Główny Instytut Górnictwa
Zadanie badawcze nr 1
Moduł diagnostyczno-prognostyczny

Cel badań
- Poznanie opinii respondentów na temat różnych aspektów procesu
transformacji,
- Dostarczenie wiedzy i wsparcie kompetencji uczestników procesu
transformacji.
Wiedza, w postaci przygotowanych raportów i analiz pozwoli na lepsze
zrozumienie różnorodnych procesów związanych z transformacją
i przygotowaniem do zmian transformacyjnych.

Obszary badawcze realizowane przez GIG
1. Przewidywanie przyszłych
przedsiębiorców;

umiejętności

a

wewnętrzny

potencjał

2. Wpływ zamknięcia zakładów górniczych na lokalne otoczenie m.in.
przedsiębiorców, rynek pracy;

3. Włączanie interesariuszy w dialog społeczny w procesie zamykania
zakładu górniczego w celu zmniejszenia możliwości występowania
konfliktów społecznych;
4. Przewidywanie i łagodzenie możliwości wystąpienia negatywnych skutków
społecznych związanych z procesem zamykania kopalń i ochrony
pracowników przed zwolnieniem.

Kluczowe pytania badawcze
1. Na jakie umiejętności będzie występować zapotrzebowanie na rynku
pracy w perspektywie wewnętrznych potencjałów regionalnych
przedsiębiorców?
2. Jak będzie kształtował się wpływ zamknięcia zakładów górniczych na
lokalne otoczenie m.in. przedsiębiorców, rynek pracy?
3. Jak powinno przebiegać włączanie interesariuszy w dialog społeczny w
procesie zamykania zakładu górniczego w celu zmniejszenia możliwości
występowania konfliktów społecznych?

4. Jak przewidywać i jakim metodami można łagodzić możliwości
wystąpienia negatywnych skutków społecznych związanych z procesem
zamykania kopalń i ochrony pracowników przed zwolnieniem?

Realizacja badań
Metoda badawcza:
Badania jakościowe, wspierane badaniami ilościowymi.
Dobór próby badawczej:
Metoda doboru nieprobabilistycznego, angażująca grupy respondentów
z różnych kręgów interesariuszy, zaangażowanych w proces transformacji
- Opracowano bazę danych ponad 600 interesariuszy
Narzędzia badawcze:
- desk research
- badania focusowe (FGI) w 8 podregionach (NUTS3)
- zindywidualizowane wywiady pogłębione (IDI)
- badania ilościowe: ankieta CAWI/CATI (przedsiębiorcy branży pozai okołogórniczej).

Realizacja badań – stan aktualny
✓ Metodologia badań: Plan procesu badawczego projektu Regionalne
Obserwatorium Procesu Transformacji
✓ 4 analizy desk research
✓ 5 badań focusowych w podregionach: bielski, bytomski, katowicki,
rybnicki, sosnowiecki
✓ Opracowano kwestionariusz ankiety badań ilościowych i zlecono badania
ankietowe
W dotychczasowych badaniach FGI wzięło udział 103 osoby.
Eksperci uczestniczący w badaniu zostali poinformowani o regulacjach prawnych, które
zobowiązują do zachowania anonimowości w badaniach (Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej RODO)..

Badania FGI – pierwsze wnioski
- Transformacji w małym stopniu dotyczyć będzie górników w kopalniach,
a w dużym stopniu - firm otoczenia górnictwa
- Kluczowe będzie przekwalifikowanie
- Wykorzystanie terenów pogórniczych wymaga sprawnych procedur
przekazywania ich gminom lub działania jednego operatora
- Konieczność planowania działań transformacyjnych na poziomie
centralnym
- Brak dialogu społecznego na poziomie gmin
- Pobudzenie aktywności lokalnej jest kluczowe dla adaptacji do zmian
- Istnieje potrzeba włączania społeczności lokalnych w planowanie funkcji
danego obszaru
podnoszenie atrakcyjności dla mieszkańców
- Należy szukać instrumentów aktywizujących ludzi do pracy
- Wskazano deficyty społeczne: brak mobilności pewnych grup, tradycyjne
role ograniczające aktywność zawodową, brak motywacji do wchodzenia
na rynek pracy

Realizacja badań – planowane działania
11-12. 2022
- Badania focusowe w podregionach: częstochowski, gliwicki, tyski
- Wywiady pogłębione
- Raport z badań ankietowych
01-02.2023:
- Raporty cząstkowe dla 4 obszarów tematycznych z badań jakościowych
- Raport końcowy dla wszystkich obszarów tematycznych z badań
jakościowych i ilościowych

Dziękujemy za uwagę!

