mężczyzn. 
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Pytania badawcze: 
20. Na ile realizowane projekty odpowiadają oczekiwaniom ich odbiorców (potrzeby kobiet  
a potrzeby mężczyzn)? Czy można dokonać podziału projektów na lepiej i gorzej oceniane? Jeżeli tak, to ze 
względu na jakie kryteria? Czy te kryteria są różne w przypadku kobiet i mężczyzn? 
21. Czy realizowane projekty oferowały pomoc w wystarczającym stopniu, uwzględniającą odmienne 
potrzeby oraz sytuację kobiet (np. powrót po macierzyństwie, opieka nad chorym dzieckiem, samotne 
wychowywanie dziecka/dzieci)? 
22. Czy w projektach oferowano elastyczne godziny zajęć dopasowywane do specyfiki 
funkcjonowania obu płci, np. umożliwiające odbiór dzieci z przedszkola lub zmianowy czas pracy? 

 
XII. Hipoteza XII - Kryteria doboru projektów (dokumentacji konkursowej) są adekwatne do 

sytuacji kobiet i mężczyzn. 
 

Pytania badawcze: 
23. Czy szczegółowe kryteria formułowane przez WUP w dokumentacji konkursowej są adekwatne 
do sytuacji kobiet i mężczyzn w regionie? Jeśli można wskazać jakieś zastrzeżenia do tej kwestii – na co 
powinna zostać zwrócona uwaga w tym zakresie? 

 
Zmienne - respondenci 

� Płeć – (Skala nominalna - kobieta/ mężczyzna) 
� Typ miejsca zamieszkania (kategoryzacje wieś – miasto z uwzględnieniem wielkości miasta - 

Wieś,  Miasto do 19 999 mieszkańców, Miasto od 20 000 do 49 999  mieszkańców, Miasto od 
50 000 do 99 999 mieszkańców, Miasto powyżej 100 000 mieszkańców) 

� Miejsce zamieszkania (Skala nominalna - powiat) 
� Wiek (Skala ilościowa) 
� Wykształcenie (Skala porządkowa) 
� Sytuacja zawodowa (Skala nominalna pracuje/ nie pracuje) 
� Długość stażu pracy (Skala porządkowa – przedziały) 
� Sytuacja rodzinna (Skala nominalna posiadanie dzieci – tak/ nie) 

Zmienne  
� Działania i Poddziałania PO KL realizowane w województwie podkarpackim  
� Forma wsparcia 
� Obszar (miejsce) 

 
 
 


