Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki. Analiza
dla województwa łódzkiego
Ten artykuł opisuje ile ludzi będzie potrzeba
do pracy w zielonej gospodarce.

Zielona gospodarka to gospodarka dobra dla
przyrody i dla człowieka.
Zielona gospodarka jest ważna dla świata.
Organizacja Narodów Zjednoczonych czyli
porozumienie wszystkich krajów świata uważa,
że taka gospodarka jest ważna.

Zielona gospodarka to gospodarka,
w której zarabianie pieniędzy jest ważne
ale dba się też o przyrodę i środowisko.
Prąd produkuje się z wiatru, wody i słońca
a nie tylko paląc węglem.

W Polsce mało się mówi i pisze o zielonej
gospodarce.
Autorzy piszą, że trzeba badać zieloną
gospodarkę bo dzisiaj mało o niej w Polsce
wiadomo.

W artykule opisano co badano w województwie
łódzkim.
Autorzy sprawdzili ile ludzi pracuje w zielonej
gospodarce w Łodzi i okolicach.
Autorzy sprawdzili ile ludzi w przyszłości może
pracować w zielonej gospodarce.
Autorzy sprawdzili jaką pracę można wykonać
w zielonej gospodarce.

Jak badano pracę w zielonej gospodarce?
Autorzy czytali dużo dokumentów i szukali
odpowiedzi na pytania o pracę w zielonej
gospodarce.
Autorzy rozmawiali z 808 osobami o pracy
w zielonej gospodarce.
Autorzy rozmawiali z różnymi osobami
z całego województwa.
Autorzy rozmawiali też z 200 osobami,
które już pracują w zielonej gospodarce.
Razem autorzy rozmawiali z 1008 osobami.
Było dużo rozmów o zielonej gospodarce.

Zielone miejsce pracy to taka praca, która jest dobra dla przyrody.
Są dwa rodzaje zielonych miejsc pracy.
Po pierwsze zielone miejsce pracy to takie,
gdzie produkuje się coś dobrego dla
przyrody.
Takie miejsce autorzy nazywają miejscem
produktowym.

Po drugie zielone miejsce pracy to takie gdzie
organizuje się pracę innych ludzi.
Takie miejsca autorzy nazywają miejscami
procesowymi.
Takim miejscem jest na przykład praca osoby,
która pilnuje jakości.
Takim miejscem jest też praca osoby, która
pilnuje żeby segregować śmieci w firmie.

Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie to część Polski.
Województwo zajmuje środkową część Polski.
W wojewódzkie łódzkim dużo się produkuje i jest
dużo rolników.
Województwo szybko się bogaci i rozwija.
W latach 2010-2015 było mało bezrobocia ale od
2016 jest trochę gorzej.

W województwie łódzkim dużo wydajemy na
nowoczesność w firmach.
Wydajemy dużo pieniędzy ale w małej liczbie
firm.
To się nazywa koncentracja.
Tylko 3 województwa w Polsce wydają więcej na
nowoczesność.

Dużo ludzi pracuje w rolnictwie.
Jeszcze więcej w przemyśle.
Mało w porównaniu z innymi
województwami pracuje w handlu
i usługach.

Ochrona środowiska to są rzeczy, które się robi żeby chronić przyrodę
czyli lasy, drzewa, ludzi i zwierzęta.
Ochrona środowiska polepsza się.
Województwo łódzkie jest na 8 miejscu
na liście województw jeśli chodzi o
ochronę środowiska.
Wszystkich województw jest 16 więc
województwo łódzkie jest w połowie listy.

W ciągu ostatnich 5 lat wyrzucamy coraz
mniej śmieci.
Mniej zatruwamy też wodę i powietrze.
Na ochronę środowiska wydajemy bardzo
dużo pieniędzy.
Tylko 3 województwa w Polsce wydają
więcej.
Pieniądze na ochronę środowiska
pochodzą z Polski i z Unii Europejskiej.

Unia Europejska to porozumienie krajów
leżących w Europie.
Kraje bogate pomagają krajom biednym takim
jak Polska.
Za mało pieniędzy na ochronę środowiska
wydają firmy.

W województwie łódzkim jest dużo firm i
gospodarstw rolnych.
Autorzy artykułu policzyli jaka część z
nich to zielona gospodarka.
Autorzy sprawdzili ile jest firm, które
dbają o środowisko.
Co 3 firma dba o środowisko.
Różne firmy dbają o środowisko.
Jest też dużo firm, które nie dbają.

Najwięcej firm zielonej gospodarki
jest w Łodzi oraz w okolicach
Piotrkowa Trybunalskiego.
Firmy zielonej gospodarki zajmują
się: gospodarowaniem śmieciami,
energią elektryczną z wody,
powietrza i słońca i budowaniem
domów.
Zielona gospodarka to także zdrowe rolnictwo, ale takiego jest bardzo
mało.
Tylko niektóre firmy zielonej gospodarki naprawdę produkują coś
zdrowego i bezpiecznego.
Dużo firm jeszcze nie produkuje dobrych rzeczy dla środowiska.

Najwięcej ludzi robi coś dobrego dla
środowiska w budownictwie.
Dużo ludzi pracuje dla środowiska
produkując rzeczy.
Mało ludzi pracuje w rolnictwie dobrym dla
środowiska.

Żeby pracować dobrze dla środowiska trzeba
się dużo uczyć.
Do pracy w zielonej gospodarce potrzeba
dużo specjalistów.
Specjalistów brakuje.
Trudno zatrudnić nowe osoby szczególnie do
skomplikowanej pracy.
Łatwo znaleźć chętnych do prac prostych.

Zielona gospodarka zatrudnia ludzi do prac
prostych i do prac skomplikowanych.
Najwięcej ludzi wykonuje proste prace.
W przyszłości będzie potrzebnych dużo
specjalistów a trudno ich znaleźć.

Wnioski z badania
Autorzy raportu uważają, że zielona gospodarka
będzie się rozwijać.
W zielonej gospodarce będzie coraz więcej
miejsc pracy.
Zielona gospodarka będzie się rozwijać jeśli
wszyscy będą współpracować.
Firmy i władze muszą razem dbać o przyrodę.
Trzeba uczyć właścicieli firm jak dbać o przyrodę.

Do dbania o przyrodę potrzebne są pieniądze.
Potrzebne są pieniądze dla firm.
Pieniądze na dbanie o środowisko firma może
otrzymać.
Do dbania o przyrodę potrzebne są proste
przepisy.
Przepisy nie mogą się często zmieniać.

Dla władz województwa łódzkiego ważna jest
zielona gospodarka.
Zapisane to zostało w wielu ważnych
dokumentach.
Bardzo dużo pieniędzy z Unii Europejskiej
przeznaczono na dbanie
o przyrodę.

Firmy nie chcą dbać o przyrodę za
swoje pieniądze.
Mało szefów firm myśli o ochronie
przyrody jako o czymś ważnym.
W przyszłości bardzo mało firm chce
produkować rzeczy, które są dobre dla
środowiska.
Firmy uważają, że dbanie o przyrodę się nie opłaca.
Dużo firm uważa, że ludzie nie polubią ich bardziej za dbanie o przyrodę.
To bardzo niebezpieczne dla przyrody.

Firmy zajmujące się zieloną
gospodarką myślą o przyszłości lepiej
niż wszystkie firmy.
To znaczy, że są optymistami.
Optymista to ktoś kto spodziewa się, że
w przyszłości będzie dobrze.

Dużo firm nie planują zatrudniać
więcej ludzi.
Mało firm chce zatrudnić nowych
ludzi.
Te firmy, które chcą zatrudniać
nowych ludzi będą szukać
specjalistów.
Będą też zatrudniać ludzi do prostych prac.

Autorzy artykuły uważają, że zielona
gospodarka ma przyszłość.
Władze nie mogą przeszkadzać w ochronie
przyrody zmieniając przepisy.
Firmy muszą mądrze wydawać dużo pieniędzy
z Unii Europejskiej.

