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Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim 
rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem

Kody JEL: J21, J71, M14
Słowa kluczowe: rynek pracy, wykluczenie społeczne, osoba wykluczona
Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie sytuacji na łódzkim rynku pracy z perspekty-
wy osób zagrożonych problemem, które aktywnie poszukują zatrudnienia. Przedstawiono 
w nim wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przy wykorzystaniu wywiadu 
swobodnego. Dodatkowo na podstawie raportów GUS oraz Banku Danych Lokalnych 
przybliżono najważniejsze wielkości ekonomiczne dotyczące łódzkiego rynku pracy.

Wprowadzenie

Mające miejsce przeobrażenia społeczno-gospodarcze coraz bardziej uwidaczniają 
problemy występujące w społeczeństwie. Zmianie podlega nie tylko forma, ale 
przede wszystkim przyczyny i skutki napotykanych trudności. Zauważalny jest 
również wzrost grona osób zagrożonych doświadczaniem ich przejawów (Broda- 
-Wysocki, 2012, s. 223). Jednym z wielu problemów społecznych jest wykluczenie 
społeczne nazywane w literaturze przedmiotu także wyłączeniem ze społeczeństwa 
lub ekskluzją społeczną.

Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań własnych 
dotyczących sytuacji na łódzkim rynku pracy w opinii mieszkańców województwa. 
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Badanie zrealizowano, wykorzystując wywiad swobodny. Dodatkowym celem 
opracowania jest przybliżenie wielkości ekonomicznych związanych z rynkiem 
pracy. Po krótkim wprowadzeniu omówiono istotę wykluczenia społecznego, 
pokazano podstawowe wielkości ekonomiczne związane z rynkiem pracy oraz 
przedstawiono wyniki badań empirycznych.

Przeprowadzone badania wykazały, że sytuacja jednostek zagrożonych eks-
kluzją społeczną jest dobra. Warto jednak podejmować działania na rzecz tych 
osób, między innymi poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia, edukacji 
i zapewnienie możliwości rozwoju. 

Wykluczenie społeczne

W syntetycznym ujęciu wykluczenie społeczne to sytuacja, w której osoba bądź 
grupa ze względu na posiadane cechy może w sposób ograniczony korzystać z dóbr, 
przywilejów, praw i usług przysługujących innym przedstawicielom społeczeństwa. 
Niedogodności dostrzegane są najczęściej w sferze edukacji, kultury i dostępie do 
zatrudnienia (Sobczak, 2016, s. 17). Wykluczenie społeczne obejmuje:

a) zanikanie więzi społecznych oraz wyłączenie z rynku pracy;
b) brak możliwości korzystania z dóbr i usług (np. konsumpcyjnych, kultu-

ralnych, oświatowych) z powodu niewystarczających środków pieniężnych 
oraz konieczność mieszkania w trudnych warunkach bytowych;

c) ograniczenia w różnych dziedzinach życia będące efektem postępujących 
zmian, które są procesem odwracalnym (Nowak, 2008, s. 10–11).

Lista osób i grup społecznych zagrożonych problemem stanowi katalog otwar-
ty. Wśród najbardziej narażonych na ekskluzję znajdują się między innymi: osoby 
niepełnosprawne, chore psychicznie, kobiety, samotni rodzice, więźniowie, inno-
wiercy, mniejszości narodowe, społeczność LGBT, osoby ubogie, uzależnieni od 
alkoholu i narkotyków, osoby młode i starsze 50+, bezdomni, bezrobotni, jednostki 
pobierające zasiłki z pomocy społecznej, pracownicy o niskich wynagrodzeniach, 
a także osoby z niskim wykształceniem i brakiem kwalifikacji zawodowych 
(Fedorowicz-Kruszewska, Cyrklaff, 2016, s. 33).

Analizując omawianą problematykę, warto mieć na uwadze, że jest to pro-
ces dynamiczny, powstający w efekcie nagromadzenia się w danym przedziale 
czasowym szeregu negatywnych zdarzeń. Ubóstwo czy niewystarczające środki 
finansowe są jednymi z wielu przyczyn ekskluzji. Nie oznacza to jednak, że osoby 
posiadające zasoby materialne nie mogą zostać wyłączone. Dodatkowo nie każda 
kobieta, niepełnosprawny czy bezrobotny musi zostać wykluczony ze społeczeń-
stwa (Kruszka, 2008, s. 51).
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Wykluczenie społeczne powinno być poddawane jeszcze wnikliwszej ana-
lizie. Warto podejmować działania, które z jednej strony diagnozują przyczyny 
problemu, jego etapy, próbują ograniczyć skutki, natomiast z drugiej – dążą do 
przeciwdziałania oraz minimalizowania rozmiarów ekskluzji społecznej (Żyta, 
Bartnikowska, 2016, s. 16).

Uwzględniając znaczącą rolę zatrudnienia w życiu każdego człowieka oraz 
oddziaływanie wykonywanej pracy na status społeczny, w rozważaniach nad 
problematyką wykluczenia społecznego nie można pominąć aktualnej sytuacji na 
rynku pracy.

Rynek pracy w województwie łódzkim 

Każdy region, zarówno Polski, jak i świata, charakteryzuje się innymi cechami, 
również w kontekście rynku pracy. Chcąc jak najlepiej przeanalizować sytuację 
i warunki pracy występujące na danym terenie, warto zapoznać się z podstawo-
wymi wartościami ekonomicznymi dla badanego rynku – w tym przypadku dla 
województwa łódzkiego. Informacje dotyczące aktywności ekonomicznej Polaków 
w wieku 15 lat i więcej zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa łódzkiego w 2016 roku
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Województwo 
łódzkie 2064 1103 65 895 56,6 53,4 5,6

Polska 30 703 16 197 1063 13 443 56,2 70,4 6,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2017, s. 12.

Województwo łódzkie plasuje się na szóstym miejscu w kraju pod względem 
liczby ludności. W 2016 roku ponad połowa jego mieszkańców w wieku powyżej 
15 lat była aktywna zawodowo – wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,4%. Był 
on o 15 p.p. wyższy w przypadku mężczyzn. Liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się w porównaniu do roku poprzedniego o 38 tys., kształtując się na poziomie  
65 tys. osób. Stopa bezrobocia w województwie łódzkim oraz w całym kraju od lat 
sukcesywnie maleje. Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej Polski, a także obniżeniu 
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wieku emerytalnego w październiku 2017 roku można było zaobserwować kolejny 
spadek omawianego wskaźnika. 

W 2016 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie wynosiło 
3925,1 zł. Średnie zarobki w poszczególnych sektorach gospodarki były następu-
jące: rolnictwo – 4875,29 zł, usługi – 3926,86 zł, przemysł – 3909,28 zł. Odnosząc 
wysokość wynagrodzenia do powiatów, najwyższą płacę otrzymywały osoby za-
trudnione w powiecie bełchatowskim – 5778,97 zł, natomiast najniższą w powiecie 
brzezińskim – 2901,5 zł (Bank Danych Lokalnych, 2017). 

Na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku utworzono ponad 37 tys. 
nowych oraz zlikwidowano około 19,5 tys. istniejących miejsc pracy. Wskaźnik 
wykorzystania wolnych posad w badanym regionie kształtował się na poziomie 
0,8–0,89. Im wyższa wartość opisywanego wskaźnika, tym teoretycznie łatwiej 
można uzyskać zatrudnienie. Zatem sytuacja mieszkańców województwa w tym 
aspekcie jest dobra (GUS, 2017, s. 15).

Przeciętna liczba ofert pracy w regionie to 4 tys., z czego zaledwie 372 to 
ogłoszenia skierowane do osób niepełnosprawnych. Najwyższe zapotrzebowanie na 
pracowników odnotowano w miesiącach letnich. Wówczas zgłoszono około 10 tys. 
ofert. Najmniej (ponad 4 tys.) pojawiło się w styczniu. Średni czas poszukiwania 
zatrudnienia to dwanaście miesięcy (Bank Danych Lokalnych, 2017).

Analizując i porównując powyższe dane do innych regionów kraju, można 
zauważyć, że sytuacja osób poszukujących zatrudnienia w województwie łódzkim 
jest stosunkowo dobra. Warto jednak zestawić powyższe wartości ekonomiczne 
z subiektywną opinią jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu 
dokonania bardziej wiarygodnej oceny ich położenia na rynku pracy.

Założenia metodologiczne badania

Celem badania było zebranie opinii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
na temat ich aktualnego położenia na rynku pracy i rozpoznanie trudności w po-
szukiwaniu przez nich zatrudnienia. Wyniki badania miały dać odpowiedź na 
następujące pytania:
1. Jak oceniana jest ogólna i indywidualna sytuacja na łódzkim rynku pracy?
2. Czy termin wykluczenie społeczne jest zrozumiały dla badanych i czy czują 

się oni dotknięci problemem?
3. Gdzie osoby zagrożone ekskluzją poszukują zatrudnienia i czy są skłonne 

podnosić swoje kwalifikacje, aby znaleźć pracę?
4. Jakie czynniki utrudniają znalezienie zatrudnienia?
5. Jakie działania należy wdrożyć, aby poprawić sytuację na rynku pracy?
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W badaniu został wykorzystany wywiad nieustrukturyzowany umożliwiający 
dokładne przeanalizowanie zagadnienia poprzez naturalną rozmowę wzbogaconą 
o obserwację zachowań respondenta (Gudkova, 2012, s. 115–116). 

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2017 roku i wzięło w nim udział piętna-
ście osób – siedmiu mężczyzn i osiem kobiet w wieku od 20 do 53 lat. Dobór próby 
był celowy – były to jednostki zamieszkujące województwo łódzkie, należące do 
osób zagrożonych wykluczeniem, które wyraziły zgodę na badanie oraz aktywnie 
poszukiwały pracy. Pierwsi uczestnicy pochodzili z otoczenia badaczki, natomiast 
kolejni – zostali pozyskani dzięki metodzie kuli śnieżnej. Podczas rozmów zdia-
gnozowano co najmniej dwie przyczyny trudności ze znalezieniem zatrudnienia dla 
każdego respondenta. Były to między innymi: niepełnosprawność, choroba, płeć, 
inna narodowość, przeszłość kryminalna, niskie kwalifikacje i brak doświadczenia, 
orientacja seksualna, zwolnienie dyscyplinarne, uzależnienie od alkoholu, wiek 
oraz samotne rodzicielstwo. 

Rozmowa została podzielona na trzy części dotyczące: ogólnej sytuacji na 
łódzkim rynku pracy, indywidualnej sytuacji ekonomicznej badanych oraz ich 
rzeczywistego położenia na rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono najistot-
niejsze wyniki. Rozważania te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz.

Sytuacja na łódzkim rynku pracy

Sytuacja ekonomiczna w całym kraju sukcesywnie się poprawia. Dla trzynastu re-
spondentów dokonujące się zmiany mają pozytywny wpływ na łódzki rynek pracy. 
Ich zdaniem powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, które chętnie zatrudniają lokal-
nych pracowników. Każdego dnia na serwisach ogłoszeniowych dostępne są nowe 
ofert pracy, z których wszyscy poszukujący zatrudnienia mogą skorzystać, jeśli 
tego chcą. W związku z powyższym stosunkowo szybko można znaleźć pracę. Nie 
musi ona jednak być zbieżna z oczekiwaniami, wykształceniem czy kwalifikacjami 
kandydatów. Dwóch uczestników badania zadeklarowało, że sytuacja na rynku jest 
zła, ponieważ bez znajomości nie ma możliwości pozyskania dobrego zatrudnienia. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wiekowe badanych, warto przytoczyć 
rozbieżności w ich odpowiedziach. Osoby 50+ analizowały rynek pracy z per-
spektywy ludzi młodych. Podkreślały, że obserwując własne dzieci, dostrzegają 
trudności, jakim muszą one sprostać. Współczesny pracodawca oczekuje zbyt 
wiele. Oprócz wiedzy, znajomości języków i kilkuletniego doświadczenia wymaga 
także dyspozycyjności i poświęcenia życia prywatnego. Osoby te chcą pracować, 
ale przyznawały również, że wolą wykonywać mniej znaczące obowiązki, aby dać 
młodym możliwość osiągnięcia sukcesu. 
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Dla porównania respondenci w wieku poniżej 30 lat są zadowoleni ze zmian 
rynkowych, ponieważ każdy może znaleźć satysfakcjonujące go zatrudnienie. 
Pamiętając, że badani pozostają bez zatrudnienia, zapytano o przyczyny tego 
faktu. Otrzymano podobne odpowiedzi: lenistwo, wygoda i pomoc rodziców, brak 
określonych celów zawodowych, potrzeba poznawania świata lub ubieganie się 
o konkretne stanowisko. Zdaniem tych osób warto dokładnie przemyśleć obierany 
kierunek studiów, aby móc już w trakcie nauki podejmować inicjatywy ułatwiające 
znalezienie odpowiedniej pracy. 

Według badanych najlepszą sytuację na rynku mają osoby w przedziale 
wiekowym 35–45 lat. Ich ustabilizowana sytuacja rodzinna, odpowiedni poziom 
wykształcenia i doświadczenia, wyższe poczucie własnej wartości czy określona 
pozycja rynkowa znacznie ułatwiają odnalezienie się w przypadku utraty pracy. 

Respondenci wiedzą, że na rynku pracy występują grupy dyskryminowane, 
jednak ich zdaniem nie powinno się zakładać, że posiadanie danych cech musi 
skutkować występowaniem trudności w poszukiwaniu zatrudnienia. Problemy te 
mogą wynikać z ogólnej niechęci społeczeństwa, być konsekwencją negatywnych 
zdarzeń bądź też świadomym wyborem konkretnych osób.

Wykluczenie społeczne było różnorodnie analizowane. Dwie osoby nie potra-
fiły go zdefiniować, jednocześnie podkreślając, że czują się nim dotknięte. Kolejne 
trzy utożsamiały ekskluzję z „marginesem społecznym i patologią”. Sześciu bada-
nych podało cechy osób wykluczonych, w tym między innymi: bezradność, brak 
możliwości pracy, niedoinformowanie, brak środków, nierówność. Pozostałe osoby 
wskazały jednostki zagrożone problemem. Według nich są to: niepełnosprawni, 
bezdomni, bezrobotni, osoby ubogie, starsze, młodzież oraz więźniowie. Część 
respondentów podkreśliła, że wykluczonym może być każdy, kto czeka na wsparcie 
bez podejmowania inicjatyw poprawiających jego położenie. Jednostki te często 
sięgają po środki uzależniające i stosują przemoc wobec innych. 

Dwóch badanych czuje się wykluczonymi społecznie. Kolejnych dziewięciu 
zadeklarowało odczuwanie przejawów alienacji wyłącznie w wybranych sytuacjach. 
Pozostałe jednostki wiedzą o ryzyku, ale oprócz długotrwałego poszukiwania pracy 
nie czują się w żaden sposób wyłączone ze społeczeństwa. 

Średni czas pozostawania bez pracy przez respondentów wynosił od trzech 
miesięcy aż do czterech lat. Dwanaście osób stara się podnosić kwalifikacje poprzez 
czytanie książek, udział w szkoleniach oraz podejmując prace dorywcze. Niektórzy 
dbają o kondycję fizyczną, wierząc, że pomoże im to znaleźć pracę. Osoby 50+ 
uczą się nowych technologii. Jedynie badani niepełnosprawni przyznają, że stan 
ich zdrowia utrudnia im przekwalifikowanie się. 
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Respondenci poszukują zatrudnienia na portalach z ogłoszeniami, serwisach 
społecznościowych, bezpośrednio w firmach oraz w urzędach pracy i agencjach 
pracy tymczasowej. Część osób wykorzystuje marketing szeptany, zbierając infor-
macje od znajomych o rekrutacjach, przekazując im swoje dokumenty oraz prosząc 
o polecenie.

Analizując bariery podjęcia zatrudnienia na łódzkim rynku pracy, widać, że są 
one zbieżne do przeszkód występujących w całym kraju. Osoby niepełnosprawne 
upatrują trudności we własnym stanie zdrowia lub w nieprzystosowanych do ich 
potrzeb organizacjach. Dla jednostek 50+ zatrudnianie osób w różnym wieku niesie 
ze sobą ryzyko pojawienia się wielu konfliktów wynikających z różnic pokolenio-
wych. Wśród innych barier pojawiły się: stereotypowość, przeszkody kulturowe 
i językowe, skomplikowane rekrutacje, nieatrakcyjne warunki pracy, zatrudnienia 
i wynagrodzenia, prospołeczne państwo, wygórowane wymagania pracodawcy, 
wykluczenie cyfrowe oraz duża liczba kandydatów.

Chcąc przeciwdziałać problemom na rynku pracy, respondenci zaproponowali 
szereg zmian. Podzielono je na trzy obszary: edukację, rynek pracy oraz politykę 
społeczną. Zdaniem uczestników badania najważniejsza reforma powinna się 
skupiać wokół pomocy finansowej. Według nich ta forma wsparcia powinna być 
wyeliminowana na rzecz przekazywania potrzebującym niezbędnych produktów. 
Pomoże to ograniczyć marnotrawienie środków na inne cele. Reguły pomocy 
finansowej powinny być zaostrzone, a osoby ją otrzymujące – zobligowane do 
rozliczania się z wydatkowanych środków. 

Na rynku pracy powinno się poszukiwać porozumień między organami 
rządzącymi, pracodawcami, uczelniami i pracownikami. Innymi pomysłami były 
między innymi: wprowadzenie korzystnych zasad opodatkowania dla pracodaw-
ców zatrudniających i szanujących jednostki pomijane, zwiększenie zatrudnienia 
interwencyjnego, udoskonalenie systemu pomocy poszukiwania pracy, obowiązek 
zatrudniania określonego procentu osób zagrożonych ekskluzją, a także wdrażanie 
programów dla matek, które chcą się realizować zawodowo. 

System edukacji powinien zapewniać uczniom i studentom praktykę zawodową 
podczas całego toku nauczania. Wśród innych propozycji znalazły się: edukowanie 
społeczeństwa w zakresie wspierania wykluczonych oraz obowiązek uczęszczania 
na zajęcia z etyki, podczas których dzieci i młodzież będą uczyć się szacunku do 
innych osób.

W szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powinny 
być organizowane spotkania z doradcami zawodowymi i psychologami, którzy po-
mogą tym jednostkom dostrzec możliwości zmiany własnego położenia. Dla tych, 
którzy mają problemy z nowymi technologiami, przygotowaniem dokumentów 
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aplikacyjnych lub ich przesłaniem do potencjalnego pracodawcy, można organizo-
wać krótkie szkolenia z tych obszarów. 

Zdaniem respondentów wszelkie działania podejmowane na rzecz jednostek 
wyłączonych powinny być skoordynowane i dobrze przemyślane. Jednorazowe 
inicjatywy nie ograniczą rozmiarów ekskluzji. Dlatego też zalecana jest stała 
współpraca władz państwowych, regionalnych i lokalnych, instytucji publicznych, 
organizacji non-profit oraz przedsiębiorstw prywatnych w celu opracowania spój-
nych i racjonalnych programów.

Chcąc przeciwdziałać problemowi oraz dążyć do wspierania osób nim za-
grożonych, nie należy ograniczać się do analizowania ich sytuacji w momencie 
poszukiwania zatrudnienia. Warto przyjrzeć się inicjatywom podejmowanym przez 
organizacje w celu ograniczania praktyk dyskryminacyjnych, które realizowane są 
przez podejmowanie działań z obszaru zarządzania różnorodnością oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Podsumowanie

Wykluczenie społeczne jest problemem doświadczanym przez coraz szersze grono 
osób. Jednak jak pokazują przytoczone dane związane z łódzkim rynkiem pracy 
oraz opinie na ten temat jednostek zagrożonych ekskluzją, w badanym wojewódz-
twie sytuacja jest stosunkowo dobra. 

Respondenci podczas rozmowy byli świadomi własnego położenia, a ich odpo-
wiedzi dobrze przemyślane i precyzyjne. To z kolei mogło być wynikiem celowego 
doboru uczestników. Autorce nie zależało na dotarciu do osób doświadczających 
ekskluzji, które nie chcą poprawić własnej sytuacji. Wręcz odwrotnie – celem było 
poszukiwanie jednostek aktywnie poszukujących pracy, które należą do grona 
zagrożonych wykluczeniem.

Chociaż informacje są optymistyczne, należy podejmować działania ograni-
czające rozmiary problemu. Mogą je realizować nie tylko instytucje publiczne, ale 
również organizacje prywatne. Formułowanie strategii i programów, które mają 
przeciwdziałać dysfunkcjom i patologiom w organizacji, powinny być oparte przede 
wszystkim na racjonalnym myśleniu pozbawionym utopijnych wizji o całkowitym 
wyeliminowaniu problemu. 
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presents results of empirical research, carried out with the use of interview and the most 
important economic figures related to the Łódź labour market. The analysis of this indica-
tors was based on data from reports of the Central Statistical Office and Local Data Bank.
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