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Wstęp

Niniejsza	publikacja	stanowi	pokłosie	refleksji	badawczej	nad	problematyką	obszarów	
Zielonej	Gospodarki	w	 	 subregionie	płockim.	W	oparciu	o	 zintegrowane	 studia	nad	
kwestiami	ekologicznymi	charakterystycznymi	dla	subregionu	płockiego	oraz	na	pod-
stawie	wnikliwej	analizy	poszczególnych	płaszczyzn	rozwoju	tego	środowiska	dokona-
no	analizy	dostępnej	literatury	pozwalającej	na	przedstawienie	charakterystyki	regionu	
w	oparciu	o	zagadnienia	Zielonej	Gospodarki	ze	wskazaniem	specyfiki	poszczególnych	
elementów	wskazanego	subregionu	płockiego	z	wykorzystaniem	podziału	na:
•	 Miasto	Płock
•	 Powiat	płocki
•	 Powiat	sierpecki
•	 Powiat	gostyniński

Publikacja	składa	się	z	dwóch	części.	W	pierwszej	części	znalazły	się	opracowania		sta-
nowiące	spójną	całość	związaną	z	koniecznością	dokonania	szerokiej	charakterystyki	
problematyki	funkcjonowania	subregionu	płockiego	w	aspekcie	możliwości	wzmoże-
nia	działań	na	rzecz	rozwoju	Zielonej	Gospodarki.	Obejmuje	ona		analizę	teoretycz-
ną	zagadnienia	Zielonej	Gospodarki	w	makroregionie	w	ujęciu	aksjologicznym	odno-
szącym	się	zarazem	do	wartości	kulturowych,	edukacyjnych	i	ekonomicznych.	Autorzy	
raportu	zwracają	uwagę	na	obecne	zagrożenia	w	płaszczyźnie	makrospołecznej	wyni-
kające	ze	zmiany	nastawienia	antropologicznego	na	odniesienia	ekonomiczne	w	inter-
pretacji	kluczowych	dla	życia	kwestii.	Umiejscowienie	kluczowych	wartości	kulturo-
wych	w	pytaniach	o	cele	ochrony	środowiska	staje	się	działaniem,	nie	tylko	odnoszą-
cym	się	do	kwestii	ekologicznych,	ale	również	łączy	się	z	namysłem	filozoficznym	i	so-
cjologicznym.	W		szerokiej	perspektywie	pojęciowej	problemy	ochrony	środowiska	na-
bierają	znaczenia	wywierania	wpływu	na	podnoszenie	świadomości	ekologicznej	po-
przez	rozwój	edukacji	ekologicznej	w	wymiarze	instytucjonalnym	i	pozainstytucjonal-
nym.	Jednym	z	przejawów	wzrostu	świadomości	ekologicznej	jest	społeczny	ruch	eko-
logiczny,	który	został	i	słusznie	potraktowany	jako	nieodzowny	czynnik	ochrony	środo-
wiska	mający	niebagatelne	znaczenie	w	kreowaniu	jakości	życia,	namysłu	nad	sensem	
ludzkiego	egzystowania.	

Raport	w	pierwszej	części	odnosi	się	również	do	statystyczno	–	demograficznego	uj-
mowania	rzeczywistości	subregionu	płockiego	z	wyszczególnieniem	określonych	para-
metrów	gospodarczych.	Ujęcie	statystyczne,	ukazane	w	postaci	tabelarycznej	pozwo-
liło	badaczom	na	wyselekcjonowanie	określonych	dziedzin	życia	społeczno	–	gospo-
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darczego,	w	których	możliwe	jest	zaistnienie	zawodów	Zielonej	Gospodarki.	Pozwoli-
ło	również	na	określenie	grup	badawczych	będących	beneficjentami	kształtującego	się	
programu	rozwoju	Zielonej	Gospodarki	a	w	tym	powstawania	nowych	zawodów	zwią-
zanych	z	zieloną	gospodarką	lub	„uzielenienia”	już	istniejących.	Owo	„uzielenienie”	
odnosi	się	w	dużej	mierze	do	wzrostu	świadomości	ekologicznej	wśród	pracodawców	
regionu	płockiego.	

Druga	część	 raportu	powstała	w	oparciu	o	badania	 ilościowe,	przeprowadzone	przy	
pomocy	metody	sondażu	diagnostycznego	z	zastosowaniem	techniki	ankiety.	Autorzy	
wykorzystując	analizy	teoretyczne		podjęli	trud	badawczy	w	oparciu	o	dwie	grupy	re-
spondentów:	bezrobotnych		i	przedsiębiorców	z	subregionu	płockiego.	Analiza	mate-
riału	badawczego	zgromadzonego	na	podstawie	412	ankiet	wypełnionych	przez	bez-
robotnych	w	wieku	od	15	do	24	lat	i	na	podstawie	134	ankiet	wypełnionych	przez	re-
prezentantów	przedsiębiorstw	o	zróżnicowanym	charakterze,	zarówno	pod	względem	
wielkości	przedsiębiorstw,	jak	i	rodzaju	działalności,	pozwoliła	na	skonstruowanie	pra-
widłowych	wniosków	z	badań.	

Podstawą	metodologiczną	przeprowadzonych	analiz	empirycznych,	obok	przyjętej	me-
tody	i	techniki	badań,	są	problemy	badawcze	stanowiące	zespół	ogólnych	pytań	pozwa-
lających	na	prawidłowe	sformułowanie	pytań	szczegółowych	zawartych	w	narzędziach	
badawczych	-	kwestionariuszach	ankiet.

Problemy	badawcze	stanowią	podstawę	do	tworzenia	analizy	badań	i	dotyczą	konstytu-
tywnych	obszarów	zainteresowań	badawczych.	W	poniżej	przedstawionym	opracowa-
niu	do	najważniejszych	zagadnień	należała	odpowiedź	na	poniższe	pytania:

•	 Czy	istnieje	zależność	pomiędzy	wykształceniem	osób	bezrobotnych	a	ich	
stosunkiem	do	zawodów	Zielonej	Gospodarki?

•	 W	jaki	sposób	bezrobotni	oceniają	swoje	predyspozycje	do	nabywania	no-
wych	kompetencji	w	obszarze	Zielonej	Gospodarki?

•	 Jakie	 jest	zainteresowanie	bezrobotnych	udziałem	w	ofercie	edukacyjnej	
sektora	Zielonej	Gospodarki?

•	 Czy	istnieje	zależność	pomiędzy	wielkością	przedsiębiorstwa	a	potencjal-
nym	udziałem	w	budowaniu	Zielonej	Gospodarki?

•	 Czy	 istnieje	zależność	pomiędzy	rodzajem	działalności	przedsiębiorstwa	
a	możliwościami	dostosowania	się	do	wymogów	Zielonej	Gospodarki?

•	 Jaka	jest	świadomość	respondentów	dotycząca	problematyki	Zielonej	Go-
spodarki?

•	 W	jaki	sposób	respondenci	odnoszą	się	do	możliwości	zatrudnienia	w	ra-
mach	wzbogacania	Zielonej	Gospodarki?

•	 Jakie	kompetencje	(wiedza,	umiejętności,	postawy)	powinny	posiadać	oso-
by	zatrudnione	w	sektorze	Zielonej	Gospodarki?
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•	 Wyżej	wymienione	problemy	badawcze	stały	się	wykładnią	do	skonstru-
owania	wniosków	z	badań	diagnostycznych.	

Badania	ilościowe	mają	na	celu	zdiagnozowanie	opinii	osób	bezpośrednio	zaintereso-
wanych	rynkiem	pracy	w	subregionie	płockim.	Konfrontacja	poglądów	na	 temat	 ryn-
ku	pracy	i	potencjalnych	możliwości	zatrudniania	pomiędzy	opiniami	poszukujących	
pracy	i	potencjalnych	pracodawców	stanowi	nowy	ale	jakże	ważny	sposób	weryfiko-
wania	rynku	pracy	i	jest	realizowany	za	sprawą	raportów	o	stanie	rynku	pracy	w	Pol-
sce.	Przedstawiony	raport	znakomicie	wpisuje	się	w	ogólnopolską	i	zarazem	ogólnoeu-
ropejską	tendencję	konfrontacji	oferty	edukacyjnej	i	realnych	potrzeb	rynku	pracy,	wy-
rażającą	się	w	próbach	dostosowywania	systemu	edukacyjnego	do	potrzeb	współcze-
snego	rynku	pracy.	

Liliana ToMASZEWSKA
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1. Udział Zielonej Gospodarki  
w rozwoju makro i mikrospołecznym  
– analiza teoretyczna – Wiesław Koźlak

Zielona Gospodarka w makroregionie w ujęciu wartości kulturowych, 
społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych

Wiek	XXI	będzie	okresem	niezmiernie	doniosłym	dla	naszej	cywilizacji.	Będzie	to	okres	
narastającego	przyspieszenia	zmian	w	zasobach	naszej	wiedzy,	technologiach	produk-
cji	i	stosunkach	społecznych.	Z	tych	też	względów	bardzo	trudno	jest	formułować	sce-
nariusze	przyszłych	założeń	nie	wykluczając	załamania	się	stosunków	społeczno	–	go-
spodarczych	–	ekologicznych.	Wizję	katastrofy	oparto	na	założeniu,	że	rosnące	wykład-
niczo:	liczba	mieszkańców	Ziemi,	zapotrzebowanie	na	żywność,	użycie	zasobów,	pro-
dukcja	przemysłowa	i	zanieczyszczenie	środowiska	muszą	doprowadzić	do	załamania	
się	systemu	świata.	
U	progu	XXI	w.	można	powiedzieć,	że	coraz	bardziej	zbliżamy	się	do	spełnienia	nastę-
pujących	warunków:

•	 Stopniowo	maleje	dzietność	i	to	nie	tylko	w	krajach	wysoko	uprzemysło-
wionych,	ale	też	w	krajach	Trzeciego	Świata.

•	 Rozwijają	się	szybko	technologie	zmniejszające	emisję	zanieczyszczeń.
•	 Rozwój	 wiedzy	wskazuje	 na	możliwość	 wyeliminowania	 deficytu	 zaso-
bów1	[1].

Obecne	zagrożenia	przejawiają	się	więc	bardzo	w	szybko	wzrastającym	tempie	życia,	
nadmiernej	konkurencji,	braku	satysfakcji	z	pracy,	zagrożeniu	porządku	publicznego,	
wzroście	agresywności	w	stosunkach	społecznych,	atrofii	przyjaźni.	Są	to	wskaźniki	cy-
wilizacji	nastawionej	na	szukanie	coraz	to	większego	zysku.	Główne	zagrożenia	doty-
czą	więc	sfery	społecznej,	a	nieporównanie	mniejsze	–	sfery	przyrodniczo	–	technolo-
gicznej2 .

1 S. Kozłowski: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
2	 T.	Gałkowski:	Paradygmat	odpowiedzialności	za	przyszłość	w	etyce	i	prawie,	Wyd.	ATK,	Warsza-
wa	1998
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Okazuje	się,	że	punkt	ciężkości	przesuwa	się	na	orbitę	socjologii	i	filozofii.	Prawdopo-
dobnie	kluczową	rolę	będą	odgrywały	pytania	o	cel	życia,	styl	życia	i	hierarchię	warto-
ści,	jakie	będą	udziałem	miliardów	ludzi.	Od	odpowiedzi	na	te	pytania	będzie	zależał	
kierunek	dalszego	rozwoju	naszej	cywilizacji.	Wielu	autorów	zwraca	uwagę	na	możli-
wość	scenariusza	katastrofy	społeczno	–	ekologicznej3. 

Wiele	wskazuje	na	to,	że	XXI	wiek	będzie	okresem	kluczowym	dla	naszej	cywilizacji.	
Jeżeli	potrafimy	przezwyciężyć	narastające	zagrożenia	 i	stworzyć	mechanizmy	zrów-
noważonego	rozwoju,	to	powstaną	warunki	harmonijnego	ładu	światowego.	Jako	naj-
bardziej	realne	zagrożenia	można	wymienić	załamanie	się	światowego	systemu	ekono-
micznego	i	finansowego.	

System wartości kulturowych a ochrona środowiska

Istnieje	możliwość	kształtowania	lub	inicjowania	nowej	kultury	tzw.	kultury	ekologicz-
nej.	Przez	pojęcie	to	rozumie	się	sposób	intelektualnego	i	materialnego,	teoretyczne-
go	poznania	i	użytkowania	przyrody	i	poszanowania	jej	praw.	Kultura	ekologiczna	jest	
kształtowana	w	sferze	działalności	intelektualnej	i	jest	efektem	ekologizacji	nauki,	wy-
chowania,	techniki,	organizacji	produkcji	itp.

Zadaniem	ekologii	społecznej	jest	badanie	i	świadome,	oparte	na	zdobyczach	dotych-
czasowej	wiedzy,	ukierunkowanie	działania	i	postępowania	społeczeństwa	zgodnie	ze	
świadomie	sformułowanymi	wymaganiami	kultury	ekologicznej.

Stosunek	społeczeństwa	do	środowiska	przyrodniczego	kształtuje	się	jakoby	dwuto-
rowo:
•	 w	 procesie	 zielonej	 działalności	 gospodarczej:	 przemysłowej,	 rolniczej,	 bu-
dowlanej	itp.;

•	 w	bezpośrednich	stosunkach	między	człowiekiem	a	środowiskiem.

Znaczna	koncentracja	zanieczyszczeń	powoduje	wzrost	strat	ekologicznych.	Z	szacun-
kowych	danych	wynika,	że	jest	to	kilka	milionów	złotych	rocznie	średnio	na	jedno	duże	
przedsiębiorstwo	uciążliwe	dla	środowiska.	

Innym	problemem	ze	sfery	działalności	gospodarczej	człowieka	są	wartości	związane	
z	szeroko	rozumianą	kulturą	pracy.	Optymalny,	literaturowy	wzorzec	kultury	pracy	za-

3	 T.	Gałkowski:	Paradygmat	odpowiedzialności	za	przyszłość	w	etyce	i	prawie,	Wyd.	ATK,	War-
szawa	1998	K.	Waloszczyk:	Kryzys	ekologiczny	w	świetle	ekofilozofii,	Politechnika	Łódzka,	Łódz	
1996
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wiera	 takie	elementy,	 jak:	kult	dobrej	pracy,	szacunek	dla	 ludzkiego	trudu,	pomysło-
wość,	doświadczenie.	Dotychczas	nie	zwracano	uwagi	na	tak	ważny	element,	jak	sza-
cunek	dla	środowiska	przyrodniczego.	W	zakładach	pracy	funkcjonują	swego		rodza-
ju	obyczaje	świadczące	o	braku	takiego	szacunku,	ignorujące	przepisy	chroniące	śro-
dowisko.

W	codziennym	życiu	spotykamy	wiele	faktów	ukazujących	wprost	proporcjonalną	za-
leżność	między	jakością	pracy,	marnotrawstwem	surowców		i	materiałów	a	antropogen-
nym	obciążeniem	środowiska	przyrodniczego.	Potwierdzają	to	m.in.	wyniki	wielolet-
nich	badań	ankietowych	przeprowadzanych	w	przedsiębiorstwach	szczególnie	uciążli-
wych	dla	środowiska.	W	badaniach	interesowano	się	społecznym	„klimatem”,	jaki	ist-
nieje	w	 tych	 przedsiębiorstwach	wokół	 ochrony	 środowiska.	Odpowiedzi	wskazują,	
że	większość	badanych	negatywnie	ocenia	zainteresowanie	pracowników	przestrzega-
niem	norm	ochrony	środowiska.	Wskaźnik	ocen	negatywnych	wzrasta	w	miarę	obniża-
nia	się	pozycji	pracowników	w	hierarchii	przedsiębiorstwa4	[4].

„Określone	normy	moralne	–	uzewnętrznione	w	postawach	ludzi	–	mają	wpływ	nie	tyl-
ko	na	stosunki	między	jednostkami,	na	ich	osobiste	losy,	ale	wpływają	także	na	cało-
kształt	życia	społecznego,	na	tempo	i	kierunki	rozwoju	ekonomicznego”.	Dlatego	dzia-
łalność	gospodarczą	–	technikę	produkcji,	organizację	pracy,	rozmieszczenie	przemy-
słu	itp.	–	możemy	oceniać	zarówno	według	różnych	kryteriów,	np.	sprawności,	efek-
tywności,	jak	i	według	kryteriów	moralnych.	Oznacza	to,	że	ocenie	moralnej	podlega	
także	oddziaływanie	gospodarki	na	środowisko.

Harmonizacja	systemu	społeczeństwo	–	przyroda	jest	również	w	nie	mniejszym	stop-
niu	uzależniona	od	wartości	kulturowych,	regulujących	bezpośredni	stosunek	człowie-
ka	do	środowiska.	Jest	to	sfera	wartości	sensu	stricto	etycznych5.

Szczególnie	mocno	akcentuje	się	to,	że	całe	społeczeństwo,	grupa	ludzi	czy	pojedyn-
czy	człowiek,	władając	jakąś	częścią	Ziemi,	włada	częścią	dobra	ogólnoludzkiego	i	za	
sposób	tego	władania	ponosi	moralną	odpowiedzialność	wobec	innych	społeczeństw,	
grup	ludzi,	pojedynczych	osób	i	wobec	przyszłych	pokoleń6.

4	 K.	Górka,	 B.	 Poskrobko,	W.Radecki:	Ochrona	 środowiska.	 Problemy	 społeczne,	 ekonomiczne	 
i	prawne,	PWE,	Warszawa	2009

5	 M.	Michalik:	Moralne	czynniki	rozwoju	społecznego,	KiW,	Warszawa	1980
6	 K.	Górka,	 B.	 Poskrobko,	W.Radecki:	Ochrona	 środowiska.	 Problemy	 społeczne,	 ekonomiczne	 
i	prawne,	PWE,	Warszawa	2009
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Świadomość ekologiczna społeczeństw

Częścią	 świadomości	 społecznej	 jest	 świadomość	 ekologiczna.	 Pojęcie	 to	może	być	
używane	 w	 dwóch	 znaczeniach.	 W	 znaczeniu	 szerszym	 oznacza	 całokształt	 uzna-
wanych	 idei,	 wartości	 i	 opinii	 o	 środowisku	 przyrodniczym	 jego	 miejscu	 życia 
	i	rozwoju	człowieka	(społeczeństwa),	wspólnych	dla	określonych	grup	w	danym	okre-
sie	 historycznym.	 W	 znaczeniu	 węższym,	 bardziej	 praktycznym,	 świadomość	 eko-
logiczna	 jest	 to	stan	wiedzy,	poglądów	i	wyobrażeń	 ludzi	o	 roli	 środowiska	w	życiu	
człowieka,	 jago	 antropogennym	 obciążeniu,	 stopniu	 wyeksploatowania,	 zagrożenia	
i	ochrony,	w	tym	także	stan	wiedzy	o	sposobach	i	instrumentach	sterowania	użytkowa-
niem	i	ochroną	środowiska.

W	ogólnym	zarysie	można	wyodrębnić	świadomość	ekologiczną:	potoczną,	ideologicz-
ną	i	naukową.

Potoczna	świadomość	ekologiczna		kształtuje	się	głownie	pod	wpływem	zasłyszanych	
opinii,	poglądów	i	stereotypów,	które	nie	tworzą	zwartej	całości.	Zdecydowanie	dru-
gorzędną	rolę	w	jej	kształtowaniu	odgrywa	wiedza,	najczęściej	cząstkowa,	oraz	wła-
sne	doświadczenia.	Świadomości	potocznej	natomiast	przeważnie	towarzyszy	stan	za-
fałszowanego	postrzegania	wzajemnej	zależności	między	człowiekiem	a	środowiskiem

Ideologiczna	świadomość	ekologiczna	kształtuje	się	pod	wpływem	określonej	ideologii	
i	zwykle	ma	zabarwienie	emocjonalne.	Zawiera	ona	elementy	wiedzy	oraz	ideologicz-
ne	uzasadnione	poglądy,	przekonania	i	opinie.	Świadomość	ta	najczęściej	się	przejawia	
wśród	działaczy	ekologicznych	ruchów	społecznych,	członków	niektórych	partii,	osób	
głęboko	związanych	z	określonym	wyznaniem	itp.

Naukowa	świadomość	ekologiczna	kształtuje	się	głownie	pod	wpływem	wiedzy	i	proeko-
logicznego	wychowania.	Ważną	 rolę	odgrywa	 także	własne	doświadczenie,	natomiast	
zdecydowanie	mniejszą	–	potoczne	opinie,	funkcjonujące	stereotypy,	przekonania	ide-
owe	i	„modne”	poglądy.	Świadomość	naukowa	może	się	przejawiać	na	poziomie	specja-
listycznym,	gdzie	gruntownej	wiedzy	towarzyszą	bogate	doświadczenia,	oraz	na	pozio-
mie	powszechnym,	gdzie	jej	podstawą	jest	wiedza	w	sensie	teorii	i	praktyki.

Powszechna	świadomość	ekologiczna	kształtuje	się	w	życiu	codziennym,	w	działalno-
ści	gospodarczej,	edukacji,	przekazie	pokoleniowym	itp.	Jest	to	skomplikowany	proces	
społeczny,	na	ogół	ściśle	związany	ze	stanem	środowiska	przyrodniczego	i	wynikającą	
z	tego	jakością	życia	ludzi.

Proces	kształtowania	się	świadomości	ekologicznej	na	ogół	przebiega	w	trzech	stadiach:
•	 okres	potocznej	świadomości	ekologicznej;
•	 okres	kształtowania	elementów	ideologicznej	świadomości	ekologicznej;
•	 okres	 powszechnej,	 naukowej	 świadomości	 ekologicznej,	 rozumianej	 jako	
względnie	koherentny	system.
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O	tym,	jaki	jest	stan	świadomości	ekologicznej	oraz	w	jakim	znajduje	się	ona	okresie,	
można	powiedzieć	jedynie	na	podstawie	badań.

Z	przeprowadzonych	badań	(ankieta,	wywiady	–	raport	końcowy)	wynika,	że	respon-
denci	ze	wszystkich	grup	posiadają	niską	świadomość	ekologiczną.	

Dawno	już	dowiedziono,	że	istnieje	zależność	między	poziomem	rozwoju	gospodar-
czego	 danego	 społeczeństwa	 a	 stanem	 jego	 świadomości	 ekologicznej.	 „Nieświado-
mość	ludzi	określa	ich	byt,	lecz	przeciwnie,	ich	byt	społeczny	określa	ich	świadomość”

Edukacja ekologiczna społeczeństwa

Celem	edukacji	ekologicznej	jest	kształtowanie	świadomości	ekologicznej	człowieka.

Na	potrzebę	powszechnej	edukacji	ekologicznej	ponownie	zaczęto	wskazywać	po	opu-
blikowaniu	raportu	U’	Thanta	o	stanie	środowiska	na	naszym	globie	(1969r.).	Od	tego	
czasu	wiele	międzynarodowych	organizacji,	 skupiających	autorytety	naukowe	 i	poli-
tyczne,	podejmowało	problem	edukacji	ekologicznej.	Zbiorowym	wysiłkiem	sprecyzo-
wano	cele	i	zadania	edukacji,	wystąpiono	z	apelem	i	rekomendacjami	do	rządów,	partii	
oraz	proekologicznych	i	pedagogicznych	stowarzyszeń	we	wszystkich	krajach	świata.

Do	zadań	szczegółowych	edukacji	zaliczono:	uświadamianie,	informowanie,	kształto-
wanie	postaw,	rozwijanie	kompetencji	i	bezpośrednie	uczestnictwo	w	rozwiązywaniu	
problemów	środowiskowych.	Zgodnie	ze	wspomnianą	deklaracją	celem	edukacji	eko-
logicznej	powinno	być:
•	 nauczenie	 postaw	 ekologicznie	 zrównoważonego	 użytkowania	 środowiska	
i	sposobów	jego	ochrony;

•	 pobudzenie	 do	 twórczego,	 innowacyjnego	 działania,	 zmierzającego	 do	
oszczędnego	korzystania	z	zasobów	przyrody	i	maksymalnej	ich	ochrony;

•	 zaszczepienie	potrzeby	przestrzegania	norm	i	zakazów	ekologicznych	w	postę-
powaniu	zarówno	jednostek,	jak	i	grup	lub	całych	społeczności,	oraz	potrzeby	
przeciwstawiania	się	zachowaniom	zagrażającym	środowisku;	

•	 kształtowanie	nawyków	kultury	ekologicznej	oraz	poczucia	moralnej	i	obywa-
telskiej	odpowiedzialności	za	ochronę	dóbr	przyrody;

•	 wdrożenie	 umiejętności	 interdyscyplinarnego	 myślenia	 i	 rozumowania,	 na-
uczenie	 postrzegania	 zależności	między	 stanem	 środowiska	 a	 jakością	 życia	
każdej	jednostki	ludzkiej	i	całych	społeczeństw;

•	 kształtowanie	międzynarodowej	solidarności	w	dziedzinie	ochrony	środowiska7. 

7	 	K. Górka, B. Poskrobko, W.Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne 
i prawne, PWE, Warszawa 2009



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

16

Tak	szeroko	zakrojone	cele	edukacji	ekologicznej	można	osiągnąć	w	drodze:
•	 edukacji	 formalnej,	 obejmującej	 dzieci	 od	 wieku	 przedszkolnego	 oraz	mło-
dzież	po	studentów	szkół	wyższych,	a	także	nauczycieli	i	specjalistów	związa-
nych	z	ochroną	środowiska;

•	 edukacji	nieformalnej,	obejmującej	młodzież	i	dorosłych,	prowadzonej	przez	
środki	masowego	przekazu	oraz	za	pomocą	różnych	form	tzw.	samoedukacji	
indywidualnej	i	grupowej.

Cele	edukacji	ekologicznej	mogą	być	osiągnięte	 tylko	przez	 jednoczesne	kształcenie	
i	wychowanie	ekologiczne.	Wiedza	obiektywna	o	świecie	 jest	pewną	sumą	 informa-
cji,	której	można	się	wyuczyć	w	procesie	kształcenia.	 Jednak	nie	można	 tylko	 teore-
tycznie	nauczyć	się	miłości	do	przyrody	i	troski	o	nią.	Aksjomaty	kultury,	zasady	mo-
ralności,	nawyk	działania	proekologicznego	można	zdobyć	jedynie	w	procesie	wycho-
wania.	Świadomość	ekologiczna	nie	jest	bowiem	sumą	uzyskanej	informacji,	lecz	efek-
tem	własnych	przemyśleń	i	doświadczeń.	Kształtowane	w	procesie	wychowania	orien-
tacje,	uczucia,	pobudki,	pasje	wywierają	wpływ	na	późniejsze	postępowanie	człowie-
ka	w	środowisku	przyrodniczym	i	wobec	środowiska.	Wychowanie	przyspiesza	proces	
przekształcania	nabytej	wiedzy	ekologicznej	w	normy	codziennego	życia.8

Nie	najlepiej	się	przedstawia	sprawa	„ekologizacji”	programów	nauczania	na	technicz-
nych,	 ekonomicznych	 i	 prawnych	kierunkach	 kształcenia.	W	programach	przyrodni-
czych	dominuje	problematyka	ochrony	przyrody	oraz	kształtowania	krajobrazu.	Braku-
je	natomiast	szerszego	spojrzenia	na	środowisko,	w	którym	żyje	człowiek	oraz	na	zie-
loną	gospodarkę.	Uwidacznia	się	niedostateczne	nauczanie	postaw	prawnych,	ekono-
micznych	i	społecznych	ochrony	środowiska.	Wyraźna	jest	też	nieobecność	ekologicz-
nego	kształcenia	na	kierunkach	szeroko	rozumianych	nauk	społecznych.

Dla	potrzeb	Zielonej	Gospodarki	niezbędne	jest	przygotowanie	merytoryczne	do	wyko-
nywania	zadań	w	charakterze	zielonych	zawodów.	I	w	tym	zakresie	ważnym	elemen-
tem	kształcenia	i	wychowania	środowiskowego	jest	nieformalna	edukacja	ekologiczna.	
Popularyzacja	wiedzy	o	procesach	przyrodniczych	i	ich	wpływie	na	życie	społeczeństw	
oraz	wiedzy	o	ochronie	środowiska	odbywa	się	przez	udostępnianie	ludziom	różnych	
źródeł	 informacji	proekologicznej	 (bezpośrednio	 lub	pośrednio	związanej	z	ochroną	
środowiska),	poprzez	praktyczną	realizację	zadań	ochronnych	w	zakładach	pracy,	go-
spodarstwach	rolnych,	wsiach,	osiedlach	itp.

Informacja	 jako	 czynnik	 kształtowania	 świadomości	 społecznej	 jest	 wieloźródłowa.	
Można	wyróżnić	następujące	źródła	informacji	ekologicznej:

8		 Program	operacyjny.	Infrastruktura	i	Środowisko	2007-2013,	Wydawca	Ministerstwo	Rozwoju	Re-
gionalnego,	Warszawa	2008
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•	 instytucjonalna	informacja	masowa	(środki	masowego	przekazu,	czasopisma	spe-
cjalistyczne,	wydawnictwa	nieperiodyczne,	plakaty	i	inne	formy	propagandy;

•	 informacja	pozainstytucjonalna	(obserwacje	własne,	przekazy	innych	ludzi);
•	 informacja	naukowa	i	popularnonaukowa	(publikacje,	raporty,	filmy	ekologicz-
ne,	odczyty	i	prelekcje);

•	 informacja	statystyczna9.

Społeczny ruch ekologiczny jako czynnik ochrony środowiska

Należy	tu	głownie	wymienić	organizacje	proekologiczne.	Wszystkie	organizacje	łączy	
szeroko	rozumiana	ochrona	środowiska.	Z	tego	punktu	widzenia	tworzą	one	ruch	spo-
łeczny,	nazywany	ruchem	ekologicznym	albo	ruchem	zielonych.	Występują	pod	ha-
słami	nie	tylko	bezpośredniej,	lecz	także	pośredniej	ochrony	środowiska	przez	zmianę	
dotychczasowego	kierunku	rozwoju	gospodarczego,	wykorzystanie	niekonwencjonal-
nych	źródeł	energii	(biogazu,	energii	wiatru	i	słońca),	powstrzymanie	dalszej	chemiza-
cji	rolnictwa	itp.

Do	czynników	hamujących	rozwój	ruchu	proekologicznego,	zagrażających	jego	spraw-
nemu	funkcjonowaniu,	należą	niekorzystne	uwarunkowania	zewnętrzne	oraz	negatyw-
ne	zjawiska	wewnętrzne.	„Pierwsze	z	nich	to	bariery	natury	gospodarczej,	kulturowej,	
społecznej	i	temporalnej.	Drugie	–	to	przede	wszystkim	problemy	koncepcyjno	-	pro-
blemowe,	słabości	elit	przywódczych	ruchu,	groźba	nadmiernej	radykalizacji,	niebez-
pieczeństwo	biurokracji,	wreszcie	wciąż	niedostateczny	poziom	profesjonalizacji”.

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

Swego	rodzaju	pierwszym	etapem	rozwijania	ochrony	środowiska	jest	ekologizacja	gospo-
darki	przez	normatywy	i	przepisy	prawne	oraz	różne	regulacje	bezpośrednie,	wymuszające	
ograniczenie	emisji	zanieczyszczeń	i	innych	działań	destrukcyjnych.	Drugi	zaś	etap	stano-
wi	ekonomizacja	środowiska	i	ekologizacja	ekonomii,	tj.	stosowanie	instrumentów	ekono-
miczno	–	rynkowych,	stymulujących	przedsięwzięcia	ochronne,	oraz	wdrażanie	zasad	eko-
rozwoju	w	wyniku	nowych	celów	gospodarowania	i	zachowań	społecznych.

W	wyodrębniającej	się	dyscyplinie,	 jaką	 jest	ekonomika	ochrony	środowiska,	można	
wyróżnić	następujące	główne	nurty	badań	podstawowych:
•	 typowe	formy	przejawiania	się	ogólnych	praw	ekonomicznych	oraz	prawidło-
wości	 ekonomiczne,	 specyficzne	 dla	 antropogennej	 (tj.	 prowadzonej	 przez	
człowieka)	reprodukcji	środowiska;

9		 K.	Górka,	 B.	 Poskrobko,	W.Radecki:	Ochrona	 środowiska.	 Problemy	 społeczne,	 ekonomiczne	 
i	prawne,	PWE,	Warszawa	2009.
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•	 teorię	waloryzacji	zasobów	naturalnych;
•	 ekologiczne	uwarunkowania	rozwoju	gospodarczego	oraz	wpływ	zmian	w	śro-
dowisku,	spowodowanych	działalnością	człowieka,	na	funkcjonowanie	i	efek-
tywność	gospodarki	narodowej;

•	 ekonomiczne	 uzasadnienie	 ekologicznego	 wartościowania	 nowej	 techniki	 
i	technologii;

•	 sposoby	modelowania	procesów	ekologiczno-gospodarczych	itp.
•	 Badania	stosowane	koncentrują	się	na	takich	zagadnieniach,	jak:
•	 sposoby	wyceny	elementów	środowiska;
•	 wycena	strat	ekologicznych;
•	 rodzaje	oraz	skuteczność	instrumentów	ekonomicznych	stymulujących	ochro-
nę	środowiska;

•	 zastosowanie	rachunku	ekonomicznego	w	ochronie	środowiska;
•	 metody	przeprowadzania	studiów	sektorowych	i	programowania	rozwoju	gałę-
zi	gospodarczych	zgodnie	z	wymaganiami	ochrony	środowiska;

•	 ekologiczne	 konsekwencje	 ważniejszych	 projektów	 przedsięwzięć	 technicz-
nych,	zwłaszcza	w	zakresie	rozwoju	infrastruktury;

•	 system	zarządzania	(sterowania)	ochroną	środowiska10.

10	 Zrównoważony	rozwój.	Zastosowanie.	Fundacja	Sendzimira,	Kraków	2010,2011,2012.
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2. Charakterystyka subregionu płockiego  
- możliwości rozwoju tzw. Zielonej Gospodarki  
– Marek Matuszak

1.	 Do	subregionu	płockiego	zaliczony	jest:	powiat	płocki,	powiat	gostyniński	i	po-
wiat	sierpecki.	

2.	 Z	uwagi	na	swój	miejski	charakter	i	związaną	z	tym	odmienność	struktur	spo-
łeczno-	gospodarczych,	Płock	oraz	mniejszym	stopniu	pozostałe	miasta	subre-
gionu	,	stanowić	powinny	przedmiot	odrębnego	opisu.

3.	 Z	uwagi	na	wieloznaczność	pojęcia	„Zielona	Gospodarka”	oraz	złożone	związ-
ki	pomiędzy	zielona	gospodarką	i	związanymi	z	nią	zawodami	(tzw.	zielonymi	
czy	uzielenionymi	zawodami	)	przyjmuje	się,	zasadniczo	zgodnie	z	definicjami	
ONZ	i	OECD,		że:

-	„Zielona	Gospodarka”	to	koncepcja	rozwoju	społeczeństw	oparta	na	poszanowaniu	
zasad	zrównoważonego	rozwoju,	służebnej	roli	techniki	i	technologii	wobec	środowi-
ska	natural	nego,	społecznej	odpowiedzialności	biznesu	za	warunki	i	przyszłość	życia	
obecnych	i	kolejnych	pokoleń.	

(…)	Paradygmat Zielonej Gospodarki dotyczy zatem nie tylko sposobu produkcji w zgo-
dzie z zasa dami zrównoważonego rozwoju, ale przeniesienia tych zasad na grunt co-
dziennego postępowania całego społeczeństwa w korzystaniu z dóbr materialnych, 
dbałości o środowisko naturalne i takie go gospodarowania materialnymi wytworami 
pracy ludzkiej, które będzie miało u podstaw powią zanie zasad ekonomii z ochroną ca-
łego spektrum dóbr publicznych, jakimi są przede wszystkim zasoby naturalne przyro-
dy, krajobraz i bioróżnorodność. Zatem obszar Zielonej Gospodarki pokrywa praktycz-
nie wszystkie dziedziny działalności ludzkiej, które mogą mieć wpływ na jakikolwiek 
z elementów środowiska naturalnego, przyrody i ekologicznych warunków życia spo-
łeczeństw, obecnych i przyszłych pokoleń 

-	„zielone	(uzielenione)	zawody	występować	mogą	praktycznie	we	wszystkich	sferach	
gospodarowania,	a	podstawowym	wyznacznikiem	zielonych	czy	uzielenionych	zawo-
dów	jest	wykonywanie określonych  prac w obszarze tradycyjnie wyodrębnianej tzw. 
Zielonej Gospodarki  lub/i  postawy wykonujących tradycyjne	zawody	wobec	kwestii	
poszanowania	zasad	zrównoważonego	rozwoju	i	troski	o	środowisko	naturalne.	

-	rozwój	„Zielonej	Gospodarki”,	a	wraz	z	nim	ewolucja	i	wyłanianie	się	nowych	zawo-
dów	,	w	tym	„zawodów	zielonych	i	uzielenionych	,	związany	jest	przede	wszystkim	
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z	transformacją	dziesięciu	kluczowych	obszarów	gospodarowania:	rolnictwa,	budow-
nictwa,	energetyki,	rybołówstwa,	leśnictwa,	przemysłu	energetycznego,	turystyki,	trans-
portu	oraz	gospodarki	odpadami	zasobami	wodnymi.	

ogólna charakterystyka subregionu płockiego

Potencjał	społeczno	–	gospodarczy	subregionu		płockiego		-		podstawowe	dane	staty-
styczne	11

Tabela	1.		 Potencjał	przestrzenno	-	demograficzny	subregionu	płockiego	na	tle	
województwa	mazowieckiego	

Wyszczególnienie
Powierzchnia 

(tyś km2)
Ludność 
(w tyś.)

Procentowy udział 
ludności miejskiej

Woj. mazowieckie 3 557 5 172 64,7

Subregion płocki 3310 334 51,5

Udział procentowy 9,3 6,5 -

Z	przedstawionego	zestawienia	wynika,	że	subregion	płocki	zajmuje	9,3%	powierzchni	
województwa,	a	potencjał	demograficzny	wynosi	jedynie	6,5%.	Udział	ludności	miej-
skiej	 subregionie	płockim	wynosi	51,5	%	i	 jest	wyraźnie	niższy	od	średniej	w	woje-
wództwie	mazowieckim.	

11  Wszystkie zamieszczone w niniejszym szkicu tabele opracowane zostały na podstawie publikacji  
Powiaty w Polsce, GUS 2007.  
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Tabela	2.		 Dane	dotyczące	struktury	administracyjnej	subregionu	płockiego	

Subregion

OgółemPowiat	 
płocki

Powiat	 
gostyniński

Powiat	 
sierpecki

Powierzchnia	(km2) 1798	 615 852	 3310*

Ludność	(w	tyś.)	 106	(230*)	 47 54 207(332*)

Liczba	miast

-	na	prawach	powiatu		

-	na	prawach	gminy	

Liczba	gmin	wiejskich	

4

1	-	Płock	

3**		

12

1	

-

1	-	Gostynin	

4

1

-

1-	Sierpc	

6

1

5

Procentowy	udział	ludności		 
miejskiej 

9,2 40,8 34,8 -

Średnia	gęstość	zaludnienia	 
na	km2

59 77 63 -

*-	razem	z	Płockiem

**	Płock	zamieszkuje	 	ok.124	 tyś.	osób.	Trzy	pozostałe	miasta	w	powiecie	płockim,	 
tj.		Drobin,	Gąbin,	Wyszogród	liczą	po	ok.	4	tyś.	osób.	Gostynin		i	Sierpc	zamieszku-
je		po	ok.19tyś.	osób.		

Procentowy	udział	ludności	miejskiej	w	poszczególnych	powiatach	jest	niski,	co	świad-
czy	 rolniczym	charakterze	 gmin	 subregionu.	 Jedynie	w	powiecie	płockim	występuje	
duży	ośrodek	miejski	–	Płock,	nadający	temu	powiatowi	odmienny	od	pozostałych	cha-
rakter.	
Średnia	 gęstość	 zaludnienia	 jest	 również	 zdecydowanie	 niższa	 od	 średniej	 w	woje-
wództwie	mazowieckim.	
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Tabela	3.		 Struktura	demograficzno	–	produkcyjna	ludności	subregionu	płockiego	

Wyszczegól-
nienie Ogółem

Z	liczby	ogółem

Kobiety
W wieku Nieprod.  

na	100	
osób		prod.

Przed	 
produk.

Produk-
cyjnym

Popro-
duk. 

Powiat:	

-		gostyniński

-		płocki

-		sierpecki

Płock	

Razem	

47052

106621

53756

127224

334453

24205(106%)

53742(102%)

27520(105%)

66290	(109%)

171757

9928

24786

12722

23571

71057

29545

65159

32421

85448

212573

7579

16676

8613

18205

51084

59

64

66

49

57

Woj.	maz.	 5171702 2694813 
(109%)	 1000290 3293676 877736 57

Udział	 
procent.	 6,5 6,4 7,1 6,4 5,8 -

We	wszystkich	powiatach	subregionu	występuje	mało	korzystna	struktura	wiekowa	lud-
ności	–	na	100	osób	w	wieku	produkcyjnym	przypada	około	60	i	ponad	60	osób	w	wie-
ku	nieprodukcyjnym.	Zdecydowanie	lepsza	sytuacja	występuje	pod	tym	względem	je-
dynie	w	Płocku,	gdzie	na	100	osób	w	wieku	produkcyjnym	przypada	57	osób	w	wieku	
nieprodukcyjnym.	Struktury	te	nie	odbiegają	w	sposób	rażący	od	sytuacji	występującej	
w	tym	względzie	w	województwie	mazowieckim.		
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Tabela	4.		 Struktura	zatrudnienia	

Wyszczegól-
nienie Ogółem

Z	liczby	ogółem

Rolnictwo,	 
leśnictwo,		

Przemysł	 
i		bud.	

Usługi	 
rynkowe	

Usługi	 
nierynkowe	

Powiat:	

-		gostyniński

-		płocki

-		sierpecki

Płock

Razem	

12435

23621

13762

44504

94322

5437(43,7%)

15527(65,7%)

6814(49,5%)

583(1,3%)	

28361(30,0%)

2688(21,6%)

2567(17,0%)

2546(18,5%)

19605(38,2%)

27406(29,%)

1330(10,7%)

2269(9,6%)

2018(14,7%)

14406(27,7%)

20023(21,2%)

2980(24,0%)

3258(13,8%)

2384(17,3%)

9912(31,5%)

18534(19,6%)

Woj.		maz. 1644891 319991	
(19,5%)

357319	
(21,7%)

624957	
(39,1%)

324624	
(19,7%)

Udział	proc.	 5,7 8,9 7,6 3,2 5,7

Z	powyższej	tabeli	wynika,	ze	wszystkie	powiaty	subregionu	mają	wyraźnie	rolniczy	
charakter.	Zdecydowanie	największa	część	pracujących	w	powiatach	subregionu	 jest	
zatrudniona	w	sektorze	rolnictwa	i	 leśnictwa	(oraz	rybactwa	i	 łowiectwa).	Odmienna	
struktura	zatrudnienia	występuje	w	Płocku,	gdzie	dominującymi	sektorami	zatrudnienia	
jest	przemysł	i	budownictwo	a	następnie	usługi	nierynkowe.	W	sektorach	tych	pracuje	
blisko	70%	zatrudnionych.	Wyższe	udziały	zatrudnionych	w	sektorze	przemysłu	i	bu-
downictwa	oraz	sektorze	usług	nierynkowych	wyróżniają	również	powiat	gostyniński	 
-	ogółem	w	obu	tych	sektorach	pracuje	prawie	45%	zatrudnionych.		Porównanie	struk-
tur	zatrudnienia	w	subregionie	płockim	i	w	województwie	mazowieckim	również	wska-
zuje	na	rolniczy	charakter	tego	subregionu	jak	również	zdecydowanie	niski	poziom	roz-
woju	sektora	usług	rynkowych.	

Względnie	wysoki	udział	zatrudnienia	w	przemyśle	i	budownictwie	wynika	z	koncen-
tracji	przemysłu	petrochemicznego	w	Płocku.	
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Tabela	5.		 Podmioty	gospodarki	narodowej	zarejestrowane	w	REGON

Wyszczegól-
nienie

Ogó-
łem

Osoby	prawne	i	jednostki		organizacyjne
Osoby	 
fizyczneRazem

W	tym

P.P. SH SH	kz Sc Spółdz.

Powiat:

-	gostyniński

-	płocki

-	sierpecki	

Płock	

Razem 

3070

5158

2866

12239

23333

559

1014

559

2760

4892

3

-

1

3

7

102

135

76

893

1206

10

21

9

106

146

155

259

102

953

1469

39

51

24

62

176

2511(81,8%)

4144(80,3%)

2307((80,5%)

9479(77,4%)

18441(79,0%)
Woj.  
mazowieckie

609601 166397 190 68365 20649 52223 3268
443204 
(72,7%)	

Udział	 
procentowy

3,8 2,9 3,7 1,7 0,7 - 5,4 4,2

W	subregionie	płockim	dominują	formą	podmiotów	gospodarki	są	podmioty	posiada-
jące	status	osób	fizycznych	–	formę	tę	posiada	około	80%	podmiotów.	Zdecydowanie	
najwięcej	podmiotów	zarejestrowanych	jest	w	Płocku.	W	subregionie	działa	niewielka	
już	liczba	przedsiębiorstw	państwowych.	W	subregionie	działa	tylko	146	spółek	han-
dlowych	z	udziałem	kapitału	zagranicznego,	z	czego	zdecydowana	większość	Płocku.	
Zestawienie	procentowego	udziału	podmiotów	działających	subregionie	płockim	z	po-
wierzchnią	i	potencjałem	ludnościowym	subregionu	(tabela	2)	wskazuje	na	niekorzyst-
ne	dla	subregionu	relacje.	Potwierdza	to	zestawienie	z	podmiotami	gospodarki	woje-
wództwa	mazowieckiego,	z	którego	wynika	niski	udział	spółek	handlowych	 i	spółek	
handlowych	z	udziałem	kapitału	zagranicznego.		
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Tabela	6.			 Wartość	środków	trwałych	brutto	(w	mln	zł.)

Wyszczególnie-
nie Ogółem

Z	liczby	ogółem

Rolnictwo,	
leśnictwo,		 Przemysł	i		bud. Usługi	rynkowe Usługi	 

nierynkowe
Powiat:

-	gostyniński

-płocki		

-	sierpecki

Płock

Razem	

509,7

1304,4

490,6

17071,6

19376,3

9,5(0,3%)

34,6(1,9%)

12,0(2,7%)

8,8(0,1%)

64,9(0,3%)

296,4(58,2%)

251,0(19,2%)

311,7(63,5%)

14636,8(88,4%)

15495,9(79,9%)

158,3(31,1%)

1017,6(78,0%)

156,2(31,8%)

2220,9(13,0%)

3553,0(18,3%)

45,5(8,8%)

1,2(0,1%)

10,7(2,3%)

205,1(1,2%)

262,5(1,3%)
Województwo	 
mazowieckie	 266594,9 687,4(0,3%) 92498,6(34,7%) 168908,4(63,4%) 4500,5(1,6%)

Udział	 
procentowy 7,2 9,4 16,7 2,1 5,8

Analiza	potencjału	gospodarczego	subregionu	wyrażonego	wartością	środków	trwałych	
brutto	wskazuje,	na	znaczącą	 rolę	przemysłu	w	Płocku	a	 także	powiecie	 sierpeckim	
i	powiecie	gostynińskim.	W	Płocku	zlokalizowane	są	największe	krajowe	przedsiębior-
stwa	przemysłu	petrochemicznego	(PKN	ORLEN).	Z	uwagi	na	zlokalizowany	w	Płoc-
ku	przemysł	petrochemiczny	zestawienie	potencjału	subregionu	płockiego	na	tle	woje-
wództwa	mazowieckiego	wypada	w	sekcji	„przemysł	i	budownictwo”	bardzo	korzyst-
nie.	W	innych	sekcjach	–	przede	wszystkim	w	„usługach	rynkowych”,	wskazuje	na	ich	
relatywną	słabość.		
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Tabela	7.		 	Nakłady	inwestycyjne	w	przedsiębiorstwach	(ceny	bieżące)	(w	mln	zł.)

Wyszczególnienie Ogółem
Z	liczby	ogółem

Rolnictwo,	
leśnictwo,		

Przemysł	 
i		bud.

Usługi	 
rynkowe

Usługi	 
nierynkowe

Powiat:

-	gostyniński

-płocki		

-	sierpecki

Płock

Razem	

30,9

68,9

60,9

978,	6

1139,3

1,0

0,6

0,4

0,0

2,0

20,4

49,7

51,8

742,5

864,4

5,7

18,6

7,1

200,1

231,5

3,8

0,0

1,6

36,0

41,4

Woj.	mazowieckie	 21614,7 71,8 6553,9 14497,0 492,0

Udział	procentowy 5,2 2,7 13,2 1,5 8,4

Z	 powyższego	 zestawienia	 wynika,	 że	 największa	 część	 nakładów	 inwestycyjnych	
przypada	na	Płock	i	dokonywana	jest	w	przemyśle	i	budownictwie	oraz	usługach	ryn-
kowych.	Relatywnie	wysoki	poziom	tych	nakładów	w	„przemyśle	i	usługach„	sugero-
wać	może	istnienie	wysokiego	potencjału	innowacyjności	przedsiębiorstw,	które	są	be-
neficjentami	tych	nakładów	(chodzi	tu	prawdopodobnie	o	PKN	ORLEN).	(W	obszarze	
tym	istnieć	mogą	zatem	potencjalnie	sprzyjające	warunki	do	tworzenia	nowych,	zielo-
nych	zawodów).	Poziom	nakładów	inwestycyjnych	na	rolnictwo	i	usługi	rynkowe	wska-
zuje	natomiast,	w	kontekście	nakładów	inwestycyjnych	dokonywanych	w	wojewódz-
twie	mazowieckim,	na	bardzo	niekorzystną	sytuację	w	tym	względzie	w	subregionie	
płockim.	Tak	niskie	udziały	tych	nakładów	wskazują	na	pogłębianie	się	„zacofania”	sub-
regionu	płockiego.	Przedstawia	to	tabela	7.	
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Tabela	8.		 Zestawienie	udziałów	procentowych	wartości	środków	trwałych	brutto	 
i	nakładów	inwestycyjnych	

Wyszczególnienie Ogółem
Z	liczby	ogółem

Rolnictwo,	
leśnictwo,		

Przemysł	 
i		bud.

Usługi	
rynkowe

Usługi	
nierynkowe

Udział		%	środków	trwałych		
w	subregionie	(Tab.	6)

7,2 9,4 16,7 2,1 5,8

Udział	procentowy	
nakładów	inwestycyjnych	
(tab.	7)	

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

Z	 powyższego	 zestawienia	wynika,	 że	 procentowy	 udział	 nakładów	 inwestycyjnych	
wobec	procentowego	udziału	wartości	środków	trwałych	w	poszczególnych	sekcjach	
jest	wyraźnie	niższy	w	subregionie	płockim,	co	oznaczać	może	zdecydowanie	wolniej-
sze	tempo	odnowy	i	rozwoju	tych	sekcji	w	subregionie	płockim.	

Kolejne	zestawienie	 ilustruje	poziom	nakładów	na	ochronę	środowiska	 i	gospodarkę	
wodną	w	subregionie.	

Tabela	9.		 Nakłady	na	środki	trwałe	służące	ochronie	środowiska	i	gospodarki	
wodnej(mln	zł)	

Wyszczególnienie
Nakłady

Na	ochronę	środowiska	 Na	gospodarkę	wodna	

Pow. 

-	gostyniński

-płocki

-sierpecki

Płock

Razem

1,1	

7,3

11,9

176,6

196,9

3,0

12,1

5,7

4,9

25,7

Województwo	mazowieckie	 849,1 244,2

Udział	procentowy	 23,1 10,5
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Z	powyższego	zestawienia	wynika,	że	nakłady	te	są	względnie	wysokie,	choć	w	isto-
cie,	jeśli	chodzi	o	ochronę	środowiska,	to	koncentrują	się	one	w	Płocku,	a	jeśli	chodzi	
o	nakłady	na	gospodarkę	wodną,	to	największa	ich	część	przypada	na	powiat	płocki.	

Warunki naturalne i zasoby subregionu

Poniżej	przedstawione	zostały	podstawowe	informacje	w	zakresie	warunków	natural-
nych	 i	 zasobów	subregionu	 12,	 które	 stanowić	mogą	punkt	wyjścia	do	 formułowania	
kierunków	rozwoju	Zielonej	Gospodarki.	W	opisie	uwzględniono	jedynie	elementar-
ne	i	niepełne	informacje	dotyczące	charakteru,	przeznaczenia	i	wykorzystania	gruntów	
oraz	charakteru	lokalnych	zasobów	surowców	i	kopalin.	Pominięto	całkowicie	charak-
terystykę	subregionu	dokonywaną	z	punktu	widzenia	klimatu,	systemu	hydrologiczne-
go,	poziomu,	charakteru	i	źródeł	emisji	skażeń	itp.		

Subregion	płocki	pozbawiony	jest	zasobów	cenniejszych	kopalin	a	zasoby	lokalnych	
surowców	są	ubogie	–	występują	jedynie	złoża	kopalin	pospolitych	,	tj.	piasków,	tor-
fów	 i	 iłów.	które	mogą	być	wykorzystywane	w	budownictwie	 i	przemyśle	ceramicz-
nym.		W	powiecie	płockim	wydane	zostały	jednak	koncesje	na	poszukiwanie	złóż	ropy	
i	gazu	ziemne.	

Subregion	płocki,	poza	samym	Płockiem,		ma	charakter	typowo	rolniczy	(patrz	tabela	
4).	Na	wsi	zamieszkuje	około	90%	ludności.	Około	70%	powierzchni	powiatu	stano-
wią	użytki	rolne	(123	tyś	ha),	z	czego	87%	to	grunty	orne	a	8,5%	to	łąki.		Grunty	orne	
w	przeważającej	większości	należą	do	klasy	II-IV.	W	powiecie	dominuje	uprawa	zbóż	
(zajmuje	ona	75%	powierzchni	upraw).	Na	terenie	powiatu	bardzo	dobrze	rozwinięta	
jest	hodowla	bydła,	trzody	chlewnej	i	drobiu.	Produkcje	ekologiczna	prowadzi	85go-
spodarstw	a	16	gospodarstw	świadczy	usługi	turystyczne.		

W	powiecie	gostynińskim	na	wsi	zamieszkuje	około	60	%ludności.		Jakość	gleb	w	po-
wiecie	 jest	 średnia	 i	 słaba.	W	powiecie	 dominuje	 hodowla	 trzody	 chlewnej	 i	 bydła	
a	w	uprawach	zboże,	ziemniaki	i	kukurydza.	

W	subregionie	występują	w	zasadzie	korzystne	warunki	dla	rozwoju	różnych	form	i	ro-
dzajów	turystyki	i	rekreacji.	Związane	jest	to	z	występowaniem	dużych	kompleksów	te-
renów	prawnie	chronionych	i	lasów.	

W	powiecie	płockim	połowa	jego	obszaru	objęta	jest	ochrona	prawną	i	przyrodniczą,	
co	związane	jest	to	z	unikatowym	charakterem	jego	środowiska	przyrodniczego.	17,5%	
powiatu	(31	tyś.	ha)	zajmują	lasy,	które	nie	tworzą	jednak	zwartego	kompleksu.	Pomi-

12	 Szerzej	na	ten	temat	–patrz	raport	oraz	wybrane	zestawienia	z	cytowanej	w	niniejszym		opraco-
waniu	publikacji	„Powiaty	w	Polsce”	



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

29

mo	występowania	sprzyjających	warunków	glebowych	do	zalesień,	od	szeregu	lat	po-
wierzchnia	lasów	nie	zostaje	zwiększana.	

Powiat	 płocki	 znajduje	 się	 w	 bliskości	 zbiornika	 zaporowego	 zamykanego	 tamą	 na	
Wiśle	we	Włocławku.	W	tzw.	niecce	płockiej	występują	zasoby	energii	geotermalnej	
(wody	o	temperaturze	od	30-	80	stopni	C),	choć	dotychczas	nie	wykonano	wobec	tego	
zasobu	głębszych	prac	badawczo	dokumentacyjnych.	

W	powiecie	gostynińskim	 również	występują	bardzo	korzystne	warunki	dla	 rozwoju	
różnych	form	i	rodzajów	turystyki	i	rekreacji.	43%	powierzchni	powiatu	(26tyśha)	sta-
nowią	tereny	chronione	–	rezerwaty	i	parki.	Na	obszarze	powiatu	występuje	około	60	
jezior	a	21%	powierzchni	powiatu	(14	tyś	ha)	zajmują	lasy.	Są	to	lasy	państwowe,	któ-
rych	powierzchnie,	zgodnie	z	planami	lokalnymi,		planuje	się	powiększyć	do	roku	2020		
do	30%.	W	Gostyninie	występują	zasoby	wód	leczniczych,	wokół	których	planowany	
jest	rozwój	nowoczesnej	infrastruktury	rekreacyjnej.		

Miejsce Zielonej Gospodarki na tle potencjału społeczno – gospodarczego 
subregionu płockiego

Z	przedstawionych	powyżej	informacji	wynika,	że	powiat	płocki,	z	uwagi	na	występowa-
nie	w	nim	dużego	ośrodka	miejskiego	jakim	jest	Płock,	ma	odmienną	strukturę	gospodar-
czą	od	pozostałych	powiatów	subregionu.	Z		uwagi	na	występujące	na	jego	terenie	zna-
czące	pod	względem	potencjału	naukowo	badawczego	przedsiębiorstwa	przemysłu	pe-
trochemicznego	 (PKN	ORLEN),	 filię	 Politechniki	Warszawskiej	 oraz	występowanie	 in-
nych	szkół	wyższych,	Płock potraktowany może zostać jako ośrodek, w którym możliwe 
jest prowadzenie na tyle zaawansowanych prac B+R, by mogły się one przyczyniać do 
tworzenia nowych zielonych zawodów i miejsc pracy. W pozostałych jednostkach ad-
ministracyjnych subregionu, tzn. powiatach, spodziewać się należy raczej jedynie ewen-
tualnej ewolucji zawodów wraz z możliwym rozwojem sfery Zielonej Gospodarki.

Subregion	płocki,	podobnie	zresztą	jak	inne	podregiony	województwa	mazowieckiego	
(czy	inne	regiony	kraju)	ma	niewątpliwie	warunki	w	pełni	sprzyjające	rozwojowi		Zie-
lonej	Gospodarki	oraz	uzieleniania	się	wielu	zawodów	13. 

13	 Całkowicie	nowe	zawody,	w	tym	„zielone”,	 	powstają	w	wyniku	głębokich	zmian	w	technolo-
giach	wytwórczych.		Powszechnym	i	typowym	zjawiskiem	jest	natomiast	postępująca	specjaliza-
cja	poszerzanie	się	„zawartości”	zawodów	związane	zarówno	postępem	technicznym	i	organiza-
cyjnym	jak	również	przemianami	i	ewolucją	w	ekonomiczno	–	politycznych		uwarunkowaniach	
prowadzenia	działalności	gospodarczej.		Jednym	z	aspektów	„ekonomiczno	–	politycznych		uwa-
runkowaniach	prowadzenia	działalności	gospodarczej”	się	zmiany	„zawartości”		zawodów	wyni-
kające	z	dostrzegania	ekologicznych	uwarunkowań	działań	gospodarczych.	
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Z	przedstawionych	powyżej	informacji	wynika,	że	subregion	płocki,	tzn.		trzy	powia-
ty	ziemskie,	mają		charakter	typowo	rolniczy.	Większość	obywateli	tych	powiatów	za-
mieszkuje	na	wsi	i	związana	jest	z	sektorem	rolnym.	W	powiatach	subregionu	dominu-
ją	tradycyjne	kierunki	upraw	i	hodowli.	Przesądza	to	zatem,	jak	się	wydaje,	że	natural-
nym	obszarem	rozwoju	sfery	Zielonej	Gospodarki	i	uzieleniania	się	zawodów	będzie	
sfera	hodowli	i	rolnictwa.	Rozwój	Zielonej	Gospodarki	postępować	mógłby	równocze-
śnie	w	kilku	kierunkach:
–	 wykorzystanie	i	przetwarzanie	surowców	odpadowych	z	upraw	zbóż	i	hodow-
li	celem	pozyskiwania	tzw.	biomasy i oraz biogazu 

–	 wykorzystanie	dostępnych	terenów	na	rozwój	plantacji	roślin	energetycznych
–	 „ekologizacja”	upraw	i	hodowli	polegająca	na	zmniejszaniu	ilości	wykorzysty-
wanych	w	tych	formach	działań	szkodliwych	dla	środowiska	środków	ochro-
ny	roślin,	nawozów	sztucznych	i	preparatów	medycznych	(ekologiczne	rolnic-
two).

Rozwój	tych	form	Zielonej	Gospodarki	w	subregionie	nie	wiąże	się	z	tworzeniem	no-
wych	zawodów,	lecz	wewnętrzną	ewolucja	zawodów	tradycyjnych,	których	wykony-
wanie	zakłada	jedynie	wyższą	świadomość	ekologiczną		oraz	pełniejszą	wiedzę	w	za-
kresie	dostępnych,	nowoczesnych	i	sprzyjających	środowisku	technologii	przez	osoby	
wykonujące	te	zawody	14.	Powyższe	stwierdzenie	pociąga	za	sobą	oczywistą	koniecz-
ność	podjęcia	dyskusji	nad	aktualnymi	i	docelowymi	modelami	kształcenia	i	szkolenia	
zawodowego	na	różnych	poziomach	i	w	różnych	typach	szkół,	by	sprostać	rozpozna-
nemu	zapotrzebowaniu	na	kadry	dla	Zielonej	Gospodarki	15.

Poza	 tymi	 tradycyjnie	 sformułowanymi	 i	 tradycyjnymi	 sektorami	Zielonej	Gospodar-
ki	należy	zwrócić	uwagę	na	wpływ	na	jej	rozwój	nowoczesnych	branż	przemysłu	(np.	
elektronika,	 telekomunikacja	 czy	 przemysły	 tworzące	 nowe	 technologie	 wydobyw-
cze	czy	przetwórcze)	oraz	sektora	handlu	i	usług.	W	rankingach	najbardziej	zielonych	
przedsiębiorstw,	tworzonych	w	krajach	bardziej	rozwiniętych	gospodarczo	od	Polski,	
czołowe	miejsca	zajmują	przedsiębiorstwa	należące	do	sektora	elektronicznego	oraz/	
i	handlu	oraz	bankowości.	W	sposobie	oceny	stopnia	„uzielenienia”		branży	czy	stoso-
wanych	lub	rozwijanych	nowych	technik	i	technologii,	największe	znaczenie	przypi-
suje	się	wpływowi	(przedsiębiorstwa)	na	otoczenie	oraz	sposobowi		zarządzania,	oce-
nianego	pod	katem	podejmowanych	inicjatyw	i	związanych	z	tym,	powstających	kon-
trowersji.	I	tak,	zwycięzca	tegorocznego	światowego	rankingu	na	najbardziej	„uziele-

14	 Wzrost	wiedzy	mógłby	dokonywać	się	różnymi	kanałami	kształcenia	i	szkolenia	a	formalne	kwa-
lifikacje	potwierdzane	stosownymi	certyfikatami	lub/i		„wpisywane”	w	ramy	specjalności.	

15	 Problematyka	ta	oczywiście	znacznie	wykracza	poza	ramy	niniejszego	szkicu.	
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nione”	przedsiębiorstwo	(brazylijsko	oddział	Banku	Santander	16)	osiągnął	swoja	pozy-
cję	dzięki	temu,	iż	od	swoich	perspektywicznych	klientów	wymaga	przedstawienia	in-
formacji	 na	 temat	 ich	ekologicznych	praktyk,	wiążąc	z	 tym	 swą	politykę	kredytową.	
W	przedsiębiorstwach	handlowych	wyrazem	„uzieleniania”	prowadzonej	polityki	jest	
np.	dobór	i	preferowanie		„ekologicznego	asortymentu”,	a	w	przemyśle	elektronicznym	
tworzenie	produktów	technologii	energooszczędnych.	

Tak	pojmowane	poszerzanie	sfery	Zielonej	Gospodarki	nie	musi	się	wiązać	bezpośred-
nio	z	 tworzeniem	czy	daleko	 idącą	ewolucją	 tradycyjnych	zawodów,	zawsze	 jednak	
oparte	 jest	 na	wzroście	 świadomości	 ekologicznej	 oraz	występowaniem	 lub	 tworze-
niem	szeroko	rozumianych	bodźców	i	regulacji	sprzyjających	„uzielenianiu”	gospodar-
ki.	„Działania	związane	z	„uzielenianiem	gospodarki	przekraczają	jednak	często	moż-
liwości	pojedynczych	przedsiębiorstw	lub	 też	nie	znajdują	uzasadnienia	w	rachunku	
ekonomicznym	prowadzonym	na	 ich	poziomie.	W	praktyce,	przynajmniej	w	warun-
kach	polskich,	zazwyczaj	występuje	konieczność	wspierania	takich	działań	17.	Bezdy-
skusyjne	wydaje	 się	 natomiast,	 że	 szeroko	 rozumiany	wzrost	 świadomości	 i	wiedzy	
(ogólnej	 specjalistyczne)	 dotyczącej	 znaczenia	 Zielonej	Gospodarki,	 co	 stanowi	 ele-
mentarny	punkt	wyjścia	do	jej	ekonomicznie	i	społecznie	uzasadnionego	rozwoju.	Jest	
domeną	systemu	kształcenia	i	szkolenia	wykonywanego	przez	różnego	typu	związane	
z	tą	działalnością	instytucje.

Należy	jednak	wspomnieć,	że	rozwój	sektora	Zielonej	Gospodarki	jest	zagadnieniem	
niezwykle	złożonymi,	a	problemy	z	tym	związane,	jak	również	wynikające	stąd	korzy-
ści	i	niekorzyści	–	zarówno	w	makro	jak	i	mikroskali,	oceniane	mogą	być	(i	są)	z	róż-
nych	punktów	widzenia,	a	oceny	te	wcale	nie	są	ani	jednoznaczne	ani	jednolite.	Decy-
duje	o	tym	szereg	czynników,	które	związane	są	z	uwarunkowaniami	ekonomicznymi,	
zasobowymi	i	społecznymi	krajów,	regionów	czy	podregionów	(subregionów).	W	tym	
sensie	badania	różnych	aspektów	tych	problemów	(w	różnej	skali	i	na	różnym	pozio-
me)	jest	ze	wszech	miar	uzasadnione	i	potrzebne.

16	 Pierwsza	w	tym	światowym	rankingu	dziesiątka	przedsiębiorstw	grupuje	4	firmy	sektora	finanso-
wego.  

17	 Dla	efektywnej	polityki	wsparcia	takich	działań	szczebel	lokalny	może,	choć	nie	musi,	być	zbyt	
niski	(potrzebne	byłoby	skonkretyzowanie,	o	jakiej	skali	i	o	jakich	działaniach	mówimy)	.	Warto	
jednak	w	tym	miejscu	zwrócić	uwagę	na	znaczenie	i		możliwości	tkwiące	w	tzw.	partnerstwie	pu-
bliczno	–	prywatnym.	
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3. Metodologia badań

Cel i zakres badania 

Badanie	prowadzono	w	ramach	projektu	„Zielony	potencjał	subregionu	płockiego	szan-
są	rozwoju	rynku	pracy”	współfinansowanego	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Eu-
ropejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	
Priorytet	VI.	Raport	zawiera	informacje	i	wnioski,	w	oparciu	o	które	zostaną	opracowa-
ne	produkty	pośrednie	projektu.
1.	 Model	identyfikacji	nowych	zawodów	w	obszarze	Zielonej	Gospodarki	na	tere-
nie	subregionu	płockiego	obejmujący	stworzenie	opisu	zawodów	oraz	budowę	
niezbędnego	zaplecza	edukacyjnego	przyczyniającego	 się	do	 stworzenia	na-
rzędzi	oddziaływania	na	poprawę	sytuacji	osób	do	24.	roku	życia.

2.	 Model	budowy	instrumentu	wspierającego	zainteresowanie	nowymi	zawodami	
wśród	młodych	ludzi	w	wieku	15-24	lata	pozostających	bez	pracy	w	subregio-
nie	płockim.

Problemy badawcze

Problematyka	badawcza	zogniskowana	była	wokół	następujących	zagadnień:
1.	 Jakie	są	opinie	respondentów	na	temat	uwarunkowań	rozwoju	firm	funkcjonu-
jących	w	obszarach	sprzyjających	środowisku	naturalnemu?

2.	 Jak	przedsiębiorcy	charakteryzują	zawody	związane	z	proekologiczną	działal-
nością	przedsiębiorstwa?

3.	 W	jaki	sposób	odbywa	się	rekrutacja	i	selekcja	kandydatów	na	stanowiska	zwią-
zane	z	zielona	gospodarką?

4.	 Jaka	jest	ocena	przygotowania	zawodowego	pracowników	związanych	z	sekto-
rem	Zielonej	Gospodarki? 

5.	 Jak	Identyfikują	czynniki	wpływające	na	zwiększenie	zainteresowania	tworze-
niem	nowych	miejsc	pracy	w	zielonej	gospodarce.

6.	 Jak	Identyfikują	czynniki	wpływające	na	rozwój	sektora	Zielonej	Gospodarki.
7.	 Określenie	wiedzy	na	temat	współzależności	ekologicznej,	społeczno-ekono-
micznej	w	kontekście	Zielonej	Gospodarki.	

Problematyka	badawcza	związana	z	realizacja	badań	przy	pomocy	wywiadu	skierowane-
go	do	bezrobotnych	od	15	do	24	roku	życia	skupiała	się	wokół	następujących	zagadnień:

•	 	Określenie	stopnia	zainteresowania	zielonymi	zawodami	
•	 	Zbadanie	 czynników	wspierających	 zainteresowanie	 nowymi	 zawodami	
wśród	
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•	 	Identyfikacja	 sposobów	 pozyskiwania	wiedzy	 i	 podnoszenia	 kwalifikacji		
przez	respondentów	do	24	r.	ż.	w	zielonych	zawodach

•	 	Określenie	wiedzy	na	temat	współzależności	ekologicznej,	społeczno-eko-
nomicznej	w	kontekście	Zielonej	Gospodarki	wśród	respondentów.

Zakres podmiotowy i dobór próby

Badaniem	objęto	grupę	134	przedstawicieli	przedsiębiorców.	Zdecydowaną	większość	
stanowili	właściciele	oraz	wyższa	kadra	menadżerska.	Operat	stanowiła	grupa	przed-
siębiorstw	z	subregionu	płockiego,	których	profil	działalności	był	związany	lub	najbar-
dziej	zbliżony	do		Zielonej	Gospodarki.	

Wśród	osób	bezrobotnych	operatem	były	osoby	bezrobotne	zarejestrowane	w	Miejskim	
i	Powiatowym	Urzędzie	Pracy,	w	wieku	od	15-24	roku	życia.	

Dla	zachowania	-	5%	błędu	pomiaru	do	badań	wylosowano	412	osób.	Zachowano	rów-
nież	proporcję	źródła:	39%	osób	badanych	pochodziło	z	rejestru	Miejskiego	Urzędu	
Pracy	a	61%	z	Powiatowego	Urzędu	Pracy.

Doboru	próby	dokonano	metodą	losową.

Narzędzia badawcze

W	badaniu	wykorzystano	wywiady	bezpośrednie	–	kwestionariusze.	Metoda	ta	jest	sku-
tecznym	narzędziem	badań	ilościowych	z	uwagi	na	m.	in.	na	krótki	czas	realizacji	oraz	
możliwość	zastosowania	dla	dużych	prób	badawczych.	

Kwestionariusze	dla	przedsiębiorców	składały	się	z	19	pytań,	a	w	przypadku	osób	bez-
robotnych	–	26	pytań.

W	przypadku	 badania	 Przedsiębiorców	pierwotnie	 zastosowano	 ankietę	 audytoryjną	
metodą	Cawi	–	on	line.	Jednakże	z	uwagi	na	niski	poziom	zwrotu,	zastosowano	wywiad	
ustrukturyzowany	przeprowadzany	bezpośrednio	z	respondentem.

Zakres przestrzenny 

Subregion	płocki	obejmujący:	miasto	Płock,	powiat	płocki,	powiat	gostyniński	oraz	po-
wiat	sierpecki.
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Zakres czasowy

Badanie	trwało	od	1	lipca		do	końca	września	2012	roku.

Realizacja badania

Badania	wśród	bezrobotnych	zostały	przeprowadzone	w	Miejskim	Urzędzie	Pracy	i	Po-
wiatowym	Urzędzie	Pracy.	Takie	rozwiązanie	zapewniało	rzetelne	i	szybkie	źródło	in-
formacji	oraz	łatwiejsze	dotarcie	do	osób	bezrobotnych.	W	trakcie	specjalnie	organizo-
wanych	spotkań	ankieterzy	informowali	o	celu	badania.

Przed	przystąpieniem	do	badania	właściwego,	przeprowadzono	w	obu	grupach	badaw-
czych	badanie	pilotażowe,	którymi	objęto	13	osób	bezrobotnych	i	10	przedsiębiorców.	
W	jego	wyniku	zweryfikowano	w	niezbędnym	zakresie	narzędzia	badawcze.	Dotyczy-
ło	to	w	szczególności	zdefiniowania	pojęć	związanych	z	„Zieloną	Gospodarką”.

Badania	prowadziło	5-ciu	ankieterów.
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4. Prezentacja i analiza wyników badań  
osób bezrobotnych w wieku od 15 do 24 roku życia

Prezentacja i analiza zebranego materiału badawczego

Badanie	było	realizowane	wyłącznie	wśród	osób	bezrobotnych	zarejestrowanych	na	te-
renie	subregionu	płockiego.

Poniżej	znajduje	się	analiza	zebranego	materiału	badawczego	uporządkowanego	zgod-
nie	z	kolejnością	pytań	zamieszczonych	w	kwestionariuszu	ankietowym

1. Płeć respondentów.

Rysunek 1. Struktura płci respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie	z	przyjętą	metodologią	doboru	próby	badawczej	55%	stanowiły	kobiety	i	45%	
mężczyźni.



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

38

2. Wiek respondentów.

Rysunek 2. Struktura wieku respondentów
Źródło: opracowanie własne.

W	badaniu	zgodnie	z	wytycznymi	projektu	uczestniczyły	osoby	w	wieku	15	–	24	lata.	
Jednakże	zdecydowana	większość	–	60%	stanowiły	osoby	w	przedziale	22	–	24	 lat	 
a	kolejna	grupa	wiekowa	to	19	–	21	lat	(37%)

3. Poziom wykształcenia i rodzaj ukończonej szkoły przez respondentów.

Rysunek 3. Wykształcenie respondentów
Źródło: opracowanie własne.
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Wśród	 badanych	 najliczniejszą	 grupę	 stanowiły	 osoby	 z	 wykształceniem	 średnim	 
–	44%;	wyższe	wykształcenie	(w	tym	magisterskie	i	licencjackie)	–	23%,	pozostałe	to	
osoby	z	wykształceniem	zawodowym	–	14%,	podstawowym	i	policealnym.	Oznacza	
to	że	ok.	70%	osób	bezrobotnych	z	regionu	płockiego	legitymuje	się	wykształceniem	
co	najmniej	średnim	i	pomimo	to	na	wyuczone	zawody	nie	znajduje	zapotrzebowania	
ze	strony	rynku	pracy.

4. Miejsce zamieszkania respondentów

Rysunek 4. Miejsce zamieszkania respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Sposród	osób	badanych	aż	59%	zamieszkuje	na	wsi	i	miejscowościach	gminnych.
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Pyt.1. Jaką ukończyła Pani/Pan instytucję edukacyjną?

Rysunek 5. Rodzaj ukończonej szkoły
Źródło: opracowanie własne.

Spośród	osób	badanych	legitymująch	się	średnim	wykształceniem	18%	ukończyło	tech-
nikum	a	pozostałe	30%	–	szkoły	średnie	o	profilu	poza	technicznym,	natomiast	24%	
posiada	ukończoną	szkołę	wyższą.
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Pyt.2. Czy spotkał się Pan-Pani z określeniem zielone zawody  
/sektora Zielonej Gospodarki?

Rysunek 6. Wcześniejsze zetknięcie się z pojęciami zielone zawody/sektor  
Zielonej Gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

W	oparciu	o	wyniki	odpowiedzi	na	to	pytanie	można	postawić	tezę,	że	wiedza	wśród	
bezrobotnych	na	temat	zielonych	zawodów	i	sektora	Zielonej	Gospodarki	subregionu	
płockiego	jest	bardzo	mała,	w	zasadzie	żadna.	Powyżej	90%	badanych	nie	zetknęło	się	
wcześniej	z	pojęciami	Zielonej	Gosopodarki.
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Pyt.3. Szacuję się, iż do 2030 roku w Polsce powstanie blisko 190tys. nowych miejsc 
pracy w zielonym sektorze, np. przy adaptacji budynków , produkcji energooszczęd-
nych pojazdów, energii wiatrowej i słonecznej, produkcji paliwa z biomasy. Czy takie 
zawody Pani/Pana zadaniem są interesujące?

Rysunek 7. Zainteresowanie respondentów zielonymi zawodami 
Źródło: opracowanie własne.

Pomimo	tak	małej	wiedzy	nt.	Zielonej	Gospodarki	jak	wynikało	z	odpowiedzi	na	po-
przednie	pytanie,	53%	ankietowanych	oceniło	zielone	zawody	jako	atrakcyjne.	Tylko	
10%	oceniło	te	zawody	jako	nieatrakcyjne.	Pozostałym	37%	respondentów	trudno	było	
się	na	ten	temat	wypowiedzieć.	Prawdopodobnie	taki	wynik	uzyskaliśmy	wyjaśniając	
respondentom	czym	są	zielone	zawody.	
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Pyt.4. Czy gdyby zaoferowano Pani/Panu możliwość uzyskania wiedzy w toku szko-
leń i zajęć praktycznych u pracodawców z zakresu Zielonej Gospodarki co, zapewniło  
by Pani/ Panu pewne zatrudnienie to zgodziłby/ łaby się Pani/Pan?

Rysunek 8. Chęć podjęcia zatrudnienia w obszarze Zielonej Gospodarki   
przy zapewnieniu szkoleń i zajęć praktycznych z tego zakresu 

Źródło: opracowanie własne.

W	tym	kolejnym	pytaniu	uszczegóławiającym	postrzeganie	przez	ankietowanych	per-
spektyw,	jakie	niesie	Zielona	Gospodarka	tylko,	18%	badanych	nie	wyraziło	chęci	pod-
jęcia	szkoleń	w	kierunku	Zielonej	Gospodarki,	pozostałe	82%	było	na	raczej	tak	i	zde-
cydowanie	tak.	Oznacza	to,	że	jeżeli	zostanie	uprawdopodobnione	zwiększenie	szans	
na	zatrudnienie	bezrobotnych	w	sektorach	Zielonej	Gospodarki,	zdecydowana	więk-
szość	podejmie	szkolenia.
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Pyt.5. Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec szkoleń?  
/proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

Rysunek 9. Oczekiwania respondentów wobec szkoleń
Źródło: opracowanie własne.

Ponad	80%	 respondentów	oczekuje,	 że	 szkolenia	powinny	zapewniać	zdobycie	no-
wych	 uprawnień	 lub	 naukę	 nowego	 zawodu,	 nowych	 kwalifikacji.	 Nie	 oznacza	 to,	 
że	taka	liczba	badanych	wzięłaby	udział	w	szkoleniach,	ale	oznacza	że	atrakcyjność	
szkoleń	upatrywana	 jest	w	dawaniu	nowych	możliwości.	Wynik	 taki	został	osiągnię-
ty	w	grupie	badanej	spośród	której	ponad	70%	osób	legitymuje	się	już	wykształceniem	
średnim	i	wyższym.
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Pyt.6. Co Pani/Pana zdaniem ma wpływ na rozwój sektora Zielonej Gospodarki  
oraz firm wspierających środowisko naturalne? Można zaznaczyć więcej odpowiedzi.

Rysunek 10. Czynniki, wpływające na rozwój sektora Zielonej Gospodarki
 Źródło: opracowanie własne.

Pomimo	 tego,	że	w	 jednym	z	poprzednich	pytań,	ponad	90%	ankietowanych	wcze-
śniej	nie	zetknęło	się	z	pojęciem	Zielonej	Gospodarki	to	wszyscy	ankietowani	za	waż-
ny	aspekt	rozwoju	sektora	Zielonej	Gospodarki	uważają	transfer	technologii	do	przed-
siębiorstw	oraz	aktualne	trendy	(37%).		
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Pyt.7. Jak Pani/Pan myśli jakie kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje  
są niezbędne aby podjąć się pracy w zawodzie sektora Zielonej Gospodarki?

Rysunek 11. Kwalifikacje, umiejetności i predyspozycje niezbędne do podjęcia pracy  
w sektorze Zielonej Gospodarki
 Źródło: opracowanie własne.

Respondenci	na	pytanie	jakie	ich	zdaniem	niezbędne	są	kwalifikacje	umiejętności	i	pre-
dyspozycje	do	pracy	w	Zielonej	Gospodarce	wskazywali	najczęściej:

•	 znajomość	i	wiedzę	z	zakresu	ochrony	środowiska
•	 motywacja	do	zdobywania	nowej	wiedzy
•	 umiejętność	zastosowania	wiedzy	w	praktyce
•	 umiejętność	szybkiego	uczenia	się.
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Pyt.8. Czy posiadane przez Panią/Pana kwalifikacje i kompetencje są wystarczające do 
pracy w firmie z sektora Zielonej Gospodarki (przyjaznej środowisku naturalnemu)?

Rysunek 12. Ocena posiadanych przez respondentów kwalifikacji i kompetencji  
z perspektywy pracy w sektorze Zielonej Gospodarki

 Źródło: opracowanie własne.

Badani	poproszeni	o	ocenę,	czy	posiadane	kompetencje	i	kwalifikacje	są	wystarczające	
do	pracy	w	sektorze	Zielonej	Gospodarki	najczęściej	odpowiadali	że	trudno	im	powie-
dzieć.	Łącznie	 taką	odpowiedź	zakreśliło	38%.	34%	określiło	 jako	niewystarczające,	 
a	tylko	28%	określiło	swoje	przygotowanie	zawodowe	i	kompetencje	jako	wystarczają-
ce	do	podjęcia	pracy	w	sektorze	Zielonej	Gospodarki.	Oznacza	to,	że	wobec	zapotrze-
bowania	pracodawców	na	nowe	umiejętności,	konieczne	są	działania	zarówno	w	za-
kresie	prowadzenia	szkoleń	umożliwiających	zdobycie	zielonych	kwalifikacji	i	zawo-
dów,	jak	i	działania	pokazujące	szanse,	jakie	daje	Zielona	Gospodarka	w	zakresie	po-
siadanego	już	zawodu.	
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Pyt.9. Czy uczestniczyłaby Pani/Pan w spotkaniach z przedsiębiorcami, na których by-
łaby przedstawiana specyfika zielonych zawodów i możliwości zdobycia kwalifikacji 
w tym obszarze?

Rysunek 13. Chęć uczestnictwa respondentów w spotkaniach z przedsiębiorcami  
w celu zdobycia wiedzy nt. specyfikacji zielonych zawodów  

i możliwości zdobycia kwalifikacji w tym obszarze
 Źródło: opracowanie własne.

Pomimo	świadomości,	że	kwalifikacje	respondentów	niezupełnie	odpowiadają	wyma-
ganym	przez	przedsiębiorców	do	pracy	w	zielonym	sektorze,	to	aż	44%	respondentów	
nie	jest	zdecydowanych	na	spotkanie	z	przedsiębiorcami.
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Pyt.10. Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana/y szkoleniami z zakresu kompetencji  
zielonych zawodów organizowanych przez Urzędy Pracy?

Rysunek 14. Zainteresowanie respondentów uczestnictwem w szkoleniach  
z zakresu kompetencji zielonych zawodów organizowanych przez Urzędy Pracy

 Źródło: opracowanie własne.

Jednak	w	przypadku	gdy	szkolenia	z	zakresu	kompetencji	zielonych	zawodów	organi-
zowane	byłyby	przez	Urzędy	Pracy,	odsetek	zainteresowanych	tą	formą	wsparcia	był	
większy	niż	w	poprzednim	pytaniu	i	wynosił	łącznie	(tak	i	zdecydowanie	tak)	67%	(po-
przednio	56%)	a	nie	i	zdecydowanie	nie	tylko	15%	co	sugeruje	jak	ważną	rolę	respon-
denci	przypisują	w	procesie	zdobywania	wiedzy	Powiatowemu	i	Miejskiemu	Urzędo-
wi	Pracy.	
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Pyt.11. W jakim stopniu pomocne byłyby w Pani/Pana opinii spotkania z doradca-
mi zawodowymi, podczas których wyjaśniane byłyby kwestie związane z zielonymi  
zawodami i perspektywami z nimi związanymi?

Rysunek 15. Stopień przydatność spotakń z doradcami zawodowymi w celu wyja-
śnień kwestii związanych z zielonymi zawodami i perspektywami z nimi związanymi

 Źródło: opracowanie własne.

Bardzo	 dużą	 rolę	 przypisują	 badani,	 spotkaniom	 organizowanym	 przez	 doradców	 
zawodowych.	Ponad	62%	uznała	je	za	ważne	i	bardzo	ważne.	
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Pyt.12. Proszę wskazać, czy byłaby Pani/Pan zainteresowana/y poszerzeniem kompe-
tencji w ramach niżej wymienionych zawodów.

Rysunek 16. Zainteresowanie respondentów poszrzeniem kompetencji  
w ramach przedstawionych zawodów

Źródło: opracowanie własne.

W	kolejnym	punkcie	ankiety	badani	poproszeni	zostali	o	wskazanie	zawodów,	w	któ-
rych	bezrobotni	byliby	zainteresowani	poszerzeniem	kompetencji.	Spośród	20	zawo-
dów	najczęściej	wskazywane	były:	specjalista	ochrony	środowiska	-	17%,	inspektor	bhp	
-	15%,	pracownik	hoteli	i	sanatorium	-	12%	oraz	technik	środowiskowy	-	11%	i	projek-
tant	terenów	zielonych	-	7%.	Rozkład	wypowiedzi	wskazuje,	że	najczęściej	wskazywa-
ne	były	zawody	tradycyjnie	kojarzone	z	Zieloną	Gospodarką.
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Pyt.13. Proszę wskazać jakiego wsparcia oczekiwałaby Pani/Pan od instytucji  
(np. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, doradców zawodowych) w zakresie zdobycia 
i/lub poszerzenia nowych kompetencji związanych z zielonymi zawodami? Proszę 
określić ich znaczenie wg skali.
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Rys.17. Oczekiwania respondentów w stosunku do instytucji(np. Urzędy 
Pracy, doradcy zawodowi) w zakresie zdobycia i/lub poszerzenia nowych 

kompetencji związanych z zielonymi zawodami 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 17. Oczekiwania respondentów w stosunku do instytucji(np.  
Urzędy Pracy, doradcy zawodowi) w zakresie zdobycia  

i/lub poszerzenia nowych kompetencji związanych z zielonymi zawodami
Źródło: opracowanie własne.

Badani	w	kolejnym	pytaniu	kwestionariusza	zostali	poproszeni	o	wskazanie	jakiego	ro-
dzaju	wsparcia	oczekiwaliby	od	instytucji	rynku	pracy	w	zakresie	zdobycia	lub	rozsze-
rzenia	 nowych	 kompetencji	 związanych	 z	 zielonymi	 zawodami.	 Spośród	wymienio-
nych	14	kategorii	ankietowani	wskazywali	na	wsparcie	w	zakresie:	organizacji	 szko-
leń	zawodowych	(60%),	pomocy	w	zdobyciu	nowych	kwalifikacji	(58%),	wsparciu	fi-
nansowym	(45%),	oraz	pomocy	w	zdobyciu	środków	z	Unii	Europejskiej	(40%)	i	przy-
pisali	 tym	 kategoriom	wysokie	 znaczenie.	Wśród	 form	wsparcia,	 którym	 responden-
ci	przypisali	umiarkowane	znaczenie	wymieniano	wsparcie	przy	szkoleniach	z	dystry-
bucji	45%,	aktywizacji	społeczności	lokalnej	40%,	szkoleniach	z	zakresu	marketingu	 
i	sprzedaży	41%.
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Pyt.14. Proszę wskazać, w jakim stopniu wymienione poniżej umiejętności  
(kwalifikacje) byłyby Pani/Panu przydatne w dalszym rozwoju zawodowym?

Rysunek 18. Stopień przydatność umiejetność (kwalifikacji)  
w dalszym rozwoju zawodowym

Źródło: opracowanie własne.

Spośród	wymienionych	umiejętności	 jako	najbardziej	 przydatne	w	dalszym	 rozwoju	 
-	ankietowani	wskazali	jako	ważne	i	bardzo	ważne	bezpieczeństwo	pracy	-	łącznie	72%	
rozumiane	jako	stabilność	zatrudnienia,	znajomość	języków	obcych	68%,	jakość	obsłu-
gi	klienta	68%,	zarządzanie	wiedzą	67%	i	umiejętność	zdobywania	funduszy	europej-
skich	65%.	Wymienienie	tych	kategorii	wskazuje	na	przekonanie	badanych,	że	w	ta-
kich	obszarach	upatrują	największe	szanse	na	zatrudnienie	i	rozwój.	

Największy	 odsetek	 braku	 odpowiedzi	 odnotowaliśmy	 w	 trakcie	 analizy	 wyników	 
w	stosowaniu	mobilnych	technologii	46%,	marketing	i	PR	oraz	zarządzanie	projektami	po	
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41%.	Może	to	świadczyć	o	małej	wiedzy	wśród	respondentów	nt.	znaczenia	tych	umiejęt-
ności	w	pracy	zawodowej	lub	zastosowania	w	praktyce(np.	technologii	mobilnych).

Ankietowani	każdej	z	wymienionych	umiejętność	przypisywali	wagę.		

Pyt.15. Czy wiedza zdobyta w szkole jest wystarczająca do pracy w przedsiębior-
stwach z zielonych sektorów gospodarki?

Rysunek 19. Przydatność wiedzy zdobytej w szkole podczas pracy  
w przedsiebiorstwach z zielonych sektorów gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

Połowa	respondentów	nie	widziała	przydatności	wiedzy	zdobytej	w	szkole	do	pracy	 
w	obszarze	Zielonej	Gospodarki.	Taki	rozkład	wypowiedzi	wskazuje	na	konieczność	
aktywizacji	instytucji	szkoleniowych	i	pracy	w	obszarze	szkoleń	i	przyuczenia	zawodu	
w	omawianym	sektorze.
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Pyt.16. ocena znaczenia sektora Zielonej Gospodarki.

Rysunek 20. Ocena znaczenia sektora Zielonej Gospodarki
Źródło: opracowanie własne.

W	kolejnym	pytaniu	ankiety	badani	zaznaczali	stwierdzenia	związane	z	Zieloną	Go-
spodarką	z	którymi	się	zgadzają.

Respondenci	najczęściej	zaznaczali	(48%)	stwierdzenie,	że	przedsiębiorstwa	Zielonej	
Gospodarki	przyczyniają	się	do	ochrony	środowiska	naturalnego.	17%	badanych	wska-
zało,	że	sektor	Zielonej	Gospodarki	nie	jest	wystarczająco	promowany	a	16	%	ankie-
towanych	 zgadza	 się	 ze	 stwierdzeniem,	 że	 przedsiębiorstwa	 wspierające	 inicjatywy	
wspierające	środowisko	naturalne	mają	kluczowe	znaczenie	dla	gospodarki.	11%	re-
spondentów	uznało	że	praca	w	sektorze	Zielonej	Gospodarki	 jest	bardzo	atrakcyjna.	
Rozkład	odpowiedzi	na	 te	pytanie	wskazuje,	że	znakomita	większość	badanych	zga-
dza	 się	ze	 stwierdzeniami	 świadczącymi	o	znaczeniu	Zielonej	Gospodarki	w	obsza-
rze	ochrony	środowiska	i	w	gospodarce	narodowej,	co	z	kolei	pozwala	na	wyciągnię-
cie	wniosku,	że	ankietowani	(bezrobotni	z	subregionu	płockiego)	będą	zainteresowani	
pracą	w	tym	sektorze.	
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Pyt.17. Czy według Pani/Pana osoby poszukujące pracy powinny mieć większy do-
stęp do wiedzy i możliwości zdobycia dodatkowych kompetencji w zakresie zielonej  
gospodarki? 

Rysunek 21. Ocena możliwosći zwiększenia dostępu do wiedzy i możliwości zdoby-
wania dodatkowych kompetencji w zakresie Zielonej Gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

Aż	95%	ankietowanych	stwierdziła,	że	osoby	poszukujące	pracy	powinny	mieć	więk-
szy	dostęp	do	wiedzy	i	możliwości	zdobycia	dodatkowych	kompetencji	w	zakresie	Zie-
lonej	Gospodarki.	Tej	wiedzy	będą	poszukiwać	przede	wszystkim	w	Miejskich	i	Powia-
towych	Urzędach	Pracy	poprzez	system		szkoleń	i	dokształceń	(udostępniane	

między	innymi	przez	doradców	zawodowych);	 tylko	18%	odpowiedziało,	że	wiedza	 
ta	powinna	być	przekazywana	na	etapie	nauki	szkolnej.
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Pyt.18. Czy praktyczne umiejętności i doświadczenie wyniesione ze szkoły są wystar-
czające do pracy w przedsiębiorstwach z zielonych sektorów gospodarki?

Rysunek 22. Ocena praktycznych umiejetności i doświadczenia wyniesionych  
ze szkoły w pracy w przedsiebiorstwach z zielonych sektorów gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

W	kolejnym	 pytaniu	 respondenci	 dokonywali	 oceny	 praktycznych	 umiejętności	wy-
niesionych	ze	szkoły	do	pracy	w	przedsiębiorstwach	z	zielonych	sektorów	gospodarki.	
50%	badanych	oceniło	że	wyniesione	ze	szkoły	praktyczne	doświadczenia	nie	są	wy-
starczające	(nie	i	zdecydowanie	nie)	do	pracy	w	przedsiębiorstwach	Zielonej	Gospodar-
ki.	Zdaniem	32%	wystarczają	i	zdecydowanie	wystarczają.	18%	badanym	trudno	było	
powiedzieć.	W	odpowiedziach	na	 to	pytanie	badani	nie	 tylko	ocenili	swoje	umiejęt-
ności	praktyczne,	ale	można	domniemać	że	wyrażali	swoją	opinię,	w	oparciu	o	ocenę	
swoich	umiejętności	i	doświadczeń	praktycznych	do	pracy	w	zawodach	(w	tym	bada-
niu	w	zielonej	gospodarce)	na	temat	systemu	edukacji.	Oznacza	to	że,	planując	podję-
cie	pracy	bezrobotni	poszukiwać	będą	instytucji	organizującej	praktyczne	warsztatowe	
nauki	zawodu	umożliwiające	zdobycie	niezbędnego	doświadczenia	do	pracy	na	stano-
wiskach	związanych	z	sektorem	Zielonej	Gospodarki.
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Pyt.19. Czy zamierza Pani/Pan znaleźć w najbliższym roku  zatrudnienia? Jeżeli tak, 
proszę wskazać na czynniki, które motywują do podjęcia takiej decyzji.

Rysunek 23. Czynniki motywujące respondentów do podjecia pracy
Źródło: opracowanie własne.

Bezrobotni	poproszeni	o	wskazanie	czynników	motywujących	do	podjęcia	decyzji	po-
szukiwaniu	pracy,	najczęściej	wymieniali:	
-	wynagrodzenie	24%	badanych
-	warunki	pracy	22%	badanych
-	perspektywa	poszerzenia	wiedzy	i	umiejętności	-	13%
-	praca	zgodna	z	wykształceniem	oraz	dogodniejsza	lokalizacja	po	12%	badanych.

Natomiast	tylko	1%	badanych	poszukiwał	będzie	firmy	bardziej	zaangażowanej	w	ini-
cjatywy	ekologiczne.
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Wynika	z	tego,	że	bezrobotni	udzielając	odpowiedzi	potwierdzają	podstawowe	moty-
wacje	poszukiwania	pracy,	wynagrodzenie,	warunki	pracy,	rozwój.	Zatem	bezrobotni	
będą	oczekiwac	od	pracodawcy	takich	warunków.	

Pyt.20. Komu Pani/Pan  zdaniem łatwiej jest znaleźć pracę ? 

Rysunek 24. Czynniki wpływajace na łatwość otrzymania pracy
Źródło: opracowanie własne.

W	oparciu	o	odpowiedzi	wnioskujemy,	że	zdaniem	bezrobotnych	najłatwiej	znaleźć	
pracę	osobom:	
o	długoletnim		stażu	i	doświadczeniu	-	21%	odpowiedzi	
posiadającym	znajomości	i	poparcie		-	17%	odpowiedzi
ze	znajomością	języków	obcych								-	14%	odpowiedzi
odpowiednie	wykształcenie	znalazło	tylko	10%	zwolenników.	
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Projektowany	więc	system	edukacyjny	w	sektorze	Zielonej	Gospodarki	duży	nacisk	po-
winien	położyć	na	praktyczne	aspekty	przygotowania	zawodowego.

Pyt.21. Jaki sposób poszukiwania pracy preferuje  Pani/ Pan najbardziej?  
Proszę wybrać 3 i uszeregować je od tego najbardziej preferowanego do najmniej 

Rysunek 25. Preferencje respondentów dotyczace sposobu poszukiwania pracy
Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani	wskazują,	że	najczęściej	w	procesie	poszukiwania	pracy,	korzystają	z	po-
średnictwa	urzędów	pracy	(co	wydaje	się	przy	ich	statusie	naturalne).	

Najmniejszym	powodzeniem	wśród	badanych	cieszą	się	agencje	doradztwa	personal-
nego,	lokalne	organizacje	społeczne,	targi	pracy,	biura	karier	i	agencje	pracy	tymcza-
sowej,	 a	więc	 instytucje	 dedykowane	 do	wsparcia	w	 procesie	 rekrutacyjnym.	Może	 
to	wynikać	również	z	modelu	przyjętego	przez	bezrobotnych.	Po	zarejestrowaniu	się	
w	Urzędzie	Pracy	oczekują	na	oferty	za	pośrednictwem	urzędów.	Daje	to	planowanym	
w	ramach	realizowanego	projektu	kapitalne	narzędzie	komunikowania	się	z	bezrobot-
nymi.
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Pyt.22. Czym przede wszystkim jest dla Pani/Pana praca? proszę zaznaczyć maksy-
malnie dwie odpowiedzi

Rysunek 26. Pojęcie „pracy” w oczach respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Praca	w	oczach	respondentów,	 to	przede	wszystkim	sposób	na	zarabianie	pieniędzy	 
i	wynikająca	z	tego	możliwość	usamodzielnienia	się.	Tylko	9%	wskazało	że	praca	jest	
sposobem	na	wykorzystanie	wyuczonego	zawodu.	Może	to	sugerować	dużą	elastycz-
ność	badanych	i	gotowość	do	przekwalifikowania	się	–	jeżeli	będzie	to	tylko	pomocne	
w	znalezieniu	pracy.	Praca	jako	potrzeba	wyższa	(relacje	z	ludźmi,	zaspokajanie	pra-
gnień,	realizacja	marzeń)	postrzegana	jest	przez	tylko	25%	respondentów.
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Główne wnioski z badania 

1.	 Wśród	bezrobotnych	istnieje	mała	wiedza	na	temat	ogólnego	pojęcia	Zielonej	
Gospodarki.	Ponad	90%	ankietowanych	przyznało,	że	nie	spotkało	się	wcze-
śniej	z	takim	pojęciem.	Stąd	brak	świadomości	wśród	ankietowanych	na	temat	
możliwości,	 jakie	otwiera	dla	nich	Zielona	Gospodarka	–	jako	potencjalnych	
pracowników.

2.	 Osoby	poszukujące	pracy	uważają,	że	zielone	zawody	mogą	być	atrakcyjne.
3.	 Jako	najlepszy	sposób	dostępu	do	wiedzy	i	możliwości	zdobycia	nowych	-	zie-
lonych	kompetencji	-	wskazywany	jest	system	szkoleń	oferowany	przez	instytu-
cje	rynku	pracy	i	upowszechnienie	wiedzy	o	sektorze	przez	doradców	zawodo-
wych.

4.	 Respondenci	są	otwarci	na	różnego	typu	działania	przygotowujące	do	podjęcia	
pracy	w	tym	sektorze	–	w	szczególności	pomocy	w	zdobyciu	nowego	zawodu	
i	nowych	kwalifikacji	będą	szukać	w	Urzędach	Pracy.

5.	 Większość	badanych	osób	deklaruje	chęć	uczestnictwa	w	szkoleniach	na	temat	
zielonych	zawodów	i	w	spotkaniach	z	doradcami	zawodowymi.

6.	 Zielone	zawody,	w	których	bezrobotni	najczęściej	chcą	rozwijać	swe	kompe-
tencje,	to	specjalista	ds.	ochrony	środowiska,	inspektor	BHP,	pracownik	hotelu	
i	sanatorium,	technik	środowiskowy,	zawody	związane	z	architekturą	miejską,	
terenami	zielonymi	oraz	monter	instalacji	sanitarnych.

7.	 Respondenci	oceniają	swoje	przygotowanie	do	wykonywania	zielonych	zawo-
dów	jako	niewystarczające.	Można	to	wiązać	z	deklarowanym	przez	nich	defi-
cytem	wiedzy,	umiejętności	i	doświadczeń	przekazywanych	w	szkole.

8.		 Najwyżej	cenione	kompetencje	u	osób	zatrudnionych	w	sektorze	Zielonej	Go-
spodarki	to:
•	 doświadczenie	
•	 posiadane	kwalifikacje
•	 staż	pracy
•	 wykształcenie.

9.		 Od	instytucji	rynku	pracy	badani	oczekiwali	by	wsparcia	w	zakresie:
•	 organizacji	szkoleń	zawodowych
•	 zdobyciu	nowych	kwalifikacji
•	 wsparcia	finansowego
•	 pomocy	w	zdobyciu	środków	z	Unii	Europejskiej
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5. Prezentacja i analiza wyników badania ankietowego 
przedsiębiorców

Prezentacja i analiza zebranego materiału badawczego

W	badaniu	przedsiębiorców	z	subregionu	płockiego	wzięło	udział	134	respondentów.

Zastosowano	metodę	udziału	w	badaniu	ankietowym	z	wykorzystaniem	Internetu.	Do-
datkowo	w	przypadkach	kiedy	nie	otrzymano	odpowiedzi	przeprowadzano	z	badany-
mi	wywiady	bezpośrednie.

Rysunek 27.  Struktura reprezentowanych branż
Źródło: opracowanie własne.

Badani	reprezentowali	ponad	17	branż,	jednak	najliczniejsza	to	budownictwo	i	z	nim	
związane	sektory	(materiały	budowlane,	architektura,	branża	sanitarna,	kamieniarstwo)	
łącznie	-	55,7%;	odpady	i	recykling	-	9,1%;	eco-energia	i	elektryka/energetyka	-	9,8%.
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Rysunek 28. Dominujący rodzaj działalności
Źródło: opracowanie własne.

Z	 przedstawionego	 wykresu	 wynika,	 że	 dominujacy	 rodzaj	 działalności	 to	 usługi	 
–	64%,		27%	handel	i	tylko		9%	produkcja.
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Rysunek 29. Struktura respondentów pod względem wielkości zatrudnienia
Źródło: opracowanie własne.

Ponad	70%	uczestników	badania	to	firmy	zatrudniające	poniżej	10	osób,	24%	zatrud-
nia	w	przedziale	10-49,	 tylko	4%	ankietowanych	przedsiębiorców	to	firmy	o	zatrud-
nieniu	powyżej	50	osób.	Zatem	w	przeważajacej	części	respondenci	to	małe	przedsię-
biorstwa.
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Rysunek 30. Występowanie powiązań firmy z Zieloną Gospodarką
Źródło: opracowanie własne.

Respondenci	w	zdecydowanej	mierze	nie	widzą	powiązań	swojej	działalności	z	Zielo-
ną	Gospodarką	(41%)	lub	widzą	w	małym	stopniu	(37%),	natomiast	w	średnim	i	dużym	
stopniu	takie	powiązania	z	Zieloną	Gospodarką	widzi	tylko	22%	badanych.
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Rysunek 31. Sektory Zielonej Gospodarki, w których działają respondenci
Źródło: opracowanie własne.

Spośrod	respondentów,	którzy	wskazali	że	działają	w	Zielonej	Gospodarce	większość	 
z	nich	działa	w	branży	budowlanej	31%;	19%	handel	detaliczny	hurtowy	i	naprawy	
oraz	dostawa	wody	i	gospodarka	ściekami.	
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Rysunek 32. Zainteresowanie rozszerzeniem działalności firmy w ramach  
Zielonej Gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

45%	badanych	nie	wyraziło	zainteresowania	rozszerzeniem	działalności	w	ramach	Zie-
lonej	Gospodarki	w	perspektywie	najbliższych	5	lat.	Natomiast	pozostali	deklarowali	
zainteresowanie	rozszerzeniem	działalnosci	w	małym	i	średnim	stopniu.	Spośród	nich	
-	70	%	to	przedsiebiorcy	z	małych	firm,	zatrudniający	do	10	osób.	Możemy	zatem	wnio-
skować,	że	istnieje	zależność	między	wielkością	przedsiebiorstwa	a	podatnością	na	roz-
szerzenie	działalności	w	ramach	Zielonej	Gospodarki.	Małe	przedsiebiorstwa	są	bar-
dziej	podatne	na	rozwój	i	dopasowywanie	się	do	potrzeb	rynkowych.	Przedsiębiorcy,	
którzy	 deklarowali	 rozszerzenie	 działaności	 o	 Zieloną	 gospodarkę	 przede	wszyskim	
wskazywali	plany	rozwoju	w	branży,	w	której	już	funkcjonują.
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Rysunek 33. Sektory, w których firmy planują rozwój
Źródło: opracowanie własne.

Pomimo	niezadeklarowania	się	co	do	perspektyw	rozwoju	w	sektorach	Zielonej	Go-
spodarki,	przedsiębiorcy	planują	rozwoj	swoich	firm.	W	zdecydowanej	jednak	mierze	 
w	 swoich	 specjalnościach.	 Tylko	 część	 firm	 zamierza	 poszerzyć	 swoją	 działalność	 
o	branżę	związana	z	zielonym	sektorem.

Jak	wynika	z	analiz	odpowiedzi	na	to	pytanie	ponad	40%	przedsiębiorców	planuje	roz-
wój	w	budownictwie	i	jest	to	wynik	dwukrotnie	wyższy	od	kolejnej	branży	-	dostawa	
wody/gospodarka	ściekami.	
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Rysunek 34. Zatrudnienie pracowników z „zielonymi kwalifikacjami”
Źródło: opracowanie własne.

Na	pytanie	o	obecny	stan	zatrudnienia	pracowników	z	kwalifikacjami	z	obszaru	Zie-
lonej	 Gospodarki	 35%	 badanych	 wskazało	 zatrudnienie	 takich	 osób.	 Z	 czego	 11%	 
w	 stopniu	 niewystarczającym,	 a	 24%	w	wystarczającej	 ilości.	Natomiast	 65%	bada-
nych	odpowuiedziało	że	ich	firmy	nie	zatrudniają	pracowników	o	takich	kwalifikacjach.



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

71

Rysunek 35. Plany dotyczące zatrudnienia pracowników zielonych zawodów
Źródło: opracowanie własne.

W	kolejnej	odpowiedzi	pracodawcy	również	w	sposób	ostrożny	wypowiadali	się	co	do	
perspektyw	zatrudnienia	pracowników	Zielonej	Gospodarki,	bo	tylko	32%	spośród	ba-
danych	potwierdza	takie	plany.	
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Rysunek  36. Przyczyny niezwiększania zatrudnienia w zielonych zawodach
Źródło: opracowanie własne.

O	przyczynach	tak	ostrożnej	postawy	świadczą	w	pewnym	stopniu	wskazane	w	odpo-
wiedziach	na	kolejne	pytanie.	Wśród	czterech	przyczyn	największa	liczba	odpowiedzi	
(52%)	wskazuje	na:

•	 wysokie	koszty	szkoleń
•	 brak	planów	rozszerzenia	swojej	działalności	–	52%
•	 wystarczajacej	liczbie	pracowników	o	takich	kwalifikacjach
•	 wysokich	kosztach	szkoleń	pracowników	z	zakresu	obszaru	Zielonej	Go-

spodarki



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

73

Rysunek 37. Planowane zwiększenie zatrudnienia w zakresie zielonych zawodów  
na różnych szczeblach wg dominującego rodzaju działalności respondentów (etaty)
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Większość	planowanych	do	zatrudnienia	osób	reprezentuje	średni	szczebel	–	specjali-
stów	i	techników.

Rysunek  38. Charakter poszukiwanych pracowników w zakresie zielonych zawodów 
Źródło: opracowanie własne.

Obok	charakteru	stanowisk	-	respondenci	wskazywali	poszukiwane	zawody.	Wybór	nie	
był	dokonywany	z	listy	–	określenia	dokonywali	sami	respondenci	w	sposób	swobodny.	

Na	stanowiska		kierownicze	-	poszukiwane	zawody	to	kierownik	ds.	budownictwa18,	
kierownik	zaopatrzenia,	specjalista	sprzedaży,	kierownik	budowy,	handlowcy.

Na	stanowiska	specjalistów	–	poszukiwane	zawody	to	architekt,	magazynier,	specjaliści	
ds.	produkcji,	specjalista	ds.	nieruchomości,	sprzedawca,	naukowiec,	malarz,	tynkarz,	
brukarz,	specjaliści	ds.	ochrony	środowiska.

Na	stanowiska	techników	–	poszukiwane	zawody	to	mechanik,	kamieniarz,	technik	ro-
bót	wykończeniowych,	tokarz,	spawacz,	hydraulik,	elektryk,	tynkarz,	malarz.

18	 Oryginalnie	-	budowlaniec
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Na	stanowiska	niższego	szczebla	–	zawody	poszukiwane	to:	robotnicy,	murarz	pieców	
przemysłowych,	monter,	murarz,	cieśla,	dekarz,	pracownicy	pomocniczy	do	obsługi	ta-
śmy,	wykwalifikowane	osoby	do	obsługi	urządzeń	sprzątających,	przedstawiciele	han-
dlowi,	sprzedawcy,	segregatorzy	odpadów.

Pracodawcy	mieli	także	możliwość	wskazania	wymaganych	umiejętności/kompetencji.	
Z	kwalifikacji,	wymienianych	przez	pracodawców,	które	wprost	odnoszą	się	do	potrzeb	
Zielonej	 Gospodarki	 można	 zaliczyć	 umiejętność	 montowania	 paneli	 słonecznych	 
i	znajomość	zasad	segregacji	odpadów	

Rysunek  39. Ranking cech kandydatów do pracy wg pracodawców
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Cechą	najbardziej	pożądaną	przy	zatrudnianiu	pracowników	zielonych	zawodów	jest	
doświadczenie,	a	na	kolejnym	miejscu	–	posiadane	kwalifikacje.	Następne	w	kolejno-
ści	to	–	staż	pracy	w	zawodzie	i	wykształcenie.	Dopiero	na	piątym	miejscu	znalazły	się	
oczekiwania	płacowe.

Rysunek  40. Obszar poszukiwania pracowników zielonych zawodów
Źródło: opracowanie własne.

Respondenci,	w	przypadku	podjęcia	decyzji	o	zatrudnieniu	specjalistów	zielonych	za-
wodów,	w	ponad	75%	przypadków	szukać	będą	ich	tylko	na	lokalnym	rynku.	Uwzględ-
niając	grupę	kilkunastu	przedsiębiorców,	którzy	poszukiwania	pracowników	rozpocz-
ną	od	rynku	lokalnego	a	w	przypadku	niepowodzenia	będą	kontynuować	poszukiwa-
nia	na	rynku	ogólnopolskim	daje	to	prawie	95%	pewność	dla	poszukujących	pracę,	że	
jeżeli	zaistnieją	takie	warunki,	że	przedsiębiorcy	podejmą	decyzję	o	rozwoju	swoich	
firm	w	Zielonej	Gospodarce	to	przede	wszystkim	rekrutacja	przebiegać	będzie	na	ryn-
ku	lokalnym.
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Rysunek 41.  Występowanie problemów ze znalezieniem kadry w subregionie płoc-
kim

Źródło: opracowanie własne.

Z	dotychczasowych	doświadczeń	z	procesów	 rekrutacyjnych	w	subregionie	płockim	
pytani	przedsiębiorcy	odpowiadali,	że	w	62%		rzadko	lub	nigdy	występowały	trudno-
ści	ze	znalezieniem	odpowiedniej	kadry.	Czasem	takie	problemy	dostrzega	kolejnych	
24%.Tylko	14%	wskazuje	że	problemy	w	rekrutacjach	występują	często	(11%)	lub	za-
wsze(3%).	Problem	leży	zatem	nie	w	dostępności	kandydatów	na	rynku	pracy	a	w	ogra-
niczanych	możliwościach	przedsiebiorstwa	do	tworzenia	nowych	miejsc	pracy.
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Rysunek 42. Ocena możliwości wystąpienia problemów z dostępem do wykwalifiko-
wanej kadry zielonych zawodów w subregionie płockim

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc	pod	uwagę	poszukiwanie	osób	z	kwalifikacjami	z	zakresu	Zielonej	Gospodar-
ki	to	odpowiedzi	respondentów	zdecydowanie	się	rożnią	w	porównaniu	z	poprzednim	
pytaniem.	Otóż	 przedsiębiorcy	 deklarują,	 iż	 poszukiwać	 tej	 klasy	 specjalistów	 będą	
poza	subregionem	płockim	(małe	zaufanie	do	podaży	wyspecjalizowanej	kadry	na	lo-
kalnym	rynku	pracy	z	obszaru	Zielonej	Gospodarki	–	44%).	Taki	wniosek	wskazuje,	że	
istnieje	duża	perspektywa	dla	instytucji	oferujących	zdobycie	kwalifikacji	w	tym	zakre-
sie.
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Rysunek 43. Problemy, które mogą się pojawić podczas poszukiwania pracowników  
zielonych zawodów w subregionie płockim

Źródło: opracowanie własne.

Wsród	problemów	jakie	mogą	się	pojawić	podczas	poszukiwania	pracowników	w	zie-
lonych	zawodach	w	subregionie	płockim	badani	w	skazywali	przede	wszystkim	na	brak	
odpowiedniej	wiedzy	i	kwalifikacji	u	kandydatów	-	47%.	Kolejne	36%	wskazało	brak	
doświadczenia.	Dla	10	%	badanych	problemem	będzie	zbyt	duże	oczekiwanie	płaco-
we	kandydatów.	Oznacza	to,	że	przedsiębiorcy	przewidują	małą	dostępność	kandyda-
tów	o	odpowiednich	kwalifikacjach,	doświadczeniach	i	preferowanych	oczekiwaniach	
finansowych.
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Rysunek 44. Ocena możliwości zatrudnienia do pracy młodych osób,  
świeżo wyedukowanych do zielonych zawodów,  

ale nie posiadających jeszcze doświadczenia
Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedź	na	kolejne	pytanie	uszczegóławia	postrzeganie	przez	przedsiębiorców	kan-
dydatów	do	pracy	bezpośrednio	po	procesie	edukacji	w	obszarze	zielonych	zawodów.	
Blisko	30%	wskazało	jako	raczej	możliwe	i	zdecydowanie	możliwe	zatrudnienie	kan-
dydatów	bez	doświadczenia,	a	40	%	wypowiedziało	się	jako	raczej	niemożliwe	i	zde-
cydiownie	niemożliwe.	Wypowiedzi	te	świadczą	o	tym,	jak	dużą	wagę	przedsiebiorcy	
przywiązują	do	doświadczenia	osób	podczas	rekrutacji.
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Rysunek 45.  Ocena możliwości zatrudnienia wyedukowanych osób bez doświadcze-
nia  

w zależności od powiązania firmy z Zieloną Gospodarką
Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli	 jednak	 wypowiedzi	 badanych	 na	 temat	 oceny	 możliwości	 zatrudnienia	 osób	 
o	wykształceniu	związnym	z	zieloną	gospodarką,	ale	bez	doświadczenia	podzielimy	
na	odrębne	grupy	-	tych	co	działają	już	w	zielonej	gospodarce	oraz	tych	co	nie	są	z	nią	
związani,	to	odsetek	opowiadających	się	za	tym,	że	zatrudnienie	jest	raczej	możliwe	
i	zdecydowanie	możliwe	wynosi	w	pierwszej	grupie	29%;	podczas	gdy	w	drugiej	ka-
tegorii	-	nie	związanej	z	Zieloną	Gospodarką	wynosi	21%.	Zatem	pracodawcy	o	profi-
lu	Zielonej	Gospodarki	postrzegaja	brak	doświadczeń	w	zawodzie	jako	mniej	istotny.
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Główne wnioski z badania

1.	 Wśród	pracodawców	występuje	niska	wiedza	nt.	Zielonej	Gospodarki.
2.	 Przedsiębiorstwa,	które	oceniają	się	jako	związane	z	sektorem	Zielonej	Gospo-
darki	w	większości	planują	rozwijać	się	w	tym	kierunku.

3.	 11%	respondentów	ocenia	obecne	zatrudnienie	„zielonych	kołnierzyków”	jako	
niewystarczające,	a	65%	w	ogóle	nie	zatrudnia	pracowników	z	takimi	kwalifi-
kacjami.

4.	 32%	respondentów	planuje	zwiększyć	zatrudnienie	w	ramach	„zielonych	za-
wodów”	w	ciągu	najbliższych	5	lat.

5.	 134	 respondentów	zgłosiło	 zapotrzebowanie	na	40	etatów	w	zakresie	 zielo-
nych	kompetencji.

6.	 Przedsiębiorstwa	będą	poszukiwać	pracowników	przede	wszystkim	na	 rynku	
lokalnym.

7.	 Respondenci,	 planujący	 zatrudnić	 pracowników	 zielonych	 zawodów,	 mają	
wątpliwości	co	do	możliwości	znalezienia	odpowiednich	kandydatów	na	 lo-
kalnym	rynku.	Takich	wątpliwości	nie	mają	co	do	innych	zawodów.

8.	 Wśród	barier	zatrudnienia	pracowników	zielonych	zawodów	znajduje	się	defi-
cyt	kwalifikacji	i	wysokie	koszty	szkoleń.

9.	 29%	respondentów	dopuszcza	możliwość	zatrudnienia	przeszkolonych	osób,	
bez	doświadczenia	w	zakresie	zielonych	zawodów	41%	uważa	że	jest	to	nie-
możliwe,	a	30%	nie	ma	zdania.	

10.	 Przedsiębiorstwa,	które	działają	w	jakimś	stopniu	w	ramach	Zielonej	Gospodar-
ki	mają	mniejsze	obawy	związane	z	zatrudnieniem	wyedukowanej	osoby	bez	
doświadczenia.
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6. Wnioski końcowe

Subregion	płocki	w	ujęciu	wartości	kulturowych,	społecznych,	edukacyjnych	i	ekono-
micznych	ma	wysoki	potencjał	do	rozwoju	sektora	Zielonej	Gospodarki.

Bezrobotni	w	większości	oceniają	swoje	przygotowanie	do	wykonywania	zielonych	za-
wodów	jako	niewystarczające.

Bezrobotni		uważają,	że	zielone	zawody	mogą	być	atrakcyjne,	a	za	najlepszy	sposób	
dostępu	do	wiedzy	 i	możliwości	 zdobycia	nowych,	 zielonych	kompetencji,	wskazy-
wany	jest	system	szkoleń	oferowanych	przez	instytucje	rynku	pracy	–	Miejskie	Urzędy	
Pracy	i	Powiatowe	Urzędy	Pracy.	Respondenci	dużą	rolę	w	upowszechnianiu	wiedzy	
o	sektorze	Zielonej	Gospodarki	przypisują	doradcom	zawodowym.

Istnieje	zależność	pomiędzy	rodzajem	działalności	przedsiębiorstwa	a	możliwościami	
dostosowania	się	do	wymogów	Zielonej	Gospodarki.	Przedsiębiorstwa	o	profilu	dzia-
łalności	pro	ekologicznej	są	bardziej	otwarte	na	działania	zwiększające	możliwość	za-
trudnienia	osób	z	tego	obszaru.

Istniej	 zależność	 pomiędzy	 wielkością	 przedsiębiorstwa	 a	 potencjalnym	 udziałem	
w	budowaniu	Zielonej	Gospodarki.	Małe	przedsiębiorstwa	 (zatrudniające	do	10	pra-
cowników)	są	bardziej	otwarte	i	elastyczne	do	zaangażowania	się	w	budowaniu	Zielo-
nej Gospodarki.

Zarówno	wśród	bezrobotnych	jak	i	przedsiębiorców	istnieje	mała	wiedza	na	temat	Zie-
lonej	Gospodarki	a	tym	samym	niska	świadomość	możliwości	jakie	ona	(Zielona	Go-
spodarka)	otwiera.

Najwyżej	cenione	kompetencje	u	osób	zatrudnionych	w	sektorze	Zielonej	Gospodarki	
to	doświadczenie,	posiadane	kwalifikacje,	staż	pracy	oraz	wykształcenie.

Wśród	barier	zatrudnienia	pracowników	zielonych	zawodów	znajduje	się	deficyt	kwa-
lifikacji	i	wysokie	koszty	szkoleń.

32%	respondentów	planuje	zwiększyć	zatrudnienie	w	ramach	„zielonych	zawodów”	
w	ciągu	najbliższych	5	lat.

134	respondentów	zgłosiło	zapotrzebowanie	na	40	etatów	w	zakresie	zielonych	kom-
petencji.
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8. Załączniki

Kwestionariusz ankiety dla absolwentów – osób bezrobotnych

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Firma	Doradztwo	Personalne	SET	z	siedzibą	w	Płocku	prowadzi	badanie	w	ramach	Pro-
jektu	 „Zielony	potencjał	 subregionu	płockiego	 szansą	 rozwoju	 rynku	pracy”	współfi-
nansowanego	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społeczne-
go	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki.	Badania	te	realizowane	są	wśród	
różnych	podmiotów.	Jednym	z	kluczowych	etapów	realizacji	projektu	jest	przeprowa-
dzenie	badania	ankietowego	wśród	młodych	(15-24)	osób	bezrobotnych.	Celem	bada-
nia	jest	identyfikacja	poziomu	zainteresowania	zawodami	sektora		Zielonej	Gospodar-
ki,		analiza	i	ocena	wiedzy,	kompetencji	i	przygotowania	zawodowego	absolwentów	do	
realizowania	obowiązków	w	tymże	sektorze,	jak	również	wskazanie	zawodów	związa-
nych	z	zieloną	gospodarką.

Pani/Pana	odpowiedzi	mają	dla	nas	kluczowe	znaczenie	w	realizacji	projektu	i	są	nie-
zbędne	w	opracowaniu	końcowego	raportu.	Pragniemy	jednakże	poinformować,	że	Pań-
stwa	odpowiedzi	mają	charakter	anonimowy	i	poufny;	w	żadnym	wypadku	nie	będą	pu-
blikowane	w	jakiejkolwiek	formie.	Wypełnione	kwestionariusze	ankiety	posłużą	jedynie	
do	zbiorczej	analizy	wyników,	statystycznego	przedstawienia	badanych	aspektów	oraz	
formułowania	ogólnych	wniosków	i	zaleceń	wynikających	z	realizowanego	Projektu.

1.	 Jaką	ukończyła	Pani/Pan	instytucję	edukacyjną?
 wyższą uczelnię
 szkołę średnią
 gimnazjum
 technikum
 szkołę zawodową
 żadną
 inną (jaką?) ……………………………………………………………………..

Proszę wpisać ukończony kierunek nauki: ……………………………………………

2.	 Czy	spotkał	się	Pan-Pani		z	określeniem	zielone/	zawody	sektora	Zielonej
Gospodarki?

 Tak
 Nie

Jeśli nie, proszę posiłkować się propozycjami  definicji sektora Zielonej Gospodarki za-
wartymi  poniżej
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3.	 	Szacuję	się,	iż	do	2030	roku	w	Polsce	powstanie	blisko	190tys.	nowych	miejsc	
pracy	w	zielonym	sektorze,	np.	przy	adaptacji	budynków,	produkcji	energoosz-
czędnych	pojazdów,	energii	wiatrowej	i	słonecznej,	produkcji	paliwa	z	bioma-
sy.	Czy	takie	zawody	Pani/Pana	zadaniem	są	interesujące?

 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć

4.	 Czy	gdyby	zaoferowano	Pani/Panu	możliwość	uzyskania	wiedzy	w	toku	szko-
leń	i	zajęć	praktycznych	u	pracodawców	z	zakresu	Zielonej	Gospodarki		co,	za-
pewniło	by	Pani/	Panu		pewne	zatrudnienie	to	zgodziłby/	łaby	się	Pani/Pan?
Proszę zaznaczyć  krzyżykiem jedną  odpowiedź

 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Zdecydowanie  nie
 Nie 

5.	 Jakie	są	Pani/Pana	oczekiwania	wobec	szkoleń	?	/proszę	zaznaczyć	jedną	odpo-
wiedź		

 Nauka języków obcych
 Nauka nowego zawodu /zdobycie nowych kwalifikacji
 Zdobycie dodatkowych uprawień
 Nie mam zdania na ten temat
 Szkolenia są zbędne
 Poszerzenie wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu
 Inne /jakie?/……………………………………………………………………………..

6.	 Co	Pani/Pana	zdaniem	ma	wpływ	na	rozwój	sektora	Zielonej	Gospodarki	oraz	
firm	wspierających	środowisko	naturalne?	Można	zaznaczyć	więcej	odpowiedzi.

 wymagania administracyjne i przepisy polityczno-prawne
 dofinansowanie inicjatyw wspierających środowisko naturalne
 moda i trend w gospodarce
 współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i badawczymi
 wzrost społecznej świadomości w zakresie ochrony środowiska
 ulgi finansowe dla przedsiębiorstw z sektora Zielonej Gospodarki
 wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu dla inwestorów
 wyraźnie dominująca tendencja w rozwoju przedsiębiorstw
 inne (jakie?)……………………………………………………………………………..
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7.	 Jak	Pani/Pan	myśli	jakie	kwalifikacje,	umiejętności	i	predyspozycje	są	niezbęd-
ne	aby	podjąć	się	pracy	w	zawodzie	sektora	Zielonej	Gospodarki?
Proszę zaznaczyć krzyżykiem ; można  zaznaczyć wiele

 Wykształcenie techniczne/ inżynier
 Umiejętność zastosowania w praktyce innowacyjnych eko – technologii
 Znajomość i wiedza  z  zakresu ochrony  środowiska i odnawialnych 
źródeł  energii

 Umiejętność szybkiego uczenia się
 Chęć doszkalania się i poszerzenia swojej wiedzy
 Umiejętność szybkiego odnajdowania się w nowej sytuacji /dostosowywa-
nie  się do zmian

8.	 Czy	posiadane	przez	Panią/Pana	kwalifikacje	 i	kompetencje	są	wystarczające	
do	pracy	w	firmie	z	sektora	Zielonej	Gospodarki	(przyjaznej	środowisku	natu-
ralnemu)?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć

9.	 Czy	uczestniczyłaby	Pani/Pan	w	 spotkaniach	 z	przedsiębiorcami,	 na	 których	
byłaby	 przedstawiana	 specyfika	 zielonych	 zawodów	 i	 możliwości	 zdobycia	
kwalifikacji	w	tym	obszarze?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć

10.	 Czy	byłaby	Pani/Pan	zainteresowana/y	szkoleniami	z	zakresu	kompetencji	zie-
lonych	zawodów	organizowanych	przez	Urzędy	Pracy?	

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć
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11.	 W	jakim	stopniu	pomocne	byłyby	w	Pani/Pana	opinii	spotkania	z	doradcami	za-
wodowymi,	podczas	których	wyjaśniane	byłyby	kwestie	związane	z	zielonymi	
zawodami	i	perspektywami	z	nimi	związanymi?

 bardzo ważne
 ważne
 mało istotne
 nieistotne
 trudno powiedzieć

12.	 Proszę	wskazać,	czy	byłaby	Pani/Pan	zainteresowana/y	poszerzeniem	kompe-
tencji	w	ramach	niżej	wymienionych	zawodów.

Zawód „X”

Specjalista	ds.	ochrony	środowiska

Technik	środowiskowy

Rolnik,	ogrodnik

Leśnik

Rybak

Monter	instalacji	sanitarnych

Elektryk	budowlany

Specjalista	ds.	zwalczania	szkodników	i	chwastów

Robotnicy	budowlani

Inspektor	BHP

Pracownik	wodociągów

Pracownik	przetwórstwa	tworzyw	sztucznych  
Sortowacz	odpadów

Ładowacz	nieczystości

Specjalista	ds.	społecznej	odpowiedzialności	biznesu

Pracownik	hotelu	i	sanatorium

Projektant	terenów	zielonych

Pracownik	architektury	miejskiej

Pracownik	produkcyjny

Inne	(jakie?)………………………………………………………



UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

91

13.	 Proszę	wskazać	jakiego	wsparcia	oczekiwałaby	Pani/Pan	od	instytucji	(np.	Wo-
jewódzkiego	Urzędu	Pracy,	doradców	zawodowych)	w	zakresie	zdobycia	i/lub	
poszerzenia	nowych	kompetencji	związanych	z	zielonymi	zawodami?	Proszę	
określić	ich	znaczenie	wg	skali.

Sfera	przedsiębiorstwa
Znaczenie

1	-	wysokie 2	-	umiar-kowane
3	–	bez	
znaczenia

Szkolenia	zawodowe

Wsparcie	finansowe

Pomoc	w	zdobyciu	nowych	kwalifikacji	

Kursy	języków	obcych

Szkolenia	z	zakresu	sprzedaży	i	marketingu

Dystrybucja

Pomoc	w	zdobyciu	środków	Unii	Europejskiej

Szkolenia	z	zakresu	aktywności	zawodowej

Wzrost	kwalifikacji	w	zakresie	zielonych	miejsc	
pracy
Działania	promocyjno-reklamowych	dotyczące	
nowych	zawodów

Doradztwo	w	zakresie	zrządzania	i	innowacji

Pomoc	prawna

Szkolenia	z	zakresu	energii	odnawialnej

Aktywizacja	społeczności	lokalnej

Inne	(jakie?)		....…………………………….……….
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14.	 Proszę	wskazać,	w	jakim	stopniu	wymienione	poniżej	umiejętności	(kwalifika-
cje)	byłyby	Pani/Panu	przydatne	w	dalszym	rozwoju	zawodowym?

Umiejętności Bardzo	
ważne Ważne Mało	

istotne
Nieistot-

ne
Znajomość	języków	obcych 
(jakich?	………….....................................)

Znajomość	technologii	informatycznych

Kompetencje	komunikacji	w	zespole

Zarządzanie	projektami

Stosowanie	technologii	mobilnych

Bezpieczeństwo	pracy

Pozyskiwanie	funduszy	Unii	Europejskiej

Zarządzanie	zespołem	pracowników

Zarządzanie	wiedzą

Kierowanie	przedsiębiorstwem

Ekologia	i	ochrona	środowiska

Jakość	obsługi	klientów

Marketing	i	Public	Relations

Inne	(jakie?)	…………………............………

……………………………………..............….

15.	 Czy	wiedza	zdobyta	w	szkole	jest	wystarczająca	do	pracy	w	przedsiębiorstwach	
z	zielonych	sektorów	gospodarki?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 nie mam zdania
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16.	Proszę	zaznaczyć	zdanie,	z	którym	Pani/Pan	się	zgadza.

 przedsiębiorstwa sektora Zielonej Gospodarki przyczyniają się do ochrony 
środowiska naturalnego

 funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora Zielonej Gospodarki nie ma zna-
czenia dla jakości i ochrony środowiska naturalnego

 przedsiębiorstwa wspierające inicjatywy wspierające środowisko natural-
ne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki kraju

 sektor Zielonej Gospodarki nie jest promowany w wystarczającym stopniu
 praca w przedsiębiorstwach z sektora Zielonej Gospodarki jest bardzo 
atrakcyjna

 nie zamierzam pracować w przedsiębiorstwach wspierających środowisko 
naturalne

17.	 Czy	według	Pani/Pana	osoby	poszukujące	pracy	powinny	mieć	większy	dostęp	
do	wiedzy	i	możliwości	zdobycia	dodatkowych	kompetencji	w	zakresie	Zielo-
nej	Gospodarki?	

 tak, informacje te powinny być przekazywane przez doradców zawodo-
wych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

 tak, wiedza i kompetencje w tym zakresie powinny być oferowane po-
przez system szkoleń i dokształceń przez Wojewódzki Urząd Pracy

 tak, lecz wiedza ta powinna być przekazywana na etapie nauki szkolnej 
(wyższej, policealnej, zawodowej i innej)

 nie, wiedza ta nie jest potrzebna

18.	 Czy	praktyczne	umiejętności	i	doświadczenie	wyniesione	ze	szkoły	są	wystar-
czające	do	pracy	w	przedsiębiorstwach	z	zielonych	sektorów	gospodarki?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 nie mam zdania
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19.	 Czy	zamierza	Pani/Pan	znaleźć	w	najbliższym	roku	zatrudnienia?	
Jeżeli	tak,	proszę	wskazać	na	czynniki,	które	motywują	do	podjęcia	takiej	decyzji.

 tak:
 warunki pracy
 wynagrodzenie
 dogodniejsza lokalizacja/dojazd
 praca zgodna z wykształceniem
 lepsze perspektywy poszerzania wiedzy i umiejętności
 większe możliwości awansu
 szukam firmy bardziej zaangażowanej w inicjatywy ekologiczne
 poszukuję jakiejkolwiek pracy
 Inne/jakie?/………………………………………………………………………………
 nie zamierzam poszukiwać pracy

20.	 Komu	Pani/Pan		zdaniem	łatwiej	jest	znaleźć	pracę	?	
Proszę	zaznaczyć	maksymalnie	4	odpowiedzi.

 Osobom młodym
 Osobom z wyższym wykształceniem
 Osobom z odpowiednim wykształceniem, np. technicznym
 Osobom z długoletnim stażem / doświadczeniem
 Osobom znającym języki obce
 Osobom mającym jasno wytyczone cele, które wiedzą czego chcą
 Osobom mieszkającym w dużych miastach
 Osobom, które mają znajomości i poparcie
 Osobom, które są elastyczne/ umieją dostosowywać się do zmian
 Zdecydowanie mężczyznom
 Inne/jakie?/………………………………………………………………………………

21	 Jaki	sposób	poszukiwania	pracy	preferuje	Pani/	Pan	najbardziej	?	Proszę	wybrać	
3	i	uszeregować	je	od	tego	najbardziej	preferowanego	do	najmniej	
1-najbardziej preferowany ,  2-mniej,  3-jeszcze mniej preferowany

 Urząd Pracy/ Powiatowe, Miejski, Wojewódzkie
 Kontakty prywatne
 Przeglądanie mediów /np. pracy , Internetu/ i odpowiadanie na ogłoszenia  
o wolnych stanowiskach pracy

 Zamieszczanie własnych ofert pracy
 Agencje pracy tymczasowej
 Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy
 Biura karier
 Targi pracy
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 Lokalne organizacje społeczne
 Składanie aplikacji w firmach i instytucjach ; listownie lub  osobiście
 Inne/jakie?/………………………………………………………………………………

22.	 Czym	przed	wszystkim	jest	dla	Pani/Pana	praca	proszę	zaznaczyć	maksymalnie	
dwie	odpowiedzi

 Kontaktem z innymi ludźmi
 Realizacją marzeń, pragnień, potrzeb
 Sposobem zarabiania pieniędzy
 Sposób na wykorzystanie wyuczonego zawodu/ wykorzystanie wiedzy w 
praktyce

 Możliwością rozwoju intelektualnego
 Czynnikiem dającym prestiż, szacunek, podnosi wartość w oczach innych
 Usamodzielnieniem
 Odpowiedzialnością
 Przymusem, wykorzystaniem człowieka
 Przyjemnością
 Inne/jakie?/………………………………………………………………………………
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Metryczka:

23.	 Płeć
 kobieta
 mężczyzna

24.	 Wiek
 16-18	lat
 19-21	lat
 22-24	lata
 powyżej	24	lat

25.	 Wykształcenie
 wyższe	(magister)
 wyższe	(licencjat)
 policealne
 średnie
 podstawowe
 zawodowe
 Inne/jakie?/…………………………………………………

26.	 Miejsce	zamieszkania
 miasto	pow.	500	tyś.	mieszkańców
 miasto	od	300-500	tyś.	mieszkańców
 miasto	od	100-300	tyś.	mieszkańców
 miasto	poniżej	100	tyś.	mieszkańców
 gmina
 wieś

Dziękuję	serdecznie	za	poświęcony	czas	i	wypełnienie	kwestionariusza.
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ANKIETA

Szanowni Państwo,

prosimy	Państwa	o	udział	w	badaniu	ankietowym	w	ramach	Projektu	„Zielony	potencjał	
subregionu	płockiego	 szansą	 rozwoju	 rynku	pracy”	współfinansowanego	przez	Unię	
Europejską	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Programu	Ope-
racyjnego	Kapitał	Ludzki	Priorytet	VI.	Rynek	pracy	otwarty	dla	wszystkich,	Działanie	
6.1.	Poprawa	dostępu	do	zatrudnienia	oraz	wspieranie	aktywności	zawodowej	w	re-
gionie,	Poddziałanie	6.1.1.	Wsparcie	osób	pozostających	bez	zatrudnienia	na	regional-
nym	rynku	pracy.

Celem	niniejszego	badania	 jest	poznanie	zakresu	zapotrzebowania	firm	działających	
na	terenie	subregionu	płockiego	na	pracowników	„Zielonych	zawodów”	w	kontekście	
najbliższych	5	lat.	Uzyskane	wyniki	posłużą	przeciwdziałaniu	problemom	związanym	
z	poszukiwaniem	wykwalifikowanej	kadry	przez	podmioty	gospodarcze	z	naszego	re-
gionu,	co	wpłynie	na	ich	rozwój,	w	tym	również	Państwa	przedsiębiorstwa.	Dlatego	też	
prosimy	o	udzielenie	szczerych	odpowiedzi	na	zadane	pytania.	

Przyjęte w ankiecie definicje:

Zielona Gospodarka	 –	 sektory	 gospodarki	 narodowej,	 które	 uwzględniają	 zasady	
zrówno	ważonego	rozwoju,	wykorzystują	lokalne	zasoby	oraz	są	przyjazne	środowisku	
naturalnemu.	Przyjmuje	się,	że	podmioty	gospodarcze	są	przyjazne	środowisku,	 jeśli	
spełniony	jest	przynaj	mniej	jeden	z	następujących	warunków:	

•	 podmiot	zajmuje	się	segregacją	śmieci,
•	 podmiot	oszczędnie	i	racjonalnie	użytkuje	paliwa,
•	 podmiot	oszczędnie	i	racjonalnie	użytkuje	energię,
•	 podmiot	oszczędnie	i	racjonalnie	użytkuje	zasoby	naturalne,
•	 podmiot	używa	materiałów	degradowalnych	i	po	recyklingu,	
•	 podmiot	prowadzi	recykling	odpadów,
•	 podmiot	korzysta	ze	źródeł	energii	odnawialnej,
•	 podmiot	zmniejsza	emisję	CO2,
•	 podmiot	redukuje	zużycie	materiałów	produkcyjnych,
•	 podmiot	zmniejsza	hałas,	zanieczyszczenie	gleby,	wody,
•	 podmiot	upowszechnia	informacje	z	zakresu	Eko-zarządzania,
•	 podmiot	pozyskuje	źródła	finansowania	dla	działań	ekologicznych,
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•	 podmiot	monitoruje	źródła	degradacji	środowiska,
•	 podmiot	opiekuje	się	zasobami	naturalnymi,
•	 podmiot	zajmuje	się	doradztwem,	poradnictwem	i	szkoleniami	w	zakresie	
działań	ekologicz	nych,

•	 podmiot	sprzedaje	usługi/produkty/technologię	ekologiczną.	

Zielone	miejsca	pracy	–	obejmują	stanowiska	różnych	szczebli,	w	których	zakresie	za-
dań	służ	bowych	leży	dbałość	o	ochronę	środowiska.	Dbałość	ta	polega	na	oszczędnym	
i	racjonalnym	użytkowaniu	zasobów	materialnych,	paliw	oraz	energii,	lub	na	pozyski-
waniu	środków	na	roz	wiązania	ekologiczne	lub	kreowaniu	i	upowszechnianiu	techno-
logii	 redukującej	negatywny	wpływ	na	środowisko,	 lub	na	monitorowaniu	działań	w	
zakresie	ochrony	środowiska	oraz	kre	owaniu	i	wdrażaniu	rozwiązań	rekultywacyjnych	
dla	działalności	inwazyjnej	w	środowisko.

Lokalny	rynek	pracy	–	subregion	płocki	(miasto	Płock,	powiat	płocki,	gostyniński	i	sier-
pecki)

1.	Główna	branża	(proszę	wpisać)	:

2.		 Rodzaj	działalności	generującej	największy	przychód	(proszę	podkreślić):
•	 Produkcja
•	 Handel
•	 Usługi

3.		 Przedsiębiorstwo	zatrudnia	(proszę	podkreślić):
•	 poniżej	10	osób	zatrudnionych
•	 10	–	49	osób	zatrudnionych
•	 50	–	249	osób	zatrudnionych
•	 od	250	osób	zatrudnionych

4.		 Czy	obecna	działalność	przedsiębiorstwa	jest	związana	z	„Zieloną	Gospodar-
ką”	(proszę	podkreślić)?
•	 Nie,	w	ogóle
•	 Tak,	w	małym	stopniu
•	 Tak,	w	średnim	stopniu
•	 Tak,	w	dużym	stopniu
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5.		 Jeżeli	tak,	to	w	jakim	sektorze	(proszę	podkreślić)?
•	 Rolnictwo,	leśnictwo,	łowiectwo	i	rybactwo
•	 Przetwórstwo	przemysłowe
•	 Wytwarzanie	i	zaopatrywanie	w	energię	elektryczną,	gaz,	parę	wodną,	go-
rącą	wodę	i	powietrze	do	układów	klimatyzacyjnych

•	 Dostawa	wody;	gospodarka	ściekami	i	odpadami	oraz	działalność	związa-
na	z	rekultywacją

•	 Budownictwo
•	 Transport
•	 Turystyka
•	 Handel	hurtowy	i	detaliczny	oraz	naprawy
•	 Administracja	publiczna

6.		 Czy	przedsiębiorstwo	zainteresowane	jest	w	przyszłości	(okres	do	5	lat)	rozsze-
rzeniem	swojej	działalności	w	ramach	„Zielonej	Gospodarki”	(proszę	podkre-
ślić)?
•	 Nie,	w	ogóle
•	 Tak,	w	małym	stopniu
•	 Tak,	w	średnim	stopniu
•	 Tak,	w	dużym	stopniu

7.		 Jeżeli	tak,	to	w	jakim	sektorze	(proszę	podkreślić)?
•	 Rolnictwo,	leśnictwo,	łowiectwo	i	rybactwo
•	 Przetwórstwo	przemysłowe
•	 Wytwarzanie	i	zaopatrywanie	w	energię	elektryczną,	gaz,	parę	wodną,	go-
rącą	wodę	i	powietrze	do	układów	klimatyzacyjnych

•	 Dostawa	wody;	gospodarka	ściekami	i	odpadami	oraz	działalność	związa-
na	z	rekultywacją

•	 Budownictwo
•	 Transport
•	 Turystyka
•	 Handel	hurtowy	i	detaliczny	oraz	naprawy
•	 Administracja	publiczna
•	 Inne,	jakie?
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8.		 Na	ile	Państwo	szacują,	że	w	najbliższych	pięciu	latach	przedsiębiorstwo	roz-
szerzy	swoje	działania	w	ramach	„Zielonej	Gospodarki”?	(Proszę	podać	liczbę	
na	skali	0-10)
0	 bardzo	mało	prawdopodobne	 	 	 	 	
10	 bardzo	wysoko	prawdopodobne

Odpowiedź:

9.		 Czy	zatrudniają	Państwo	pracowników	posiadających	kwalifikacje	związane	z	
Zieloną	gospodarką”	(proszę	podkreślić)?
•	 Nie,	w	ogóle
•	 Tak,	ale	w	niewystarczającej	ilości
•	 Tak,	w	wystarczającej	ilości

10.		Czy	planują	Państwo	zatrudnić	w	najbliższych	5	latach	pracowników	„Zielo-
nych	zawodów”	(proszę	podkreślić)?
•	 Nie
•	 Tak

11.		Jeżeli	NIE,	to	dlaczego	(proszę	podkreślić)?
•	 	 Nie	planujemy	rozszerzenia	działalności	o	sektor	„Zielonej	Gospo-
darki”

•	 Posiadamy	 wystarczającą	 ilość	 wykwalifikowanych	 pracowników	 w	 ra-
mach	„Zielonych	Zawodów”

•	 Brak	osób	z	odpowiednimi	kwalifikacjami	na	rynku	pracy
•	 Wysokie	koszty	szkoleń	pracowników
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12.		Jeżeli	TAK,	to	jakiego	szczebla	pracowników	Państwo	poszukują	/	będą	poszu-
kiwać?	(proszę	podkreślić)
• Karda kierownicza

	 TAK	/	NIE	 	

 

	 Proszę	wpisać	konkretny	zawód	/	zawody

	 Proszę	wpisać	wymagane	kwalifikacje	/	umiejętności

• Specjaliści (w tym naukowcy, analitycy i prawnicy)

	 TAK	/	NIE	 	

 

	 Proszę	wpisać	konkretny	zawód	/	zawody

	 Proszę	wpisać	wymagane	kwalifikacje	/	umiejętności

•  Technicy

	 TAK	/	NIE	 	

 

	 Proszę	wpisać	konkretny	zawód	/	zawody

	 Proszę	wpisać	wymagane	kwalifikacje	/	umiejętności
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• Personel niższego szczebla

	 TAK	/	NIE	 	

 

	 Proszę	wpisać	konkretny	zawód	/	zawody

	 Proszę	wpisać	wymagane	kwalifikacje	/	umiejętności

13.		Na	 ile	 oceniają	 Państwo	 ważność	 wymienionych	 cech	 w	 procesie	 zatrud-
nienia	 pracowników	 „Zielonych	 zawodów”?	 (Proszę	 wpisać	 liczbę	 na	 skali	 
od	0	do	10).

 Posiadane wykształcenie
0		 nie	ma	znaczenia	 	 	 	 	 	
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

 Posiadane kwalifikacje / ukończone kursy
0		 nie	ma	znaczenia	 	 	 	 	 	
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

 Posiadane doświadczenie
0		 nie	ma	znaczenia	 	
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

 Staż pracy w zawodzie
0		 nie	ma	znaczenia	
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):
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 Znajomość języków obcych
0		 nie	ma	znaczenia	
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

 oczekiwania płacowe
0		 nie	ma	znaczenia
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

 oczekiwania pozapłacowe
0		 nie	ma	znaczenia
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

 Dostępność zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy
0		 nie	ma	znaczenia
10		kluczowe
Odpowiedź	(proszę	wpisać	liczbę):

14.		Jeżeli	przewidują	Państwo	poszukiwanie	pracowników	„Zielonych	Zawodów”	
to	czy	będą	Państwo	poszukiwać	ich	na	lokalnym	rynku	pracy	(proszę	podkre-
ślić)?
•	 Nie,	od	początku	będziemy	szukać	na	ogólnopolskim	rynku	pracy
•	 Tak,	najpierw	będziemy	szukać	na	rynku	lokalnym,	dopiero	później	na	ryn-

ku ogólnopolskim
•	 Tak,	będziemy	szukać	tylko	na	rynku	lokalnym

15.		Czy	napotkali	Państwo	problem	znalezienia	wykwalifikowanej	kadry	na	lokal-
nym	rynku	pracy	–	subregion	płocki	(proszę	podkreślić)?

Nigdy

Rzadko

Czasem

Często

Prawie	zawsze
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16.		Czy	w	Państwa	opinii	mogą	występować	problemy	z	dostępem	do	wykwalifiko-
wanej	kadry	„Zielonych	zawodów”	w	subregionie	płockim	(proszę	podkreślić)?

Zdecydowanie	nie

Raczej	nie

Trudno	powiedzieć

Raczej	tak

Zdecydowanie	tak

17.		Jeżeli	tak,	to	problemy	te	mogą	najczęściej	mieć	charakter	(proszę	podkreślić)?

Brak	odpowiedniej	wiedzy	i	kwalifikacji

Brak	znajomości	języków	obcych	na	odpowiednim	poziomie

Brak	doświadczenia	w	pracy	w	zawodzie

Zbyt	duże	oczekiwania	płacowe

Zbyt	duże	oczekiwania	pozapłacowe

Mobilność	pracowników

Inne,	jakie?	(Proszę	napisać)

18.		Oceń	możliwość	 zatrudnienia	 do	 pracy	młodych	 osób,	 świeżo	wyedukowa-
nych	do	„Zielonych	Zawodów”	ale	nie	posiadających	jeszcze	doświadczenia	
(proszę	podkreślić)?

Zdecydowanie	niemożliwe

Raczej	niemożliwe

Trudno	powiedzieć

Raczej	możliwe

Zdecydowanie	możliwe

19.		Czy	mają	Państwo	jakieś	oczekiwania	związane	z	systemem	edukacji	młodych	
ludzi	w	kierunku	bycia	przez	nich	odpowiednim	pracownikiem	dla	Państwa	fir-
my	w	kontekście	„Zielonych	Zawodów”	(proszę	napisać)?

Dziękujemy	za	wzięcie	udziału	w	badaniu
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