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Plan prezentacji 

 

 Podstawowe pojęcia statystyki publicznej 
 

 aktywność zawodowa 

 stopa bezrobocia 

 wskaźnik zatrudnienia 

 

 Gdzie szukać? – źródła informacji o rynku pracy  
       i edukacji 

 

 Interpretacja i ocena jakości danych 



Podstawowe pojęcia 

 
bierni zawodowo 

aktywni zawodowo 

podstawowe wskaźniki rynku pracy 



Podstawowe pojęcia 

 Aktywni zawodowo = pracujący + bezrobotni  

      + poszukujący pracy 

 

 Bierni zawodowo to osoby w wieku 15 +, które nie zostały 

zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne.  

 

 Niektóre przyczyny bierności zawodowej:  

 emerytura,  

 podjęta nauka (w tym uzupełnianie kwalifikacji),  

 choroba (w tym niepełnosprawność),  

 przekonanie o niemożności znalezienia pracy. 

 

 



Podstawowe pojęcia 

Współczynnik aktywności zawodowej wg GUS 

 Procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie 

ludności w wieku 15 lat i więcej 

 

Wskaźnik zatrudnienia wg GUS 

 Procentowy udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności 

w wieku 15 lat i więcej 

 

Stopa bezrobocia wg GUS 

 Wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych*  

do liczby ludności aktywnej zawodowo 
(*def. osoby bezrobotnej) 

 

 



Typologia źródeł danych 

     
      

 

 

 
      
 
 

 

 
 

Dane wtórne 
(zastane)  

Dane 
pierwotne 

(wywołane) 

z badań 
jakościowych 
(wyjaśnienie)  

z badań 
ilościowych 

(opis) 



Dane zastane 

 Analiza danych zastanych 

 

 Zalety: 

 

 Szeroki wachlarz źródeł danych 

 Szybkość pozyskania 

 Dostępność 

 Niski koszt 

 

 



Dane zastane 

 Analiza danych zastanych  

 

 Wady: 
 

 Brak dopasowania danych do 
problemu badawczego 

 Nieporównywalność danych  
z różnych źródeł 

 Nieaktualność danych 

 Brak możliwości weryfikacji jakości 
danych 



Źródła danych 

 
Jakie dane są dostępne? 

Gdzie szukać informacji? 



System Informacji Oświatowej 

 

Źródło informacji o: 

 

 wszystkich szkołach w województwie i w kraju  
(podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne  
publiczne oraz prywatne) 

 

 innych placówkach oświatowych jak np.: centra kształcenia 
ustawicznego 

 

 nauczycielach 

 

 uczniach i absolwentach 
 
 http://cie.men.gov.pl/index.php/sio.html  
 

http://cie.men.gov.pl/index.php/sio.html
http://cie.men.gov.pl/index.php/sio.html


Dane o egzaminach CKE i OKE 

  

 Centralna Komisja Egzaminacyjna : www.cke.edu.pl 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie:  

http://www.oke.krakow.pl/ 

 

Informacje o wynikach egzaminów gimnazjalnych, 

maturalnych oraz zawodowych 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.krakow.pl/
http://www.oke.krakow.pl/


Raporty Instytutu Badań Edukacyjnych 

Badania nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu 

edukacji w Polsce, w tym m.in.: 
 

 Raport o stanie edukacji 

 Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów 

 Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności 

kształcenia 

 analizy dot. nauczania poszczególnych przedmiotów i 

realizacji podstawy programowej 

 www.ibe.edu.pl oraz www.eduentuzjasci.pl 

http://www.ibe.edu.pl/
http://www.eduentuzjasci.pl/
http://www.ibe.edu.pl/


Małopolskie Obserwatoria 

 http://www.obserwatoria.malopolska.pl/  

 

 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 

 Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju 

 Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 

 Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

http://www.obserwatoria.malopolska.pl/


Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów 

 http://obserwatorium.malopolska.pl/pl/biblioteka.

html 

 Internetowy zbiór publikacji o rynku pracy, 

edukacji, przedsiębiorczości, integracji 

społecznej i równości szans 

 Szybki dostęp do raportów z badań, analiz, 

ekspertyz, biuletynów, podręczników  

i artykułów naukowych. 

 Źródła publikacji: organy administracji 

publicznej, instytuty badawcze, organizacje 

pozarządowe itp. 

 Wyszukiwanie proste lub zaawansowane 

 Ponad 1000 publikacji… 

http://obserwatorium.malopolska.pl/pl/biblioteka.html
http://obserwatorium.malopolska.pl/pl/biblioteka.html


Badania MORPiE 

 Badania cykliczne: 

 Badanie losów absolwentów szkół zawodowych (2 etapy) 

 Barometr zawodów 

 Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród 

małopolskich pracodawców 

 

 Jednorazowe badania oraz analizy:  

 Migracje zagraniczne Polaków w latach 2007-2009 

 Nauka zawodu w małopolskich szkołach (od 2009) 

 Badanie wykorzystania jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 



Badania MORPiE 

I etap – badanie uczniów 

Oświadczenie 

dane kontaktowe 

Ankieta 

plany na przyszłość 

II etap – badanie absolwentów  

internetowo lub telefonicznie 

opis kariery zawodowej 

Diagnoza sytuacji absolwentów na rynku pracy 

Twój  

zawód.  

Twoja  

przyszłość? 

Zawodowy 

start 



Badanie uczniów ostatnich klas 

Tematyki poruszane w badaniu: 
 

 korzystanie z internetu, 
 

 motywy wyboru zawodu, 
 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych i 
korepetycjach, 
 

 korzystanie z doradztwa zawodowego, 
 

 plany na przyszłość: zawodowe, 
edukacyjne, migracyjne. 
 

 profil psychologiczny ucznia. 



Badanie absolwentów 

Analizuje ścieżkę kariery zawodowo-

edukacyjnej młodzieży.  

 

Porusza następujące tematy: 
 

 ocena własnych kwalifikacji i umiejętności  

i przygotowania szkolnego,  

 zarobki absolwentów, 

 czas poszukiwania pracy, 

 zgodność wykonywanej pracy ze zdobytym 

wykształceniem, 

 podejmowanie dalszej nauki lub 

prowadzenie własnej firmy itp. 



Barometr zawodów 

 Barometr Zawodów to badanie 
jakościowe w którym prognozuje 
się na nadchodzący rok 
zapotrzebowanie na pracowników  
w określonych zawodach 

 

 W efekcie powstaje lista zawodów 
poklasyfikowanych w 3 grupy – tych,  
w których wystąpi: 

 

 deficyt pracowników,  

 

 nadmiar (nadwyżka) pracowników, 

 

 równowaga popytu i podaży. 



Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy 

 Źródło dostępne na stronie internetowej WUP  
w Krakowie 
 

 sporządzane co roku,  
 

 zawierające podstawowe informacje 
demograficzne o ludności Małopolski oraz o rynku 
pracy, bezrobociu i edukacji. 
 

 opisujące tendencje na rynku pracy wraz  
z rekomendacjami  
 
 http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-
analizy/ocena-sytuacji-na-rynku-pracy 

http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/ocena-sytuacji-na-rynku-pracy
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Regionalna mapa bezrobocia 

 

 Źródło dostępne na stronie 
internetowej WUP w Krakowie 
 

 Najbardziej aktualne dane  
dotyczące bezrobocia 
rejestrowanego  
w Małopolsce 
 

 http://wup-krakow.pl/malopolski-
rynek-pracy/regionalna-mapa-
bezrobocia 
 
 
 

http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/regionalna-mapa-bezrobocia
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Bank danych lokalnych 

 http://www.stat.gov.pl/bdl/ 

 Główne źródło danych GUS 

 

http://www.stat.gov.pl/bdl/


Bank danych lokalnych – c.d. 

 Wyszukiwarka tematyczna i według słów kluczowych 
 

 Zawiera wyjaśnienia i definicje poszczególnych 
kategorii statystycznych 
(http://www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_poje.poje_lista#lit65) 
 

 Możliwość porównywania danych terytorialnie, latami 
oraz według różnych cech 
 

 Dane ściągane w formacie .xls (możliwość tworzenia 
tabel relacyjnych do łatwiejszej edycji w programie MS 
Excel) 
 

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_poje.poje_lista


Inne źródła dostępne w internecie 

 Raporty agencji Manpower: 

https://candidate.manpower.com/wps/portal/PLCampus 

 

Raporty Instytutu Badawczego Randstadt: 

http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/instytut-

badawczy-randstad/ 

 

Sedlak & Sedlak: www.wynagrodzenia.pl ; 

www.rynekpracy.pl 

 

Gazeta Praca: http://gazetapraca.pl 

 

https://candidate.manpower.com/wps/portal/PLCampus
http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/instytut-badawczy-randstad/
http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/instytut-badawczy-randstad/
http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/instytut-badawczy-randstad/
http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/instytut-badawczy-randstad/
http://www.randstad.pl/content/aboutrandstad/instytut-badawczy-randstad/
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Inne źródła dostępne w internecie 

http://www.edunews.pl – celem portalu jest promocja idei 

edukacji przez całe życie oraz nowoczesnych programów i 

narzędzi edukacji społecznej 

 

http://www.bezrobocie.org.pl/ – portal organizacji 

pozarządowych, świadczących usługi rynku pracy  

 

Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ – serwis 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

http://www.edunews.pl/
http://www.bezrobocie.org.pl/
http://www.bezrobocie.org.pl/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/


Interpretacja i ocena jakości danych 

 
Co wpływa na jakość danych? 

Kiedy są one użyteczne? 

Jak interpretować dane? 

 



Ocena źródeł danych – na co zwracać uwagę? 

 

 Kto był badany?  

(liczebność próby i sposób jej doboru) 

 

 Czy dane są najbardziej aktualne? 

 

 Jak były formułowane pytania w narzędziu? 

Czy forma pytania mogła mieć wpływ na 

udzielane odpowiedzi? 



Ocena źródeł danych – c.d. 

 

 Czy dane korespondują z innymi 

dostępnymi źródłami informacji?  

 

 Jaki był sposób agregacji danych  

(w przypadku danych zagregowanych 

tj. np. jaki był sposób obliczania 

wskaźnika)? 



Interpretacja danych 

 Niejednostronna  

(uwzględniająca wieloaspektowość zjawisk) 

 

 Ostrożna  

(ze zwróceniem uwagi na wszelkie błędy, 

które mogą się pojawić w danych) 

 

 Z odwołaniem do źródła danych  

(możliwość uzyskania dodatkowych 

informacji) 



Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 

plac Na Stawach 1 
30-107 Kraków 

tel./faks 12 42 87 862 
email: obserwatorium@wup-krakow.pl 

 www.obserwatorium.malopolska.pl 

www.wup-krakow.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Dziękuję za uwagę! 
 

Antonina Michalska 


