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Rynek pracy dla młodych osób z powiatu 
kolbuszowskiego 

   
 

W powiecie kolbuszowskim nie ma dużych firm przemysłowych. Przeważają 
małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Firmy te tworzą  jednak 
niewielką liczbę nowych stanowisk pracy. Pracownicy zatrudniani są często na 
podstawie bezpośredniej znajomości lub rekomendacji innych osób. 
 

Liczba aktualnych ofert dostępnych w Urzędzie Pracy jest niewielka (np. 6. 
kwietnia 2013 roku było to 18 ofert). Sporadycznie ogłoszenia o poszukiwaniu 
pracowników pojawiają się także w lokalnej prasie (Korso Kolbuszowskie, Nowiny). 
Funkcje „tablic ogłoszeniowych” przejęły lokalne portale internetowe. Regularnie 
przeglądając, można na nich znaleźć kilkadziesiąt ofert pracy. Ich jakość jest jednak 
bardzo różna. Oprócz informacji o rzeczywistych miejscach zatrudnienia, na 
portalach internetowych znajdują się także liczne ogłoszenia firm stosujących 
marketing bezpośredni (MLM – MultiLevel Marketing) takich jak Oriflame, Mariza, 
FM Group, ABC Net-Work (przegląd z 6 kwietnia). Ponadto część ofert skierowana 
jest osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chciałyby zostać 
przedstawicielami handlowymi różnych firm. Pomimo opisanych powyżej 
przypadków lokalne serwisy są warte polecenia – widnieje na nich sporo poważnych 
ogłoszeń dotyczących pracy.  
 

Znacznie wyższy poziom ogłoszeń ukazują serwisy ogólnokrajowe, jednak 
informacji dotyczących pracy w Kolbuszowej jest na nich bardzo niewiele. Także na 
portalach ogólnopolskich znaczna część ofert to propozycje dla osób chcących zostać  
przedstawicielami handlowymi (co wymaga zarejestrowanie własnej działalności 
gospodarczej) lub na zasadach frańszczyzny, mimo tego znaleźć można tam także 
zauważyć bardzo wartościowe propozycje nowych posad. 
 

Dobrą szansą dla poszukujących pracy są dwa duże ośrodki miejskie: Rzeszów 
i Mielec ponieważ Kolbuszowa jest dobrze skomunikowana z oba tymi miastami. 
Dojazdy do Rzeszowa i Mielca nie stanowią problemu, zarówno dla osób 
dojeżdżających samochodem, jak i środkami komunikacji publicznej.  
 

Innym sposobem na znalezienie zatrudnienia (i na życie), bardzo popularnym 
w naszym powiecie, jest wyjazd za granicę. Zjawisko emigracji zarobkowej trudno 
jest jednoznacznie ocenić kontekście szans na poprawienie atrakcyjności zawodowej 



młodych ludzi na rynku pracy. Z jednej strony, pozwala im to na szybkie zdobycie 
posady i to bardzo dobrze płatnej. Z drugiej strony, bardzo skutecznie eliminuje 
z lokalnego rynku pracy. Osoby powracające z zagranicy nie chcą podejmować 
w Kolbuszowej pracy na znacznie mniej atrakcyjnych finansowo warunkach, a kiedy 
kończą się im zarobione za granicą pieniądze wyjeżdżają ponownie. Zaczyna się 
seria wyjazdów i powrotów. Praca podejmowana za granicą często jest pracą „na 
czarno” – bez ubezpieczenia. Niejednokrotnie, po kilku lub kilkunastu latach 
kolbuszowianie wracają na stałe do Polski i okazuje się, że „od  zawsze” są 
bezrobotni, bez żadnego oficjalnego doświadczenia zawodowego. Takim osobom 
bardzo ciężko jest rozpocząć stała pracę.  
 

Podsumowując, podczas poszukiwania pracy warto szukać informacji o nowo 
powstałych inwestycjach (prasa, Internet). Szczególnie warto sprawdzać dane 
o Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC i jej podstrefach. Jedna z 
nich powstaje w Kolbuszowej. Inna, szczególnie szybko rozwijająca się podstrefa, 
znajduje się w okolicach lotniska w Jasionce.   
 

W ostatnich tygodniach ukazała się wiadomość o tym, że w najbliższym czasie 
w Kolbuszowej ma powstać restauracja McDrive, co będzie oznaczało kilkadziesiąt 
miejsc pracy dla młodych ludzi. Praca dla firmy McDonald’s, pomimo niskich 
zarobków, jest atrakcyjna dla młodych ludzi z powodu licznych szkoleń 
wewnętrznych. W związku z tym byli pracownicy McDonald’s są bardzo dobrze 
postrzegani na rynku usług. 
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