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Termin 

 

 
14 kwietnia  -  5 maja 2021 r.  

 
 

Liczba 
uczestników 

 

W badaniu wzięło udział 100 pracodawców. 
 
1 osoba wzięła udział w dyżurze online. 
1 osoba zgłosiła uwagi drogą elektroniczną. 
 
Łącznie ok. 100 podmiotów 
 

 
Organizatorzy 

 

 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu. 
 

 

Rynek pracy stanowi bardzo ważną część systemu gospodarczego. 
To tutaj następuje połączenie oraz wymiana podaży i popytu na 
pracę. To tutaj również kształtują się relacje dotyczące zatrudnie-
nia, bezrobocia, wynagrodzenia oraz organizacji pracy. 

Toruń plasuje się na drugim miejscu w województwie pod wzglę-
dem najniższego bezrobocia, zaraz za Bydgoszczą. Jednakże stan 
epidemii, który odcisnął swoje piętno na wszystkich rynkach pra-
cy, tj. wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, spowodował wzrost 
bezrobocia w naszym mieście, w ostatnim roku. W 2019 r. liczba 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła 
3,9 tys., natomiast w 2020 r. – już 4,4 tys. 

Badania i analizy rynku pracy wskazują, że najistotniejszymi czyn-
nikami wpływającymi na stan bezrobocia są: 

• postępujący proces starzenia się społeczeństwa, 
• sukcesywny spadek liczby i udziału osób w wieku przed-

produkcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzro-
ście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, 

• niska jakość ofert pracy (niskie płace, niestabilność za-
trudnienia, brak pozapłacowych form wsparcia, nietypo-
we godziny pracy), 

• trudności w przystosowaniu do zmian technologicznych, 
głównie cyfryzacji, 

• wzrost emigracji zarobkowej mieszkańców regionu, w 
szczególności zagranicznych, 

• niska motywacja zatrudnieniowa, 
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• wzrost migrantów zarobkowych, pracujących często za 
niższą płacę. 

Rynek pracy w Toruniu skupia zarówno podmioty publiczne jak i 
prywatne. Zdecydowanie dominują w nim najmniejsze podmioty 
zatrudniające do 9 pracowników. Ich udział w rynku pracy jest 
największy. W sektorze publicznym w styczniu 2020 r. wyniósł on 
60,14%, a w sektorze prywatnym aż 96,80%. Natomiast najmniej-
szy jest udział dużych podmiotów zatrudniających powyżej 250 
pracowników. W sektorze publicznym wyniósł on 3,42%, a sekto-
rze prywatnym tylko 0,10%. Wśród wszystkich podmiotów, bez 
względu na wielkość zatrudnienia, dominuje sektor prywatny – 
jego rola w kształtowaniu rynku pracy jest kluczowa. 

Zatrudnienie na rynku pracy Torunia jest również zróżnicowane ze 
względu na rodzaj branż, w jakich pracodawcy prowadzą działal-
ność. W przeciągu ostatnich 10 lat nastąpiła zmiana rodzaju bran-
ży dominującej. W 2009 r. najwięcej osób pracowało w przetwór-
stwie przemysłowym. Natomiast w 2019 r. największy udział w 
zatrudnieniu miał handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa po-
jazdów samochodowych i motocykli. Poza tymi branżami wzrost 
zatrudnienia wystąpił również w obszarach, tj.: 

• działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (137%), 
• informacja i komunikacja (135%), 
• transport i gospodarka magazynowa (123%), 
• administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązko-

we zabezpieczenia społeczne 
• (115%), 
• działalność finansowa i ubezpieczeniowa (112%), 
• działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

(110%), 
• działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

(107%). 

Przeprowadzona dla toruńskiego rynku pracy analiza SWOT (str. 
122-125, Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027) wskazała kie-
runki, cele oraz konkretne działania, które należy wdrożyć w celu 
poprawy jego sytuacji, w odniesieniu do wszystkich podmiotów, 
tj. pracowników i pracodawców. 

Do głównych celów zawartych w strategii należą: 

1. Wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc 
pracy, 

2. Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców, 
3. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących 

pracy, 
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych z 
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uwzględnieniem potrzeb pracodawców, 
5. Wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych i po-

szukujących pracy, 
6. Wspieranie start-upów zakładanych przez osoby bezro-

botne i poszukujące pracy, 
7. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

z rynku pracy, 
8. Wspieranie i promowanie podmiotów ekonomii społecz-

nej, 
9. Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych do kształcenia 

kadr dla gospodarki, 
10. Wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy i promocja 

kształcenia dostosowanego do wyzwań współczesnego 
rynku pracy. 

Jak powstawał dokument? 

Prace nad wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Ak-
tywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-
2027 rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas do to jej 
opracowania powołany został zespół składający się z przedstawi-
cieli: Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, 
Centrum Wsparcia Biznesu, Rady Miasta Torunia oraz Powiatowej 
Rady Rynku Pracy. We wrześniu, w drodze zamówienia publiczne-
go, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu – Centrum 
Rozwoju Procesów społecznych Rafał Gorczowski. 

Diagnozę rynku pracy w Toruniu przeprowadzono uwzględniając 
następujące czynniki: 

• uwarunkowania historyczne, 
• uwarunkowania administracyjne, czyli m.in.: liczbę pracu-

jących wg płci, dochody, migracje, infrastrukturę drogo-
wą, edukację, kulturę, itd., 

• otoczenie gospodarcze, czyli analizę publicznego i pry-
watnego sektora pracy oraz otoczenia biznesu i osób fi-
zycznych, 

• analizę sytuacji Torunia na regionalnym rynku pracy (licz-
ba osób bezrobotnych, czynniki wpływające na poziom 
bezrobocia, analiza lokalnego rynku pracy, wpływ pan-
demii na rynek pracy), 

• analizę instytucji rynku pracy, tj. Ochotnicze Hufce Pracy, 
agencje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe, 

• analizę publicznych i prywatnych podmiotów tworzących 
miejsca pracy, w tym szczegółową analizę branżową, 

• charakterystykę osób bezrobotnych, 

Oprócz diagnozy, przeprowadzono również badanie wśród 100 
pracodawców, z zachowaniem reprezentatywności. Celem bada-
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nia było zebranie informacji o sytuacji toruńskich pracodawców 
sektora prywatnego i określenie barier uniemożliwiających im 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz poznanie ich subiektywnego 
spojrzenia na własną sytuację w obliczu wymagań, jakie stawia 
dzisiejsza sytuacja ekonomiczna i rynek pracy w Toruniu. Wyniki 
badania znajdują się na str. 105 – 114 w Programie Promocji Za-
trudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia 
na lata 2021-2027 

Dodatkowo wykonano szczegółową analizę SWOT, która wskazała 
moce oraz słabe strony toruńskiego rynku pracy, jak również 
szanse i zagrożenia jakie tworzy otoczenie rynkowe. 

Wszystkie zebrane materiały oraz dane posłużyły do opracowania 
celów szczegółowych i kierunków działania, których wdrożenie 
poprawić ma sytuację rynku pracy w naszym mieście. 

 W ramach konsultacji dyskutowaliśmy wspólnie założenia 
wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. 

Każdy mieszkaniec Torunia mógł zgłosić swoje uwagi do treści 
zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne były wskazówki 
dotyczące tego, jakie działania należy uwzględnić podczas realiza-
cji celów strategicznych. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 

 

 

 

Przebieg 
konsultacji 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl , www.mopr.torun.pl 
ü informacja przesłana do Radnych Miasta Torunia, rad 

okręgów 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü informacje wysłane do ok. 200 pracodawców, w tym firm 

wyróżnionych za innowacyjność w regionie, 
ü informacje przesłane do podmiotów naukowych 

zajmujących się problematyką rynku pracy. 
 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 14 kwietnia 2021 r. - początek konsultacji społecznych 
- 14 kwietnia – 5 maja 2021 r.- zgłaszanie uwag drogą  
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Koszty 
 

 
 

elektroniczną 
- 21 kwietnia 2021 r. – otwarte dyżury online  
- 5 maja 2021 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
Proces zbierania uwag 
 
W ramach konsultacji, na 21 kwietnia 2021 r. zaplanowano 
spotkanie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Times. 
Chęć udziału w nim zgłosiła jedna osoba. Ostatecznie, przekazała 
ona swoje uwagi drogą telefoniczną.  
Również jedna osoba zgłosiła uwagi drogą elektroniczną. 
 
Zebrane w ramach konsultacji uwagi dotyczyły: 
1) zaniechania szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych i 
przekazania zaoszczędzonych w ten sposób środków 
pracodawcom – na szkolenia dla zatrudnionych przez nich 
pracowników, 
2) bezrobocia ukrytego – warto zawrzeć informacje o tym zjawisku 
w dokumencie, 
3) współpracy PUP z instytucjami publicznymi w zakresie 
organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 
przeznaczenia na ten cel większej ilości środków finansowych. 
 
 
Konsultacje internetowe 
 
Do 4 maja 2021 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. 
  
Do UMT tą droga wpłynęła 1 uwaga. 
 
 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 
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Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 
Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej 
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Joanna Cywińska-Raczkowska – pracownik 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Lp. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji Odpowiedź 

1. Działania 1.3.3 zakładają pomoc m.in. osobom 50+, bezrobotnym kobietom, 
oddalonym od rynku pracy ze względu na problemy komunikacyjne lub problemy 
z zapewnieniem opieki osobom zależnym 

Dlaczego inwestuje się czas i pieniądze w osoby, które często nie chcą podjąć 
pracy, a często z własnego wyboru pozostają bez oficjalnego zatrudnienia? 

Zamiast przeznaczać pieniądze na szkolenie bezrobotnego, który 5 lat nie 
pracował i pewnie następnych 5 nie będzie, lepiej dać pracodawcom pieniądze na 
szkolenie pracowników. Kiedy np. po okresie próbnym okaże się, że kandydat do 
pracy sprawdza się - to można w niego zainwestować pieniądze urzędowe. 

Dla pracodawcy inwestycja w szkolenia pracowników z własnych środków jest 
ryzykowna, bo jak się wykształci to może poszukać  pracy u innego pracodawcy. I 
znowu trzeba szukać ludzi do pracy 

Dla Urzędu jest wszystko jedno, bo i tak, i tak  taka osoba pracuje i nie będzie się 
rejestrować. 

 

Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowników zostało ujęte w celu 
operacyjnym 1.2 Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców jako 
działanie1.2.2Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników 
zatrudnionych u lokalnych pracodawców ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

Środki KFS mogą być przeznaczone m.in.  na finansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy w formie kursów i studiów 
podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego 
zgodą; egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych;  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do 
podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.  

W celu operacyjnym 1.4 Podnoszenie/uzupełnienie kwalifikacji 
zawodowych bezrobotnych dopasowanych do zdiagnozowanych 
potrzeb pracodawców zapisano działanie 1.4.1Organizacja szkoleń 
zawodowych grupowych i indywidualnych , w tym w ramach umów 
trójstronnych. 
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W ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej pomiędzy 
urzędem, który organizuje szkolenie, pracodawcą i instytucją 
szkoleniową określany jest w szczególności zakres umiejętności 
i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę oraz zobowiązanie 
pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.  

Natomiast cel operacyjnym 1.3 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i 
poszukujących pracy oraz działania przypisane do tego celu odnoszą się 
do osób będących w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta 
Torunia.  

Powiatowe urzędy pracy działają w ramach ustawy z dnia 20.04.2004 r. 
o promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.  

Art. 49. cytowanej ustawy wymienia osoby będące w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy należą osoby bezrobotne do 30 
roku życia, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, długotrwale 
bezrobotni, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, 
bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 
co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 
bezrobotni niepełnosprawni,  poszukujący pracy niepozostający w 
zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie 
osoby niepełnosprawnej. 

Wybór tych grup oraz rodzaj pomocy uzależniony jest w głównej mierze 
od wytycznych programów unijnych.  

 
2.  Zasygnalizowanie, że poza bezrobociem rejestrowanym, kt. zajmują się Publiczne Bezrobocie ukryte jest pojęciem ekonomicznym i nie jest zdefiniowane 
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Służby Zatrudnienia, istnieje jeszcze zjawisko bezrobocia ukrytego nieobjętego 
przez system ustawowy. 

 

na gruncie ustawy o promocji zatrudnia i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy.   

3. W ramach swoich działań ustawowych PUP dla Miasta Torunia w większym 
stopniu powinien rozwijać współpracę (wręcz zachęcać) z instytucjami 
publicznymi i spółkami zależnymi od tego sektora, w szczególności z Miejskim 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania, w zakresie organizacji prac interwencyjnych i 
robót publicznych, i na ten cel przeznaczać więcej środków aktywizując osoby z 
grupy 50 plus, długotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych. 
Programie. 

Zagadnienie dotyczące wspierania zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy zostało ujęte w celu operacyjnym 1.2  Zaspokajanie potrzeb 
kadrowych pracodawców 

i wpisuje się w działanie 1.2.4.Organizowanie spotkań z pracodawcami 
(prezentacja oferty Urzędu, monitorowanie oczekiwań 
pracodawców)oraz w działaniach związanych z realizacją celu 
operacyjnego1.3 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i 
poszukujących pracy – w szczególności działanie1.3.3. Projekty 
aktywizacyjne na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia (w szczególności dla osób 
powracających do pracy po długiej przerwie, bez doświadczenia 
zawodowego i długim okresie od zakończenia edukacji formalnej, 
długotrwale bezrobotnych , bezrobotnych do 30 r. życia i 50+...) 

Zaznaczyć należy, że ostateczny dobór instrumentów rynku pracy 
służących aktywizacji zawodowej tych grup, będzie zależeć od sytuacji 
na rynku pracy, struktury osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 
wytycznych programów unijnych, dostępności środków finansowych na 
ich realizację. 
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Podsumowanie 
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
merytorycznej z Powiatowym Urzędem Pracy przeprowadził w 
terminie 14 kwietnia – 15 maja 2021 r., konsultacje społeczne  
wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. 
 
W ramach konsultacji mieszkańcy  mogli zgłosić swoje uwagi do 
treści zawartych w dokumencie.  

Prace nad wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Akty-
wizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-
2027 rozpoczęły się już w sierpniu 2020 roku. Najpierw powołano 
zespół odpowiedzialny za opracowanie tego dokumentu.  

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie szczegółowej diagnozy 
rynku pracy w Toruniu oraz badania wśród 100 toruńskich praco-
dawców. 

Dodatkowo wykonano szczegółową analizę SWOT, która wskazała 
moce oraz słabe strony toruńskiego rynku pracy, jak również szan-
se i zagrożenia jakie tworzy otoczenie rynkowe. 

Wszystkie zebrane materiały oraz dane posłużyły do opracowania 
celów szczegółowych i kierunków działania, których wdrożenie 
poprawić ma sytuację rynku pracy w naszym mieście. 

W ramach konsultacji, na 21 kwietnia 2021 r., zaplanowano 
spotkanie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Times. 
Chęć udziału w nim zgłosiła jedna osoba. Ostatecznie, przekazała 
ona swoje uwagi drogą telefoniczną.  
Również jedna osoba zgłosiła uwagi drogą elektroniczną. 
 
Zebrane w ramach konsultacji uwagi dotyczyły: 
1) zaniechania szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych i 
przekazania zaoszczędzonych w ten sposób środków pracodawcom 
– na szkolenia dla zatrudnionych przez nich pracowników, 
2) bezrobocia ukrytego – warto zawrzeć informacje o tym zjawisku 
w dokumencie, 
3) współpracy PUP z instytucjami publicznymi w zakresie 
organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 
przeznaczenia na ten cel większej ilości środków finansowych. 
 
Dwie spośród trzech zgłoszonych uwag odnoszą się do treści już 
zawartych we wstępnej wersji dokumentu. Uwaga dotycząca 
bezrobocia ukrytego nie dotyczy ustawy o promocji zatrudnia i 
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               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 
Współpraca merytoryczna: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.  

aktywizacji lokalnego rynku pracy.    
 
Dokument Strategii Programu Promocji Zatrudnienia i 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 
2021-2027  zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę 
Miasta Torunia. 
 
 
 

 

 

Załączniki 

 
Wybrane informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 31 marca 2021 r.  

 

Cały tekst: 

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. Każdy mieszkaniec 
Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. 
 
Dlaczego temat jest ważny? 
Rynek pracy stanowi bardzo ważną część systemu gospodarczego. To tutaj następuje połączenie oraz 
wymiana podaży i popytu na pracę. To tutaj również kształtują się relacje dotyczące zatrudnienia, 
bezrobocia, wynagrodzenia oraz organizacji pracy. 

Toruń plasuje się na drugim miejscu w województwie pod względem najniższego bezrobocia, zaraz za 
Bydgoszczą. Jednakże stan epidemii, który odcisnął swoje piętno na wszystkich rynkach pracy, tj. 
wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, spowodował wzrost bezrobocia w naszym mieście, w 
ostatnim roku. W 2019 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła 3,9 
tys., natomiast w 2020 r. – już 4,4 tys. 

Badania i analizy rynku pracy wskazują, że najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na stan 
bezrobocia są: 
•    postępujący proces starzenia się społeczeństwa, 
•    sukcesywny spadek liczby i udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy 
jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, 
•    niska jakość ofert pracy (niskie płace, niestabilność zatrudnienia, brak pozapłacowych form 
wsparcia, nietypowe godziny pracy), 
•    trudności w przystosowaniu do zmian technologicznych, głównie cyfryzacji, 
•    wzrost emigracji zarobkowej mieszkańców regionu, w szczególności zagranicznych, 
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•    niska motywacja zatrudnieniowa, 
•    wzrost migrantów zarobkowych, pracujących często za niższą płacę. 

Rynek pracy w Toruniu skupia zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Zdecydowanie dominują 
w nim najmniejsze podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Ich udział w rynku pracy jest 
największy. W sektorze publicznym w styczniu 2020 r. wyniósł on 60,14%, a w sektorze prywatnym aż 
96,80%. Natomiast najmniejszy jest udział dużych podmiotów zatrudniających powyżej 250 
pracowników. W sektorze publicznym wyniósł on 3,42%, a sektorze prywatnym tylko 0,10%. Wśród 
wszystkich podmiotów, bez względu na wielkość zatrudnienia, dominuje sektor prywatny – jego rola 
w kształtowaniu rynku pracy jest kluczowa. 

Zatrudnienie na rynku pracy Torunia jest również zróżnicowane ze względu na rodzaj branż, w jakich 
pracodawcy prowadzą działalność. W przeciągu ostatnich 10 lat nastąpiła zmiana rodzaju branży 
dominującej. W 2009 r. najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym. Natomiast w 
2019 r. największy udział w zatrudnieniu miał handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 
samochodowych i motocykli. Poza tymi branżami wzrost zatrudnienia wystąpił również w obszarach, 
tj.: 
•    działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (137%), 
•    informacja i komunikacja (135%), 
•    transport i gospodarka magazynowa (123%), 
•    administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (115%), 
•    działalność finansowa i ubezpieczeniowa (112%), 
•    działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (110%), 
•    działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (107%). 

Przeprowadzona dla toruńskiego rynku pracy analiza SWOT (str. 122-125, Program Promocji 
Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027) wskazała 
kierunki, cele oraz konkretne działania, które należy wdrożyć w celu poprawy jego sytuacji, w 
odniesieniu do wszystkich podmiotów, tj. pracowników i pracodawców. 

Do głównych celów zawartych w strategii należą: 
1.    Wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy, 
2.    Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców, 
3.    Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy, 
4.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych z uwzględnieniem potrzeb pracodawców, 
5.    Wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 
6.    Wspieranie start-upów zakładanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, 
7.    Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z rynku pracy, 
8.    Wspieranie i promowanie podmiotów ekonomii społecznej, 
9.    Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych do kształcenia kadr dla gospodarki, 
10.    Wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy i promocja kształcenia dostosowanego do 
wyzwań współczesnego rynku pracy. 

 

Jak powstawał dokument? 
Prace nad wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla 
Miasta Torunia na lata 2021-2027 rozpoczęły się w sierpniu 2020 roku. Wówczas do to jej 
opracowania powołany został zespół składający się z przedstawicieli: Powiatowego Urzędu Pracy dla 
Miasta Torunia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Centrum 
Wsparcia Biznesu, Rady Miasta Torunia oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. We wrześniu 2020 r., w 
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drodze zamówienia publicznego, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu – Centrum 
Rozwoju Procesów społecznych Rafał Gorczowski. 

Diagnozę rynku pracy w Toruniu przeprowadzono, uwzględniając następujące czynniki: 
•    uwarunkowania historyczne, 
•    uwarunkowania administracyjne, czyli m.in. liczbę pracujących wg płci, dochody, migracje, 
infrastrukturę drogową, edukację, kulturę itd., 
•    otoczenie gospodarcze, czyli analizę publicznego i prywatnego sektora pracy oraz otoczenia 
biznesu i osób fizycznych, 
•    analizę sytuacji Torunia na regionalnym rynku pracy (liczba osób bezrobotnych, czynniki 
wpływające na poziom bezrobocia, analiza lokalnego rynku pracy, wpływ pandemii na rynek pracy), 
•    analizę instytucji rynku pracy, tj. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia czy instytucje 
szkoleniowe, 
•    analizę publicznych i prywatnych podmiotów tworzących miejsca pracy, w tym szczegółową 
analizę branżową, 
•    charakterystykę osób bezrobotnych, 

Oprócz diagnozy, przeprowadzono również badanie wśród 100 pracodawców, z zachowaniem 
reprezentatywności. Celem badania było zebranie informacji o sytuacji toruńskich pracodawców 
sektora prywatnego i określenie barier uniemożliwiających im tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
poznanie ich subiektywnego spojrzenia na własną sytuację w obliczu wymagań, jakie stawia dzisiejsza 
sytuacja ekonomiczna i rynek pracy w Toruniu. Wyniki badania znajdują się na str. 105-114 w 
Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 
2021-2027 

Dodatkowo wykonano szczegółową analizę SWOT, która wskazała moce oraz słabe strony 
toruńskiego rynku pracy, jak również szanse i zagrożenia jakie tworzy otoczenie rynkowe. 

Wszystkie zebrane materiały oraz dane posłużyły do opracowania celów szczegółowych i kierunków 
działania, których wdrożenie poprawić ma sytuację rynku pracy w naszym mieście. 

 

Co w ramach konsultacji? 
Chcemy wspólnie przedyskutować założenia wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. Każdy mieszkaniec Torunia 
może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne będą wskazówki 
dotyczące tego, jakie działania należy uwzględnić podczas realizacji celów strategicznych (str. 126-
135 w dokumencie). 

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych? 

• Zapoznaj się ze wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Ryn-
ku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 - kliknij, żeby pobrać dokument 

• Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line - 21 kwietnia 2021 r., godz. 9:00-18:30. 

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi, zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, 
na adres: konsultacje@um.torun.pl. W zgłoszeniu należy podać: 
•    imię i nazwisko, 
•    adres e-mail, 
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•    preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, 
odbywających się w przedziałach czasowych: 9:00-10:30, 10:45-12:15, 12:45-14:15, 14:45-16:15, 
17:00-18:30. 

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt Programu Promocji 
Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. 

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie on-line - liczba osób, które mogą efektywnie brać udział w 
spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego 
terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania on-line, z którego będzie można skorzystać 
na jeden z dwóch sposobów: 

• po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzu-
tu, skorzystaj z tej opcji! 

• przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie mo-
że nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplika-
cję Microsoft Teams). 

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2021 r., do godz. 15:00. 
  
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze, prześlij swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Czekamy do 4 maja 2021 r. 
  
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
merytorycznej z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia. 
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Informacje na stronie internetowej www.konsultacje.um.torun.pl, 14 kwietnia 2021 r.  
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Informacja na stronie www.bip.torun.pl, 14 kwietnia 2021 r.  
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Informacja na stronie www.torun.wyborcza.pl, 21 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

Informacja na fanpage’u Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, 15 kwietnia 2021 r. 

 

 


