
 

 

 
 

 

Warszawa, 14 czerwca 2012 r. 

 
 

Szanowni Państwo, 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nt. tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na 

zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim, które odbędzie się 29 czerwca i 11 lipca 2012 r. (termin do 

wyboru) w Folwarku Klepisko w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 10a, w godz. 11:00 – 14:00. Udział w spotkaniu 

(które zakończy obiad) jest całkowicie bezpłatny. 
 

Spotkanie jest ważnym elementem projektu pt. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy  

w województwie mazowieckim”. Jego celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy 

wysokiej jakości w sektorze gospodarki przyjaznej środowisku w woj. mazowieckim. Dzięki projektowi - przy 

Państwa zaangażowaniu - zwiększy się liczba dobrze płatnych „zielonych” miejsc pracy w całym województwie, 

ustaną warunki dla emigracji zarobkowej najlepiej wykształconych kadr, region będzie przyciągać więcej 

specjalistów z zewnątrz. 
 

Zielona gospodarka obejmuje głównie branże bezpośrednio związane ze środowiskiem takie, jak rewitalizacja 

gleby, kontrola zanieczyszczeń powietrza, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, recykling czy zaopatrzenie 

w wodę. Jednak „zielone” miejsca pracy powstają też w przedsiębiorstwach, które modyfikują swoje produkty 

lub usługi, aby były bardziej przyjazne środowisku, np. w motoryzacji czy energetyce. 

 

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu szereg cech, które naszym zdaniem, powinny spełniać „zielone” 

miejsca pracy wysokiej jakości (np.: wysokość zarobków, dynamika branży, potencjał liczbowy miejsc pracy 

branży, udogodnienia socjalne, wymagane wykształcenie, stabilność zatrudnienia itp.) i będziemy chcieli 

poznać, które z wymienionych cech są szczególnie ważne dla Państwa. Uzyskane opinie pozwolą nam 

wytypować branże i rodzaje przedsiębiorstw, w których jest najwięcej „zielonych” miejsc pracy, spełniających 

Państwa oczekiwania i następnie zaproponować działania zmierzające do zwiększenia liczby firm, w których 

pracownicy najchętniej podjęliby pracę. 
 

Podczas planowanych spotkań z przedstawicielami gmin i powiatów, urzędów pracy, organizacji pozarządowych 

oraz przedsiębiorstw chcemy ustalić Państwa oczekiwania wobec „zielonych” miejsc pracy. Spotkania będą 

dotyczyć miejsc pracy dających dobre możliwości rozwoju, godziwe wynagrodzenie i stabilne warunki 

zatrudnienia, a zarazem odpowiadających wyzwaniom przyszłości, w tym związanej z wprowadzaniem zasad 

zielonej gospodarki, tj. takich, które są najwyżej cenione przez pracowników, a jednocześnie zapewniają 

rozwój gospodarczy przyjazny środowisku, czyli „zielonych” miejsc pracy wysokiej jakości. Jest to nowe 

podejście do rozwoju rynku pracy na Mazowszu – regionie zróżnicowanym pod względem rozwoju. Zdajemy 

sobie sprawę, że również instrumenty wspierania tworzenia „zielonych” miejsc pracy wysokiej jakości powinny 

być dopasowane do potrzeb poszczególnych powiatów. Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu udziałowi w 

spotkaniu przyczynicie się Państwo do podniesienia jakości dalszych działań zaplanowanych w projekcie i dzięki 

temu wypracujemy lepsze rezultaty, które następnie przyczynią się do zwiększenia liczby pożądanych 

„zielonych” miejsc pracy na Mazowszu i zatrzymania najlepiej wykształconych kadr.  
 

Spotkanie poprowadzą specjaliści z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Bardzo 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 22 czerwca br. pod numerem telefonu: 22 630 98 01-02, e-mail: 

iped@kig.pl; fax: 22 434 60 49. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Instytutu 

www.iped.pl.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Dr Mieczysław Bąk 

Prezes Zarządu 

 

 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 


