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Zmienne 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi w Kwestionariuszu do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych 

Oddalenie od 
rynku pracy 

(O) / 
Gotowość do 
wejścia lub 
powrotu na 
rynek pracy 

(G) 
Część I  

1. Wiek bezrobotnego 
a) poniżej 25 lat (1 pkt) 
b) od 25 do poniżej 30 lat (0 pkt) 
c) od 30 do poniżej 40 lat (0 pkt) 
d) od 40 do poniżej 50 lat (3 pkt) 
e) 50 lat i więcej (5 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 5 pkt 

2. Płeć bezrobotnego 
a) kobieta (1 pkt) 
b) mężczyzna (0 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 1 pkt 

3. Poziom wykształcenia bezrobotnego 
a) gimnazjalne i poniżej (8 pkt) 
b) średnie ogólnokształcące (4 pkt)  
c) zasadnicze zawodowe (5 pkt)  
d) średnie zawodowe, policealne (3 pkt) 
e) wyższe (0 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

4. Doświadczenie zawodowe bezrobotnego w ciągu ostatnich 5 lat 
a) brak doświadczenia (5 pkt) 
b) poniżej 6 m-cy (4 pkt) 
c) od 6 m-cy do poniżej 12 m-cy (3 pkt) 
d) od 12 m-cy do poniżej 24 m-cy (2 pkt) 
e) 24 m-ce i powyżej (0 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 5 pkt 

5. Znajomość języków obcych przez bezrobotnego 
a) brak znajomości (7 pkt) 
b) podstawowa znajomość, słaba znajomość (2 pkt) 
c) dobra znajomość, bardzo dobra znajomość, biegła znajomość (0 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 7 pkt 

6. Stopień niepełnosprawności bezrobotnego 
a) osoba zdrowa (brak orzeczeń) (0 pkt) 
b) osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności (3 pkt) 
c) osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (3 pkt) 
d) osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności (5 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 5 pkt 

7. Czas pozostawania bezrobotnego bez pracy  
a) osoba wcześniej nie pracowała (4 pkt) 
b) poniżej 6 m-cy (0 pkt) 
c) od 6 m-cy do poniżej 12 m-cy (1 pkt) 
d) od 12 m-cy do poniżej 24 m-cy (2 pkt) 
e) 24 m-ce i więcej (6 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 6 pkt 

8. Ile razy w ciągu 5 ostatnich lat bezrobotny odmówił oferowanej przez urząd pracy 
propozycji pomocy, przerwał inną formę pomocy lub nie stawił się 

a) brak odmów (0 pkt) 
b) 1 odmowa (0 pkt) 
c) 2 odmowy (0 pkt) 
d) 3 odmowy (1 pkt) 
e) 4 odmowy (2 pkt) 
f) 5 odmów i więcej (3 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 3 pkt 

Część II  
9. Czy bezrobotny posiada aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami? 
a) tak* (0 pkt) 
b) nie (4 pkt) 

 

O 
min. 0 pkt 
max. 4 pkt 
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*Jeśli wybrana została odpowiedź a) to należy ustalić: 
a) uprawnienia są przydatne na lokalnym rynku pracy (0 pkt) 
b) uprawnienia nie są przydatne na lokalnym rynku pracy (3 pkt) 

10. Czy bezrobotny posiada  umiejętności zawodowe? 
a) tak* (0 pkt) 
b) nie (4 pkt) 

 
*Jeśli wybrana została odpowiedź a) to należy ustalić: 

a) umiejętności są przydatne na lokalnym rynku pracy (0 pkt) 
b) umiejętności nie są przydatne na lokalnym rynku pracy (3 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 4 pkt 

11. Miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy. 
a) aglomeracja miejska (0 pkt) 
b) duże miasto z obszarami przyległymi (0 pkt)  
c) średnie miasto z obszarami przyległymi (1 pkt) 
d) małe miasto (1 pkt) 
e) wieś (2 pkt) 
f) wieś lub osada znacznie oddalona od rynku pracy (5 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 5 pkt 

12. Czy ma Pan/Pani możliwość dojazdu do pracy (w tym do pracy w systemie zmianowym 
oraz w weekendy)? 

a) tak, mam  możliwość dojazdu do pracy (jestem w stanie  
dojść lub zorganizować sobie środek transportu) (0 pkt) 

b) tak, mogę korzystać z transportu zbiorowego (0 pkt) 
c) nie mam możliwości dojazdu do pracy (brak możliwości skorzystania z 

jakiegokolwiek środka transportu) (6 pkt) 

O 
min. 0 pkt 
max. 6 pkt 

13 Proszę wskazać przyczyny utrudniające Pani/Panu podjęcie pracy  
a) brak odpowiedniego wykształcenia (1 pkt) 
b) nieodpowiednie kwalifikacje (0 pkt) 
c) brak znajomości języków obcych (0 pkt) 
d) brak doświadczenia zawodowego (0 pkt) 
e) zbyt długa przerwa w pracy (1 pkt) 
f) brak odpowiednich ofert pracy (0 pkt) 
g) propozycje pracy bez ubezpieczenia (praca nierejestrowana) (0 pkt) 
h) jak jest to tylko praca sezonowa (0 pkt) 
i) pracodawcy proponują tylko umowę zlecenie, umowę o dzieło 

lub współpracę po zarejestrowaniu własnej działalności gospodarczej (0 pkt) 
j) zbyt wysokie wymagania pracodawców (0 pkt) 
k) zbyt duża konkurencja (0 pkt) 
l) zbyt niskie wynagrodzenie proponowane przez pracodawców (0 pkt) 
m) utrudniony dojazd do pracy (1 pkt) 
n) nieodpowiedni wiek (1 pkt) 
o) brak umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji (1 pkt) 
p) brak dyspozycyjności - opieka nad dziećmi i/lub osobą zależną (2 pkt) 
q) brak dyspozycyjności - kontynuacja nauki (0 pkt) 
r) ograniczenia zdrowotne (2 pkt) 
s) brak możliwości pracy w systemie zmianowym (1 pkt) 
t) zbyt częste zmiany pracy (0 pkt) 
u) brak przekonania o potrzebie podjęcia pracy / nie szuka pracy (8 pkt) 
v) brak przyczyn (0 pkt) 

O/G 
 
O 
min. 0 pkt 
max. 10 pkt 
 
 
 
odp. u)  
G 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

14. Jak Pan/Pani sądzi czy w najbliższym czasie samodzielnie znajdzie Pan/Pani pracę? 
a) mam duże szanse, żeby samodzielnie znaleźć pracę (0 pkt) 
b) mam szanse znaleźć pracę, ale potrzebuję pomocy ze strony urzędu pracy (0 pkt) 
c) nie mam szans na znalezienie pracy Urząd pracy powinien mi znaleźć pracę (7 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 7 pkt 
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15. Co jest głównym powodem Pana/Pani rejestracji w urzędzie pracy?  
a) pomoc w podjęciu pracy rozumiana jako otrzymanie odpowiedniej oferty pracy 

(0 pkt) 
b) chęć uzyskania pomocy z urzędu pracy w formie stażu, szkolenia etc. (0 pkt) 
c) uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (4 pkt) 
d) ubieganie się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej (5 pkt) 
e) potrzeba uzyskania zaświadczenia do innych celów (4 pkt) 
f) uzyskanie świadczenia przedemerytalnego (8 pkt) 
g) uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (2 pkt) 

G 

min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

16. Czy szuka lub szukał Pan/Pani samodzielnie pracy? 
a) tak (0 pkt) 
b) nie (8 pkt) 

 
jeśli odpowiedź „nie” to przejście do pytania 17 
 

Co Pan/Pani robi/robił w ramach samodzielnego poszukiwania pracy? 
a) wysyłam CV  i list motywacyjny  
b) przeglądam ogłoszenia o pracy w prasie 
c) przeglądam ogłoszenia o pracy w Internecie 
d) dzwonię do pracodawców 
e) umawiam się na spotkania z pracodawcami 
f) korzystam z pomocy urzędu pracy 
g) korzystam z pomocy agencji zatrudnienia 
h) korzystam z pomocy znajomych, rodziny 
i) biorę udział w targach pracy 
j) staram się znaleźć jakąś praktykę albo staż, nawet bezpłatny 
k) działam jako wolontariusz  

 
Jeśli wskazana zostanie(ą): 
! jedna forma poszukiwania pracy - dodatkowe 2 pkt 
! dwie formy poszukiwania - dodatkowo 1 pkt 
! trzy lub więcej form poszukiwania pracy – system nie nalicza dodatkowych punktów 

G 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 
 

17. Czy w ciągu ostatniego miesiąca przygotowywał/ła  Pan/Pani samodzielnie dokumenty 
aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny)? 

a) tak (0 pkt) 
b) nie (4 pkt) 
c) nie, ponieważ nie było takiej potrzeby (3 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 4 pkt 

18. Co jest Pan/Pani w stanie zrobić w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie pracy?  
a) zmienić miejsce zamieszkania 
b) dojeżdżać do pracy powyżej 1,5 h  w jedną stronę 
c) podjąć pracę w niepełnym wymiarze 
d) podjąć pracę w elastycznym czasie pracy 
e) podjąć pracę w systemie wielozmianowym 
f) podwyższyć/uzupełnić posiadane kwalifikacje, przekwalifikować  

się do pracy w innym zawodzie 
g) podjąć pracę poniżej kwalifikacji 
h) podjąć pracę nawet bez umowy0 
i) pracować na umowę zlecenie lub umowę o dzieło 
j) wyjechać za granicę 
k) zwiększyć swoją własną aktywność w poszukiwaniu pracy 
l) rozpocząć działalność gospodarczą 
m) nie jestem gotów/gotowa nic zrobić (8 pkt) 

 
Jeśli nie została zaznaczona odp. m) to przy wskazaniu tylko jednego działania 2 pkt, przy 
wskazaniu dwóch działań – 1 pkt, przy trzech i większej liczbie działań – 0 pkt. 

G 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

19. Mając do wyboru podjęcie pracy za minimalne wynagrodzenie lub pozostawanie bez 
pracy co by Pan/Pani wybrał/a: 

a) podjęcie pracy (0 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 7 pkt 
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b) podjęcie pracy ale pod pewnymi warunkami (zależy od miejsca  
pracy, od rodzaju pracy, czy w zawodzie wyuczonym,  
od możliwości rozwoju zawodowego etc.) (1 pkt) 

c) pozostawanie bez pracy (7 pkt) 
20. Jak często jest Pan/Pani gotów/owa kontaktować się z urzędem pracy? 

a) jak najczęściej (0 pkt) 
b) co najmniej raz w tygodniu (0 pkt) 
c) raz na dwa tygodnie (0 pkt) 
d) raz na miesiąc (1 pkt) 
e) raz na 3-4 miesiące (4 pkt) 
f) tak często jak urząd będzie chciał mi coś zaproponować (1 pkt) 
g) jak najrzadziej (8 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

21. Co poza uzyskaniem dochodu skłania Pana/Panią do podjęcia pracy  
a) chęć bycia aktywnym (0 pkt) 
b) perspektywa rozwoju zawodowego i osobistego (0 pkt) 
c) konieczność utrzymania siebie/rodziny (1 pkt) 
d) inni tego ode mnie oczekują (6 pkt) 
e) uzyskanie uprawnień do emerytury (2 pkt) 
f) nic poza uzyskaniem dochodu nie skłania mnie do podjęcia pracy (2 pkt) 
g) nic mnie nie skłania do podjęcia pracy (nawet uzyskanie dochodu) (8 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

22. Od kiedy może Pan/Pani podjąć pracę? 
a) od zaraz (0 pkt) 
b) od zaraz ale pod pewnymi warunkami (1 pkt) 
c) nie jestem w stanie tego określić (8 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

23. Czy posiadając ubezpieczenie zdrowotne z innych źródeł/z innego tytułu 
zarejestrowałby/ałaby się Pan/Pani w urzędzie pracy? 

a) tak (0 pkt) 
b) nie (4 pkt) 

G 
min. 0 pkt 
max. 4 pkt 

24. Jakie ma Pan/Pani możliwości kontaktu z urzędem pracy i potencjalnymi 
pracodawcami? 

a) własny adres e-mail (0 pkt) 
b) skype, gadu-gadu, inne komunikatory (0 pkt) 
c) telefon stacjonarny (2 pkt) 
d) telefon komórkowy (0 pkt) 
e) żadne z powyższych (8 pkt)  

Jeżeli zaznaczona zostanie razem z odp. c) jakakolwiek inna odpowiedź, wówczas system nie 
nalicza punktów.    

O 
min. 0 pkt 
max. 8 pkt 

 

Algorytm ustalania profilu pomocy 

! jeżeli suma wartości wskaźników G + O ≤ 22, ustalenie profilu pomocy I 
! jeżeli suma wartości wskaźników G + O > 59, ustalenie profilu pomocy III 
! wszystkie pozostałe wartości, ustalenie profilu pomocy II 


