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Badania rynku pracy 
 

Opis badania 

Badania rynku pracy są ukierunkowane na rozpoznanie sytuacji na lokalnych i regionalnych 

rynkach pracy w celu podjęcia określonych działań interwencyjnych (w ramach polityk publicznych) 

lub działań inwestycyjnych (w przypadku sektora prywatnego). Analizy z obszaru rynku pracy mogą 

dotyczyć zarówno aktualnego stanu, jak i dokonanych, dokonujących się i prognozowanych zmian 

w czasie. Badania rynku pracy realizowane przez PBS są ukierunkowane - między innymi - 

na następujące cele: 

 analiza ofert pracy z uwzględnieniem klasyfikacji ISCO, PKD, wymaganych kwalifikacji, 

umiejętności, stażu pracy, etc. 

 rozpoznanie oczekiwań pracodawców i osób bezrobotnych, w tym potrzeb szkoleniowych 

 opis sytuacji społeczno-ekonomicznej osób bezrobotnych, z wyszczególnieniem odpowiednich 

kategorii społeczno-demograficznych 

 analiza wpływu programów i projektów na zmianę sytuacji i motywacji osób zagrożonych 

marginalizacją zawodową 

 analiza zawodów deficytowych i  nadwyżkowych  

 prognozy rynku pracy 

 rozpoznanie poziomu zadowolenia klientów PUP i innych instytucji wsparcia 

 zapotrzebowanie na „białe” i „zielone” miejsca pracy 

 analiza SWOT dla poszczególnych powiatów lub sektorów zatrudnienia 

 analiza otoczenia konkurencyjnego 

 analiza dostępności pracowników 

 rozpoznanie potencjału i problemów sektora ekonomii społecznej 

W ustaleniu celu oraz przedmiotowego i podmiotowego zakresu badań PBS efektywnie 

współpracuje z Zamawiającym.  

 

Zastosowanie  

 Dostosowanie programów, projektów i interwencji do oczekiwań i potrzeb osób bezrobotnych 

oraz przedsiębiorców 

 Skierowanie odpowiednich interwencji do określonych kategorii beneficjentów, branż, sektorów 

 Rozpoznanie trendów w zakresie zmiany popytu i podaży dla określonych zawodów, branż, 

sektorów 

 Rozpoznanie zapotrzebowania na odpowiednie kierunki i formy kształcenia zawodowego 

 Poprawa jakości obsługi oraz standardu oferowanych usług 

 Zaplanowanie strategii pozyskiwania pracowników oraz systemu szkoleń - w przypadku 

podmiotów sektora prywatnego, rozpoczynających działalność na nowych rynkach 

 Efektywniejsze zastosowanie środków na aktywizację osób bezrobotnych 

 Dopracowanie planów szkoleniowych dla osób bezrobotnych 

 Zintensyfikowanie współpracy instytucji publicznych z pracodawcami 

 

Standardy realizacji badania 

Opis standardów realizacji badania znajduje się tutaj. 
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