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NOTA REDAKCYJNA 

Raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród działaczy samorządowych  
i pracowników publicznych służb zatrudnienia przez dr. Tomasza Meringa z Instytutu Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w grudniu 2012 r. i styczniu 2013r.  

Badanie zrealizowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.  

Projekt badawczy został dofinansowany z grantu przyznanego w ramach dotacji celowej na 
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Autor pragnie złożyć gorące podziękowania kierownictwu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie oraz pracownikom Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy za pomoc w 
przeprowadzeniu badania. Szczególne wyrazy wdzięczności składa wszystkim osobom, 
które  wzięły udział w badaniu ankietowym.  
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Wstęp 

Polityka rynku pracy w Polsce ma charakter zdecentralizowany, a w związku ze 

zróżnicowaniem regionalnym i lokalnym, działania podejmowane w powiatach są 

niejednolite i zależne np. od sytuacji w sferze zatrudnienia i kwalifikacji pracowników 

powiatowych urzędów pracy (Baron-Wiaterek 2008' s. 97). Zgodnie z zapisami ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, samorząd powiatowy odgrywa kluczową 

rolę w kreowaniu lokalnej polityki rynku pracy. Do jego zadań należy m.in. opracowanie i 

realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz 

pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań w sferze 

zatrudnienia. Zadania te mają być realizowane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w 

skład powiatowej administracji zespolonej (dyrektorów powiatowych urzędów pracy 

powołują starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu). Dla właściwego sposobu 

realizacji tych zadań konieczna jest dobra współpraca z władzami powiatowymi (radami 

powiatów i zarządów powiatów) oraz instytucjami rynku pracy. 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród 

działaczy samorządowych i pracowników publicznych służb zatrudnienia (a więc osób 

ustawowo odpowiedzialnych za realizację lokalnej polityki rynku) w powiatach 

Województwa Mazowieckiego. Głównym celem badania było zgromadzenie opinii 

respondentów na temat stanu realizowanych lokalnych polityk rynku pracy oraz określenie 

czynników warunkujących ich efektywne wdrażanie. W badaniu przyjęto kilka hipotez 

badawczych, które poddano próbie weryfikacji. Założono, że efektywność wdrażanych 

działań będzie uzależniona od czynników kontekstowych (w tym - przede wszystkim od 

sytuacji na danym powiatowym rynku pracy), oraz od doświadczenia i kwalifikacji kadry 

zajmującej się problemami rynku pracy. Dodatkowo, w badaniu zebrano opinie pracowników 

publicznych służb zatrudnienia na temat możliwości szerszego wykorzystania instrumentów 

Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management) w realizacji polityki rynku 

pracy. 
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1. Opis metodologii badania 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej (Comuter-Assisted 

Web Interview) przez firmę Mands Badanie Opinii i Rynku z Wrocławia. Ankieta składała się z 

dwudziestu pytań, z których większość stanowiły pytania zamknięte oparte o zmodyfikowaną 

(tj. siedmiostopniową) skalę Likerta.  

W listopadzie ubiegłego roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wysłał pocztą 

listy z prośbą o wzięciu udziału w badaniu zaadresowane do wszystkich dyrektorów 

powiatowych urzędów pracy oraz starostów powiatowych w Województwie Mazowieckim. 

W piśmie poproszono o wzięcie udziału w badaniu w każdym powiecie trzy szerokie grupy 

respondentów:  

 starostów powiatowych i przewodniczących rad powiatów i rad zatrudnienia (ewentualnie  

przedstawicieli tych organów);  

 dyrektorów powiatowych urzędów pracy i kierowników centrów aktywizacji zawodowej;  

 pośredników i doradców zawodowych.  

Taki sposób doboru respondentów umożliwiał zebranie opinii wśród osób ustawowo 

odpowiedzialnych za promowanie rozwoju lokalnego na poziomie powiatowym (grupa 

pierwsza), menadżerów wdrażających polityki aktywizacyjne (grupa druga) i osoby 

bezpośrednio współpracujące z osobami wspieranymi (grupa trzecia)1.  

 W dalszej kolejności przygotowano bazę danych adresów poczty elektronicznej. W 

większości przypadków, respondenci byli identyfikowani za pomocą stron internetowych; w 

sytuacji, gdy ustalenie adresów było tą droga niemożliwe, podejmowano próbę ich uzyskania 

droga telefoniczną. Niestety, ze względu na zróżnicowany zakres informacji udostępnianych 

w powiatach, uzyskanie pełnej bazy adresowej okazało się bardzo trudne. Część urzędów i 

starostw publikowała w internecie bezpośrednie adresy poczty elektronicznej kierownictwa i 

swoich pracowników; w pozostałych przypadkach umieszczano jedynie zbiorcze adresy e-

mailowe, co bardzo utrudniało realizację badania. Najtrudniej przedstawiała się sytuacja z 

dotarciem do adresów poczty elektronicznej przedstawicieli rad powiatów i powiatowych 

rad zatrudnienia, którzy w ogromniej większości nie posiadali (lub też nie upubliczniali) 

swoich adresów. W sumie w bazie danych znalazło się 228 adresów poczty elektronicznej; 

szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej tabeli. 
                                                           
1
 Pierwotnie zakładano również przeprowadzenia badania wśród członków powiatowych rad zatrudnienia, 

jednak ze względu na problemy z dotarciem do tej grupy pomysł ten został odrzucony. 
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Tabela 1 Liczba rozesłanych ankiet z uwzględnieniem typu respondentów (N 228) 

Respondenci Liczba 

dyrektorzy, wice dyrektorzy PUP, kierownicy CAZ 108 
pośrednicy i doradcy zawodowi 36 
Starostwa i Rady  84 

 
W grudniu 2012 r. wysłano linki z adresem do ankiety do respondentów. Zdając sobie 

sprawę z możliwych problemów związanych z dotarciem do badanych, w rozesłanych e-

mailach napisano szczegółową instrukcję wypełnienia ankiet oraz apel o przekazywanie jej 

do właściwych respondentów (co miało szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dysponowano 

jedynie zbiorczym adresem urzędu). Ankieta była dostępna dla respondentów przez okres 

jednego miesiąca; w tym czasie rozesłano cztery razy monity przypominające o ankiecie.   

W sumie uzyskano 88 poprawnie wypełnionych ankiet. Najniższy odzew odnotowano 

w przypadku starostów powiatowych i przewodniczących rad powiatów (łącznie zaledwie 

pięć poprawnie wypełnionych ankiet), co wskazuje, że ta kategoria respondentów z różnych 

przyczyn nie chciała się wypowiadać na tematy związane z rynkiem pracy. Sytuację tą  należy 

uznać za bardzo niepokojące, bo może to oznaczać zawężenie lokalnych polityk rynku pracy 

tylko i wyłącznie do działań podejmowanych przez publiczne służby zatrudnienia - bez 

należytego wsparcia ze strony organów władzy samorządowej na szczeblu powiatowym.  

W przypadku pozostałych grup respondentów stopa zwrotu ankiet była już znacznie 

większa. W sumie otrzymano 28 ankiet wypełnionych przez dyrektorów powiatowych 

urzędów pracy i kierowników centrów aktywizacji zawodowej (po 14 ankiet zostało 

wypełnionych przez każdą z tych grup), co łącznie stanowiło 11 proc. wszystkich osób 

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w powiatowych urzędach pracy w 

województwie mazowieckim2. Z kolei odsetek respondentów wśród dyrektorów PUP był 

jeszcze większy i wynosił 36 proc. Ankiety wypełniło również 46 pośredników i doradców 

zawodowych, co stanowiło 9 proc. ogółu osób zatrudnionych na tych stanowiskach na 

Mazowszu w 2011 r. W sumie należy uznać, że zebrane dane stanowią dość dobre 

odwzorowanie opinii pracowników powiatowych urzędów pracy w województwie.  

 
Tabela 2 Badani wg sprawowanej funkcji (N 88) 

Funkcja Liczba Proc. 

dyrektorzy PUP 14 
 

16 

                                                           
2
 Dane dotyczące struktury zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia w województwie mazowieckim 

pochodzą z 2011 r. Por. MPiPS 2012 s. 54-55. 
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kierownicy CAZ 14 16 
pośrednicy i doradcy zawodowi 46 52 
starostowie, przewodniczący rad 
powiatów  

5 6 

Brak danych 9 10 
Ogółem 88 100 

 
Ponad trzy czwarte respondentów stanowiły kobiety, co potwierdza dane wskazujące 

na znaczny stopień sfeminizowania kadry publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Wśród 

badanych przeważały osoby relatywnie młode – 38 proc. respondentów nie przekroczyło 35 

roku życia, a osoby do 44 roku życia stanowiły ponad połowę badanej populacji. Na strukturę 

wiekową wpłynęła konstrukcja próby, w której największy odsetek stanowili doradcy i 

pośrednicy pracy rekrutujący się głównie spośród ludzi młodych. Znakomitą większość 

badanych (ponad 70 proc.) stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie; 

w sumie osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (w tym również tytułem licencjata 

lub inżyniera) stanowiły 86 proc. próby. Charakteryzowane dane (relatywnie młody wiek i 

wysoki poziom wykształcenia) wskazują na wysoki poziom kapitału ludzkiego pracowników 

zatrudnionych w publicznych służb zatrudnienia w województwie mazowieckim.  

Rysunek 1 Charakterystyka respondentów ze względu 
na płeć (N 88) 

Rysunek 2 Charakterystyka respondentów ze względu 
na wiek (N 88) 
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Rysunek 3 Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N 88) 
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2. Rozkład odpowiedzi na najważniejsze pytania 

W tej części raportu przedstawiono (za pomocą średnich) odpowiedzi na 

podstawowe pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Pytania odnoszą się do 

najważniejszych aspektów realizacji lokalnych polityk rynku pracy. Jak wspomniano powyżej, 

w kwestionariuszu zdecydowano się na wykorzystanie skali Likerta; wydaje się, że jest to 

metoda lepsza od proszenia respondentów o wyrażanie kategorycznych sądów o sukcesie 

bądź porażce programu (co miałoby miejsce w przypadku zastosowania kafeterii odpowiedzi 

zbudowanej na odpowiedziach tak i nie), bo pozwala na zastosowanie mierników stopnia 

osiągnięcia celu. Dodatkowo, tego typu zabieg pozwala traktować średnie odpowiedzi jako 

zmienną zależną (wynikową), która może być następnie wykorzystywana do testowania 

różnych hipotez badawczych. W kwestionariuszu odpowiedzi były reprezentowane na skali 

od 1 do 7, gdzie jeden "1" oznaczał niski, a "7" - wysoki poziom odpowiedzi na dane pytanie. 

 

2.1. Waga przypisywana do kwestii związanym z rozwojem lokalnych 
rynków pracy i liderzy lokalnych polityk rynku prac 

Na początku kwestionariusza zapytano się respondentów o wagę przywiązywaną 

przez rady powiatów do kwestii związanych z promocją lokalnych rynków pracy. 

Jednocześnie, w celu określenia ewentualnego wpływu zjawisk kryzysowych na omawiane 

zagadnienia, poproszono badanych o udzielenie odpowiedzi za dwa okresy (tj. przed i po 

2008 r.)3. Wyniki odpowiedzi na pytanie zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.  

 

Tabela 3 Waga przywiązywana przez władze powiatu do kwestii związanych z lokalnym rynkiem pracy, 

respondenci (średnie odpowiedzi) 
Waga przywiązywana 
do kwestii związanych 
z lokalnym rynkiem 
pracy w okresach:  

Wszyscy 
respondenci 

starosta/wicestarosta 
powiatowy lub 

członek rady powiatu 

dyrektor/zastępca 
dyrektora 

powiatowego 
urzędu pracy lub 

kierownik CAZ 

pośrednik/doradca 
zawodowy 

przed wybuchem 
kryzysu gospodarczego 
w 2008 r. 

4,3 5,4 4,3 4,0 

w ciągu ostatnich 
czterech lat 

4,8 5,6 4,9 5,8 

Odpowiedzi umieszczone były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał bardzo małą wagę, a 7 – bardzo dużą wagę. 

                                                           
3
 Warto również wspomnieć, że pod koniec grudnia 2008 r. została znowelizowana ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), która wprowadziła szereg rozwiązań 
mających usprawnić realizację polityki rynku pracy, w tym m.in. programy specjalne, centra aktywizacji 
zawodowej, obowiązek opracowania indywidualnych planów zatrudnienia w przypadku osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne przez co najmniej 180 dni i inne.    
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Pytanie: Jaką wagę przywiązywały władze powiatu do kwestii związanych z lokalnym rynkiem pracy w 

Pani/Pana powiecie zamieszkania? 

a. przed wybuchem kryzysu gospodarczego w 2008 r.  

 b. w ciągu ostatnich czterech la 

Przedstawione w tabeli średnie odpowiedzi wskazują, że problematyka rynku pracy 

coraz częściej pojawia się w pracach rad powiatowych (wskazania ogółu respondentów w 

pierwszym i drugim okresie wynosiły odpowiednio 4,3 i 4,8). Warto również odnotować 

wzrost wagi (o 0,5 pkt.) odnotowany w okresie wystąpienia spowolnienia gospodarczego, 

którego skutki dały się odczuć również na Mazowszu (chociażby w postaci zwiększenia się 

liczby zwolnień monitorowanych). Z drugiej strony ingerencja rad w kształt lokalnej polityki 

rynku pracy nie była wielka, o czym świadczą odpowiedzi respondentów udzielone na 

pytanie o wpływ wywierany przez poszczególne podmioty na decyzje dotyczące rozwoju 

lokalnych rynków pracy (tabela 4). Według wszystkich respondentów największą rolę 

odgrywali tu starostowie powiatowi (ze średnią wskazań na poziomie 4,9) i dyrektorzy 

powiatowych urzędów pracy (średnia odpowiedzi 4,7). Wynik powyżej wartości środkowej 

skali odnotowali jeszcze przedstawiciele pracodawców (4,9) i powiatowe rady zatrudnienia 

(4,2).  

Pozostałe podmioty miały według respondentów mniejsze znaczenie. Co ciekawe, 

według badanych większy wpływ na decyzje dotyczące rynku pracy wywierali 

przedstawiciele pracodawców niż powiatowych rad zatrudnienia. Największa różnica 

wystąpiła tu w odpowiedziach udzielonych przez dyrektorów powiatowych urzędów pracy i 

kierowników CAZ (średnia wskazań dla pracodawców to 4,5 i zaledwie 3,9 dla rad 

zatrudnienia). Dane te sugerują, że dla osób pełniących kluczowe funkcje w powiatowych 

urzędach pracy pracodawcy są coraz ważniejszym partnerem dla lokalnych samorządów w 

realizacji programów rynku pracy, podczas gdy wpływ rad zatrudnienia jest niewielki - 

przynajmniej w porównaniu do ustawowego umiejscowienia tych organów w realizacji 

polityki rynku pracy4. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Do zadań powiatowych rad zatrudnienia należy m.in. opiniowanie i ocenianie lokalnych programów promocji 

zatrudnienia, opiniowanie planu wydatków z Funduszu Pracy i inne 
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Tabela 4 Wpływ podmiotów na lokalne polityki rynku pracy, respondenci (średnie odpowiedzi) 

Wpływ Wszyscy 

respondenci 

starosta/wicestarosta 

powiatowy lub członek 

rady powiatu 

dyrektor/zastępca 

dyrektora 

powiatowego urzędu 

pracy lub kierownik 

CAZ 

pośrednik/doradca 

zawodowy 

Rada Powiatu 3,9 3 3,6 4,2 

Starosta 

Powiatu 

4,9 4,6 4,5 5,3 

Powiatowa 

Rada 

Zatrudnienia 

4,2 4,4 3,9 4,4 

Dyrektor PUP 4,7 4,4 4,6 4,6 

Pracownicy 

PUP 

3,4 3,6 3,6 3,2 

Przedstawiciele 

pracodawców 

4,4 4,2 4,5 4,5 

Organizacje 

pozarządowe 

2,9 2,2 2,9 3,0 

Odpowiedzi umieszczone były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał bardzo mały wpływ,  a 7 – bardzo duży 

wpływ. 

Pytanie: Jaki wpływ na decyzje dotyczące rozwoju rynku pracy w Pani/Pana powiecie mają niżej wymienione 

podmioty? 

a. Rada Powiatu 

b. Starosta Powiatu  

c. Powiatowa Rada Zatrudnienia 

d. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

e. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  

f. przedstawiciele pracodawców  

g. organizacje pozarządowe 

 

Szczególnie niepokojąca jest niska waga przypisywana wpływowi pracowników 

powiatowych urzędów pracy (średnia wskazań wśród ogółu respondentów wyniosła 

zaledwie 3,4), co wskazuje na ich niewielki wpływ na podejmowane decyzje w zakresie 

polityki rynku pracy. Wydaje się, że doświadczenie i znajomość realiów lokalnych rynków 

pracy doradców zawodowych i pośredników pracy powinny być wykorzystywane w 

większym stopniu, niż miało to miejsce w świetle wyników badania. Najniżej oceniano 

znaczenie organizacji pozarządowych, co może jednak wynikać z faktu, że w próbie znalazło 

się duża liczna powiatów wiejskich, w których sektor pozarządowy nie jest zbyt aktywny.  

Należy jednocześnie stwierdzić, że według respondentów kreowanie lokalnych polityk 

rynku pracy odbywało się w województwie bez wyraźnego lidera (żaden z podmiotów nie 

osiągnął średniej wskazań powyżej 5 pkt.), co może być czynnikiem utrudniającym skuteczne 

działanie w okresie spowolnienia gospodarczego. Przedstawione wyniki uzupełniają 

odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytanie otwarte (Q 14: Jakie inne zmiany 

zdaniem Pana/Pani powinny zostać wprowadzone w realizacji polityki rynku pracy na 
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szczeblu lokalnym?). Dwóch respondentów (co ciekawe, byli to dyrektorzy PUP) 

opowiedziało się za wyodrębnieniem urzędów pracy ze struktur samorządu powiatowego. 

Pozostali badani byli jednego innego zdania i wskazywali na konieczność większego 

zaangażowania władz samorządowych (w tym również - szczebla gminnego) w politykę rynku 

pracy. Respondenci zwracali również uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy i 

partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 

oraz większą współpracę między instytucjami samorządowymi a prywatnymi podmiotami 

gospodarczymi (np. agencjami zatrudnienia, prywatnymi pracodawcami).  

Odpowiedzi udzielone na pytanie otwarte wskazują, że respondenci w różny sposób 

oceniają jakość współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy. Z jednej strony może 

wskazywać to na niedociągnięcia w rozwiązaniach systemowych, a z drugiej strony - 

wypowiedzi badanych mogą ilustrować zróżnicowany kontekst lokalny, w którym 

realizowane są programy rynku pracy. 

 

2.2. Cele lokalnych programów rynku pracy 

W literaturze przedmiotu można znaleźć różne typologie celów programów rynku 

pracy. Z reguły wskazuje się, że celem podstawowym jest zwiększenie zatrudnienia, jednak w 

odniesieniu do części programów takim celem jest dostarczenie usług przejściowych, które 

dopiero w dalszej kolejności mogą przyczynić się do znalezienia zatrudnienia. Według 

Zenona Wiśniewskiego, aktywne programy zatrudnienia ukierunkowane są przede wszystkim 

na przygotowanie bezrobotnych do ponownego ich włączenia w rynek pracy (Wiśniewski 

2010, s. 16). W tym kontekście, do podstawowych zadań aktywnej polityki rynku pracy 

należą: aktywizacja zawodowa bezrobotnych, podniesienie produkcyjności siły roboczej, 

weryfikacja gotowości do pracy bezrobotnych oraz zmniejszenie nie dopasowań 

strukturalnych na rynku pracy.  

Wszystkie te cele mogą być istotne z punktu widzenia lokalnych rynków pracy,  

jednak istniejący system regulacyjny powinien pozwalać samorządom na elastyczne 

dostosowanie priorytetów do kontekstu lokalnego. Z drugiej strony, ważne jest również 

uwzględnienie w strategiach lokalnych celów krajowej polityki rynku pracy. Zgodnie z 

Krajowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 (KPDZ/2012-2014) za taki 
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cel ogólny należy uznać wzrost wskaźnika zatrudnienia (RM 2012 s. 19)5; cel ten z 

konieczności powinien być również wspierany na poziomie lokalnym (należy jednak dodać, 

że wskaźniki dotyczące aktywności ekonomicznej i zawodowej są trudno dostępne na 

poziomie powiatowym, co utrudnia ocenę skuteczności prowadzonych działań).  

Na poniższym wykresie przedstawiono wskazania respondentów dotyczące wagi 

przywiązywanej do poszczególnych celów oraz subiektywne opinie na temat stopnia ich 

osiągnięcia. Kafeteria odpowiedzi na zadane pytanie była bardzo szeroka i umożliwiała 

respondentom dokonanie ocen celów uznawanych w literaturze przedmiotu za istotne w 

kontekście realizacji lokalny programów rynku pracy.  

 

Rysunek 4 Cele lokalnych programów rynku pracy 

 

                                                           
5
 Wzrost wskaźnika zatrudnienia do 66,5 proc. w końcu 2014 r. (dla osób w przedziale wieku 20-64 lata).  
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Odpowiedzi umieszczone były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał małą wagę/stopień osiągnięcia celu,  a 7 – 

bardzo dużą wagę/stopień osiągnięcia celu 

Pytanie: Jak ważne były niżej wymienione cele w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego 

rynku pracy w Pana/Pani powiecie? 

Pytanie: W  jakim stopniu zostały osiągnięte niżej wymienione cele w działaniach podejmowanych na rzecz 

rozwoju lokalnego rynku pracy? 

a. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

b. poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych 

c. wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 

d. wspieranie przedsiębiorczości 

e. łagodzenie skutków bezrobocia 

f. prewencja (pomoc osobom zagrożonym utratą miejsc pracy 

g. przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu 

h. weryfikacja gotowości do pracy osób bezrobotnych 

i. zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy  

j. wysoka efektywność podejmowanych działań 

 

Respondenci za najważniejszy cel podejmowanych działań uznali aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych (średnia wskazań 5,67). Wysoki poziom uzyskały również: 

wpieranie tworzenia nowych miejsc pracy (5,44), wspieranie przedsiębiorczości (5,41), 

poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych (5,06), wysoka efektywność 

podejmowanych działań (5,02) oraz łagodzenie skutków bezrobocia (5,00).  Na dalszych 

miejscach wymieniano: weryfikację do pracy osób bezrobotnych (4,33), zmniejszenie 

niedopasowań strukturalnych na rynku pracy (3,80), prewencję (pomóc osobom zagrożonym 

utratą miejsc pracy) (3,53) oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu (2,78).  

Z pewnością aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych jest celem centralnym dla 

działań podejmowanych w sferze zatrudnienia. Warto również zauważyć, że respondenci w 

większym stopniu wskazywali na cele charakterystyczne dla popytowej strony rynku pracy 

(co sugeruje wysoki poziom wskazań dla wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych 

miejsc pracy). Z kolei zmniejszenie niedopasowań strukturalnych oraz poprawa zdolności do 

zatrudnienia (a więc cele, które w pewnym stopniu można utożsamiać z oddziaływaniem na 

rynek pracy od strony podażowej) cieszyły się nieco mniejszą wagą wskazań. Z jednej wyniki 

badania mogą wskazywać na trudną sytuację lokalnych rynków pracy - i niewielką liczbę 

tworzonych nowych miejsc pracy. Wniosek ten potwierdzają odpowiedzi udzielone przez 

część badanych na pytanie otwarte (por. s. 11). Respondenci wskazywali głownie na 

konieczność przyciągnięcia inwestycji do powiatów, wsparcie lokalnych firm, w tym m.in. 

zachęcenie przedsiębiorców (za pomocą instrumentów fiskalnych takich jak np. ulgi 

podatkowe) do tworzenia nowych miejsc pracy, obniżenie kosztów pracy (Wysokie koszty 

utrzymania pracowników oraz załamanie ekonomiczne powoduje wysokie bezrobocie; żadne 
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badania nie uzdrowią gospodarki skoro nie mamy ofert które moglibyśmy przedstawiać 

osobom bezrobotnym, POŚREDNIK/DORADCA ZAWODOWY).  

Z drugiej strony, warto jednak wskazać na pewien brak przekonania respondentów o 

skuteczności instrumentów zorientowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

bezrobotnych - które teoretycznie powinny zwiększać szanse osób bezrobotnych na 

znalezienie pracy (a także sprawiać, że tworzone stanowiska pracy będą trwalsze i bardziej 

produktywne, ponieważ bezrobotni są zatrudniani przy pracach lepiej dostosowany do ich 

kwalifikacji i predyspozycji) (MPiPS 2008 s. 119). Wydaje się, że na opinie badanych mogła 

mieć wpływ niestabilna perspektywa układów lokalnych, które charakteryzują się niskim 

stopniem dopasowania wielkości i struktury zapotrzebowania miejscowej ludności na pracę 

zarobkową - z rozmiarami i strukturą popytu na pracę.  

 Zebrane dane wskazują ponadto na stosunkowo niewielką wagę przywiązywaną 

przez respondentów do działań o charakterze prewencyjnym, co może być pochodną 

rozwiązań  ustrojowych (PSZ zajmują się przede wszystkim osobami zarejestrowanymi jako 

bezrobotne). Wydaje się jednak, że działania o charakterze prewencyjnym powinny być 

bardziej dostrzeżone, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego, kiedy liczba osób 

zagrożonych zwolnieniami (w tym również monitorowanymi) znacznie się zwiększyła. Warto 

również odnotować relatywnie niską wagę przyznaną kwestiom związanym z weryfikacją 

gotowości osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, co może wskazywać na trudności z 

właściwą segmentacją osób bezrobotnych. 

Opisywane dane wskazują również na pewien rozdźwięk istniejący pomiędzy celami a 

subiektywnym poczuciem ich zrealizowania. Respondenci ocenili stan osiągnięcia celu 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na siedmiopunktowej skali na 4,52, tj. na 

poziomie wyraźnie niższym od wagi przyznanej temu celowi. Podobne wskazania uzyskano 

dla pytań dotyczących osiągnięcia pozostałych celów umieszczonych w kafeterii. W sumie, 

respondenci najlepiej ocenili stan realizacji celu wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 

(4,73) oraz wspieranie przedsiębiorczości (4,70). Te dość zaskakujące rezultaty  mogą wynikać 

z pozytywnych doświadczeń wyniesionych ze stosowania pewnych instrumentów 

aktywizacyjnych (np. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych z 

Funduszu Pracy), które są szczególnie popularne wśród osób bezrobotnych.  

Oceny respondentów na temat stanu osiągnięcia celu różniły się w zależności od 

zajmowanego stanowiska; były one najniższe w przypadku starostów i członków rad 
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zatrudnienia (średnia odpowiedzi 3,4), a najwyższe wśród osób zajmujących się bezpośrednią 

pracą z osobami wspieranymi (4,9). Ciekawy jest zwłaszcza rozdźwięk pomiędzy 

odpowiedziami udzielanymi przez respondentów sprawujących kluczowe stanowiska w 

powiatowych urzędach pracy (średnia 4,25) a opiniami  doradców zawodowych i 

pośredników pracy (ta ostatnia grupa wyraźnie lepiej oceniała stan osiągnięcia celu 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych).  

Tabela 5 Osiągnięcie celu aktywizacja zawodowa osób dorosłych wg pełnionej funkcji ( średnie odpowiedzi) 

Funkcja stopień osiągnięcia celu 

starosta/wicestarosta powiatowy lub członek 
rady powiatu 

3,4 

dyrektor/zastępca dyrektora powiatowego 
urzędu pracy lub kierownik caz 

4,25 

pośrednik/doradca zawodowy 4,9 

 

Głównym źródłem finansowania polityki rynku pracy w Polsce jest Fundusz Pracy, 

którego środki przeznaczone są na świadczenia łagodzące skutki bezrobocia oraz aktywizację 

zawodową bezrobotnych. Kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie 

powiatowych programów promocji zatrudnienia są ustalane przez zarząd województwa, (w 

ramach kwoty ustalonej dla województwa), jednak ostateczny zakres i struktura aktywnych 

polityk rynku pracy pozostaje w obszarze decyzyjnym samorządów powiatowych. Zgodnie z 

ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, decyzję w sprawie wyboru form 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych podejmuje starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej 

rady zatrudnienia (w praktyce na wybór ten wpływają również: zainteresowania osób 

bezrobotnych, możliwość organizacji danej formy na lokalnym rynku pracy oraz efektywność 

poszczególnych programów) (Kryńska 2009 s. 28).  

Rozwiązania ustrojowe przyznają samorządom powiatowym dużą autonomię w 

programowaniu działań na rzecz aktywizacji zawodowej - co ma umożliwić ich dostosowanie 

do specyfiki lokalnego rynku pracy. W praktyce jednak respondenci byli dość sceptyczni jeśli 

chodzi o możliwość dostosowania aktywnych polityk rynku pracy do sytuacji na powiatowych 

rynkach pracy. Na pytanie o możliwość dostosowania struktury wydatków FP do potrzeb 

lokalnego rynku pracy, respondenci udzielili odpowiedzi na poziomie 4,2 (rozkład odpowiedzi 

według sprawowanej funkcji został przedstawiony na wykresie 5). Również w odpowiedziach 

udzielonych na pytanie otwarte pojawiały się postulaty o zmniejszenie procedur 

biurokratycznych i obwarowań związanych z wydawaniem środków z FP ([…]Urząd powinien 
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mieć możliwość bardziej elastycznego działania i dysponować przewidywalną w dłuższym 

okresie wysokością środków. Powinien dysponować możliwością wsparcia finansowego rynku 

przez cały rok, a nie w drugiej jego połowie lub wręcz w grudniu, DYREKTOR PUP/ 

KIEROWNIK CAZ).  

Respondenci dość negatywnie ocenili również możliwość prowadzenia działań 

innowacyjnych, co potwierdzają dane zawarte w tabeli 6. W sumie należy podkreślić, że 

objęci badaniem pracownicy PSZ postrzegali swoje otoczenie instytucjonalno-prawne jako 

nadmiernie przeregulowane i tym samym – nie pozwalające na pełne dostosowanie 

aktywnych programów rynku pracy do kontekstu lokalnego. 

Rysunek 5 Elastyczność regulacji Funduszu Pracy 

 
 

Odpowiedzi umieszczane były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małą możliwość dostosowania 

instrumentów rynku pracy do potrzeb lokalnego rynku pracy, a 7 – bardzo dużą możliwość. 

Pytanie: W jakim stopniu istniejące regulacje dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Pracy pozwalają na 

dostosowanie usług i instrumentów rynku pracy do potrzeb lokalnego rynku pracy w Pani/Pana powiecie? 
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Tabela 6 Możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych (średnie odpowiedzi) 

Możliwość wdrażania  

innowacyjnych 

(niekoniecznie 

przewidzianych w 

ustawie) metod 

aktywizacji osób 

bezrobotnych 

Wszyscy 

respondenci 

starosta/wicestarosta 

powiatowy lub 

członek rady powiatu 

dyrektor/zastępca 

dyrektora 

powiatowego 

urzędu pracy lub 

kierownik CAZ 

pośrednik/doradca 

zawodowy 

 3,5 4,4 3,4 3,6 

Odpowiedzi umieszczone były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał bardzo małą możliwość wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań, a 7 – bardzo dużą możliwość. 

Pytanie: W jakim stopniu istniejące rozwiązania prawne umożliwiają wdrożenie  innowacyjnych (niekoniecznie 

przewidzianych w ustawie) metod aktywizacji osób bezrobotnych w Pani/Pana powiecie?  

2.3         Propozycje zmian w realizacji lokalnych polityk rynku pracy 

W kwestionariuszu zapytano się respondentów o kierunki zmian które powinny być 

wprowadzone w realizacji  lokalnych polityk Rynu pracy. Kafeteria odpowiedzi była bardzo 

szeroka (wykres 6). Dodatkowo, wyniki badania zostały uzupełnione o pytanie otwarte, w 

którym respondenci zostali poproszeni o wymienienie dodatkowych kierunków reform. 

Respondenci za najważniejsze uznali zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania 

nielegalnego zatrudnienia oraz przyznanie większej elastyczności powiatowym urzędom 

pracy w realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej (oba ze średnią wskazań 5,40). 

Bardzo ważne dla respondentów było również udoskonalenie informacji na temat lokalnych 

rynków pracy (5,13). Za mniej istotne zostało uznane wprowadzenie testów, które określają 

prawdopodobieństwa wystąpienia bezrobocia długookresowego w momencie rejestracji 

osoby bezrobotnej w urzędzie (tzw. profilowanie osób bezrobotnych) (4,27) oraz zmianę 

systemu oceny efektywności programów rynku pracy (3,67). Pozostałe wymienione w 

kafeterii propozycje zmian uzyskały niskie wskazania. Dotyczy to wdrożenia systemu 

zarządzania jakością (3,14), wprowadzenia systemu wynagradzania urzędów na podstawie 

osiągniętych wyników w aktywizacji zawodowej (3,10), określenia celów ilościowych (np. 

roczny limit osób bezrobotnych, które powinny zostać zaktywizowane zawodowo) (3,02) oraz 

wprowadzenia rozwiązań ułatwiających zlecanie usług i instrumentów rynku pracy 

podmiotom prywatnym (2,73). 

Postulat przyznania większej elastyczności został już omówiony w poprzednim 

podrozdziale. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wysoki poziom wskazań przyznany 

działaniom mającym na celu zwalczanie nielegalnego zatrudnienia. Jak się wydaje 

występowanie szarej strefy w badanych powiatach jest dużym problemem, z którego zdaje 
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sobie sprawę większość respondentów. Na pytanie:  jaka jest zdaniem Pani/Pana skala 

występowania nielegalnego zatrudnienia (szarej strefy) w Pani/Pana powiecie? uzyskano 

średnią ocenę wskazań na poziomie 5,2 (por. tabela 7). Tak duża waga przyznana 

zagadnieniom związanym z nielegalnym zatrudnieniem wskazuje na słabą kondycje lokalnych 

rynków pracy w których pracują badani (większość respondentów pochodziła z powiatów 

charakteryzujących się złą lub bardzo złą sytuacją na rynku – więcej informacji na ten temat 

przedstawiono w rozdziale 3). Znaczny zakres szarej strefy jest nie tylko utrudnieniem, z 

którym nie radzą sobie istniejące rozwiązania ustrojowe, ale również – o czym świadczą 

odpowiedzi udzielone na pytanie otwarte - źródłem frustracji pracowników publicznych 

służb zatrudnienia ([...]Z szarą strefą wszystkie zainteresowane instytucje mogą "walczyć" - 

ale są to działania, które nie przyniosą efektu, do czasu gdy koszty pracy będą tak wysokie, że 

będzie się "opłacało" pracować w szarej strefie, DYREKTOR PUP/KIEROWNIK CAZ).  

Istotnym problemem jest również brak wystarczającej segmentacji osób 

bezrobotnych, z których znaczna część nie jest zainteresowana znalezieniem legalnego 

zatrudnienia, a jedynie - uzyskaniem dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego. Problem ten 

dobrze opisują odpowiedzi respondentów udzielone na pytanie otwarte ([…] Z mojej opinii 

wynika że w ewidencji osób bezrobotnych około 70% to osoby nie zainteresowane pomocą 

PUP w podjęciu zatrudnienia. Jeżeli  takie osoby będą pozostawały w ewidencji to nigdy nie 

będziemy pracować efektywnie). W wypowiedziach badanych pojawiają się postulaty dobrze 

znane z dyskusji eksperckich, a dotyczące takich kwestii jak zniesienie obowiązku opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w PUP czy też zawieszenia 

(lub przynajmniej przeformułowania) ustawowej kategorii osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 uopzirp).  
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Rysunek 6 Które z zaproponowanych poniżej rozwiązań powinny zostać zdaniem Pani/Pana wprowadzone w 
funkcjonowaniu Publicznych Służb Zatrudnienia? 

 
 
Odpowiedzi były umieszczane na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza brak konieczności wprowadzenia danego 

rozwiązania, a 7 – bardzo duża potrzebę wprowadzenia  rozwiązania. 

Pytanie: Które z zaproponowanych poniżej rozwiązań powinny zostać zdaniem Pani/Pana wprowadzone w 

funkcjonowaniu  Publicznych Służb Zatrudnienia? 

a. określenie celów ilościowych (np. roczny limit osób bezrobotnych, które powinny zostać 

zaktywizowane zawodowo)  

b. wprowadzenie systemu wynagradzania urzędów na podstawie osiągniętych wyników w aktywizacji 

zawodowej 

c. wdrożenie systemu zarządzania jakością 

d. wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zlecanie usług i instrumentów rynku pracy podmiotom 

prywatnym 

e. wprowadzenie testów, które określają prawdopodobieństwa wystąpienia bezrobocia długookresowego 

w momencie rejestracji osoby bezrobotnej w urzędzie (tzw. profilowanie osób bezrobotnych) 

5,40 5,40 
5,12 

4,27 

3,67 

3,14 3,10 3,02 
2,73 

średnie odpowiedzi 



21 
 

f. wprowadzenie systemu oceny efektywności polityki rynku pracy w oparciu o ocenę efektu netto (tzn. 

porównywanie sytuacji osób bezrobotnych objętych programami aktywizacyjnymi, z osobami 

bezrobotnymi nie korzystającymi z programów rynku pracy) 

g. przyznanie większej elastyczności powiatowym urzędom pracy w realizacji zadań z zakresu aktywizacji 

zawodowej 

h. zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania nielegalnego zatrudnienia 

i. udoskonalenie informacji o lokalnych rynkach pracy. 

 

Tabela 7 Skala występowania nielegalnego zatrudnienia (szarej strefy) w powiecie (średnie odpowiedzi) 

Opinie na temat 

występowania 

nielegalnego 

zatrudnienia (szarej 

strefy) 

Wszyscy 

respondenci 

starosta/wicestarosta 

powiatowy lub 

członek rady powiatu 

dyrektor/zastępca 

dyrektora 

powiatowego 

urzędu pracy lub 

kierownik CAZ 

pośrednik/doradca 

zawodowy 

 5,2 3,2 5 5,5 

Odpowiedzi umieszczone były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał występowanie niewielkiej szarej strefy e 

powiecie, a 7 – bardzo dużą szarą strefę. 

Pytanie: Jaka jest zdaniem Pani/Pana skala występowania nielegalnego zatrudnienia (szarej strefy) w powiecie? 

Opisana sytuacja wskazuje na dość duży rozdźwięk pomiędzy otoczeniem 

instytucjonalno-prawnym a realiami, w ramach których realizowane są programy lokalnych 

rynków pracy. W ankiecie zapytano się również respondentów o jakość diagnozy lokalnych 

rynków pracy w kontekście realizowanych w powiatach działań aktywizacyjnych (tabela 7). 

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że według badanych osób jakość zakres zbieranych nie jest 

wystarczająca do właściwego dopasowania działań do potrzeb lokalnych. Szczególnie 

niepokojąca jest niska średnia wskazań wśród badanych pośredników i doradców 

zawodowych (3,8), gdyż są to osoby bezpośrednio pracujące z osobami wspieranymi, 

podejmujące decyzje w zakresie przyjętej formy aktywizacyjnej.    

 

Tabela 8 Jakość diagnozy lokalnych rynków pracy (średnie odpowiedzi) 

Jakość diagnozy 

sytuacji  na lokalnych 

rynkach pracy w 

kontekście realizacji 

programów 

aktywizacyjnych   

Wszyscy 

respondenci 

starosta/wicestarosta 

powiatowy lub 

członek rady powiatu 

dyrektor/zastępca 

dyrektora 

powiatowego 

urzędu pracy lub 

kierownik CAZ 

pośrednik/doradca 

zawodowy 

   3,9 3,2 4,3 3,8 

Odpowiedzi umieszczone były na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczał bardzo małą możliwość dostosowania 

instrumentów do potrzeb lokalnego rynku pracy, a 7 – bardzo dużą możliwość. 

Pytanie: W jakim stopniu dostępna diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Pana/Pani powiecie pozwala 

na dopasowanie działań do rzeczywistych potrzeb? 

 

Jedną z proponowanych w kafeterii odpowiedzi była zmiana sposobu oceny 

efektywności aktywnych programów rynku pracy. Stosowane obecnie wskaźniki (m.in. 
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najpopularniejszy wskaźnik – efektywność zatrudnieniowa)6 pozwalają jedynie na ocenę 

efektywności brutto programów. Badania efektywności brutto dotyczą zmian statusu 

uczestników danej formy aktywizacji (np. bezrobotnych biorących udział w stażach). Badania 

takie nie dają jednak pełnej możliwości oszacowania wpływu działania na zmianę statusu 

uczestników, ponieważ nie uwzględniają efektów zewnętrznych APRP (w m.in. efektu 

jałowego biegu, czyli sytuacji, w której część spośród osób, które uczestniczyły w działaniach 

także bez tego udziału osiągnęłaby określony stan (np. zatrudnienie).  

Proponowane w kafeterii odpowiedzi badania efektywności netto polega na analizie 

sytuacji dwóch zbiorowości, tj. osób, które brały udział w określonych formach działania oraz 

grupy kontrolnej (tj. osób o podobnych cechach społeczno-demograficznych oraz tym 

samym statusie względem prowadzonych działań, które nie brały udziału w działaniach). 

Badanie to pozwala trafniej i rzetelniej oszacować wpływ danego działania na zmianę statusu 

uczestników biorących w nim udział. Efekt programu jest obliczany jako różnica między liczbą 

tych, którzy osiągnęli określony stan (np. znaleźli zatrudnienie) i uczestniczyli w danej formie 

aktywizacji oraz liczbą tych, którzy osiągnęli dany stan, pomimo że nie uczestniczyli w tej 

formie.  

Warto również podkreślić, że badani w niewielkim stopniu chcieli wprowadzenia do 

publicznych służb zatrudnienia rozwiązań charakterystycznych dla sektora prywatnego, o 

czym świadczy niski poziom wskazań dla czterech pierwszych odpowiedzi umieszczonych w 

kafeterii (a-b) (rysunek 6). Odpowiedzi te uzyskały najniższe średnie wskazań, wszystkie też 

znalazły się poniżej wartości środkowej skali. Proponowane rozwiązania (w tym: wdrożenie 

systemu zarządzania jakością i motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników, 

określanie celów ilościowy w programach ryku pracy oraz kontraktowanie usług 

aktywizacyjnych) są elementami charakterystycznymi dla doktryny nowego zarządzania 

publicznego (New Public Management - NPM). Doktryna ta opiera się na dwóch elementach: 

profesjonalizacji zarządzania (w tym: położenie nacisku na osiąganie wyników, zarządzanie 

poprzez cele, zarządzanie jakością i inne) oraz na wprowadzaniu mechanizmów rynkowej 

konkurencji do sektora publicznego (w tym m.in.: prywatyzacja/wprowadzanie 

                                                           
6
 Efektywność zatrudnieniowa – (tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia) – stosunek liczby osób, które po 

zakończeniu udziału w danym roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy 
zatrudnienie tj., wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu 
zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby osób, które 
w tym samym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. (MPiPS 2013 s. 4). 
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kontraktowania usług na podstawie przetargów (outsorcing), wprowadzanie opłat za usługi, 

tworzenie rynków wewnętrznych oraz nowego typu agencji publicznych, rozliczanych z 

działalności na podstawie osiągniętych wyników). Zgodnie z wytycznymi nowego zarządzania 

publicznego, administracja powinna zagwarantować, że pewne dobra i usługi będą 

oferowane, ale nie musi (wręcz nie powinna) sama zajmować się ich dostarczaniem (gdyż w 

tej sferze jest mniej efektywna od podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych). 

Mówiąc obrazowo, NPM zakłada, że administracja powinna sterować, a nie wiosłować (steer, 

not row) (Supernat 2003 s. 33).  

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów można wysnuć wniosek, że 

badani nie są zwolennikami głębokich zmian mających na celu wprowadzenie do 

funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia elementów charakterystycznych dla nowego 

zarządzania publicznego7. Dotyczy to w szczególności kontraktowania usług pracy, które 

uzyskało najniższą średnią wskazań. Widać, że badani nieufnie podchodzili do ewentualnego 

rozszerzenia współpracy z podmiotami prywatnymi w zakresie aktywnej polityki rynku pracy 

i chcieli pozostawienia w tej sferze monopolu PSZ. Wyniki te potwierdzają również 

wypowiedzi respondentów udzielone na pytanie otwarte ([…]Powierzenie zadań firmom 

prywatnym problemu nie rozwiąże. Firmy te chętnie zajmą się bezrobotnymi, którzy mają 

duże szanse na rynku - tymi trudniejszymi już niekoniecznie. Poza tym urząd 5 razy ogląda 

każdą złotówkę zanim ją wyda - firma prywatna, nastawiona na zysk będzie się tak samo 

zastanawiała jak "wyrwać" pieniądze, zmaksymalizować zysk, niekoniecznie w sposób 

zapewniający długotrwałe zatrudnienie swojego klienta, DYREKTOR PUP/KIEROWNIK CAZ).  

Widać również, że pewne rozwiązania charakterystyczne dla tej doktryny pojawiają się w 

praktyce funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Dotyczy to zwłaszcza wyznaczania 

celów ilościowych w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy 

oraz realizacji ankiet badających satysfakcje klientów (rysunek 7). Pierwszy z wymienionych 

elementów jest od lat obecny w programach rynku pracy; dodatkowo paradygmat 

zarządzania poprzez cele został umocniony poprzez uczestnictwo Polski w strategiach 

rozwojowych Unii Europejskiej (w tym również Europejskiej Strategii Zatrudnienia).   

                                                           
7
 Warto podkreślić, że reformy te są coraz częściej podejmowane w państwach Europy Zachodniej. Przykładem 

mogą tu być szwedzkie publiczne służby zatrudnienia, w których wprowadzono system zarządzania oparty o 
zrównoważoną kartę wyników (ang. balanced scorecard), zakładający m.in. kompleksową ocenę efektywności 
działań prowadzonych przez lokalne urzędy pracy oraz motywacyjny system wynagradzania.  
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Rysunek 7 Czy w Pani/Pana Powiatowym Urzędzie Pracy? 

 

 

3.1 Analiza badanych z uwzględnieniem typu powiatu  

W raporcie przedstawiono odpowiedzi respondentów według grup powiatów o 

zbliżonym potencjale ekonomicznym. W celu określenia poziomu rozwoju gospodarczego 

powiatów posłużono się wynikami grupowania powiatów województwa mazowieckiego (i 

województw leżących w jego najbliższym sąsiedztwie) przygotowanego przez Urząd 

Statystyczny w Warszawie (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2012). W wyniku 

przeprowadzonej analizy skupień, w raporcie urzędu statystycznego wyodrębniono 5 grup 

powiatów (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2012 s. 4-5)8.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 W raporcie Urzędu Statystycznego w Warszawie wykorzystano 5 zmiennych, które najlepiej ukazują 

zróżnicowanie potencjału ekonomicznego powiatów. Do zmiennych tych należą: stopa bezrobocia; liczba 
podmiotów wpisanych do rejestru REGON, w przeliczeniu na 10 tys. ludności; odsetek zarejestrowanych 
bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok (w % bezrobotnych ogółem); przyrost naturalny w 
przeliczeniu na 1 tys. ludności; odsetek ludności mieszkającej w miastach (w % ogółu ludności) (Mazowiecki 
Ośrodek Badań Regionalnych 2012 s. 2). 
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Tabela 9 Charakterystyka grup powiatów 

Grupa L. powiatów charakterystyka 

1 1 (m.st. Warszawa)  najniższa stopą bezrobocia, największą liczbą podmiotów w 
rejestrze REGON (na 10 tys. ludności), względnie wysokim 
przyrostem naturalnym (na 1 tys. ludności) oraz najwyższym 
odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych (w % ogółu 
bezrobotnych); jest to w 100% obszar zamieszkany przez 
ludność miejską 

2 6, w tym 5 zlokalizowanych 
na terenie woj. 
mazowieckiego oraz 1 
miasto na prawach powiatu 
(m. Kielce leżące na terenie 
woj. świętokrzyskiego). 

relatywnie niska stopa bezrobocia, najwyższy przyrost 
naturalny (w przeliczeniu na 1 tys. ludności) oraz najniższy 
odsetek osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez 
pracy dłużej niż 1 rok w % ogółu bezrobotnych), a także 
stosunkowo duża liczbą podmiotów (w przeliczeniu na 10 
tys. ludności) i wysokim odsetkiem ludności mieszkającej w 
miastach (% ogółu ludności) 

3 28, w tym 18 miast na 
prawach powiatu 

stosunkowo wysoka stopa bezrobocia, wysoki odsetek osób 
długotrwale bezrobotnych (w % ogółu bezrobotnych), 
relatywnie duża liczba zarejestrowanych podmiotów 
przypadających na 10 tys. ludności, wysoki przyrost 
naturalny (na 1 tys. ludności) oraz duży odsetek ludności 
zamieszkałej w miastach (w % ogółu ludności). 

4 69, w tym 2 miasta na 
prawach powiatu (Chełm – 
woj. lubelskiego i Grudziądz 
– woj. Kujawsko-pomorskie). 

najwyższa stopa bezrobocia, stosunkowo wysoki odsetek 
bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok (w % 
bezrobotnych ogółem), niewielka liczbą zarejestrowanych 
podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności, niskim 
przyrostem naturalnym (na tys. ludności) oraz niski 
odsetkiem ludności zamieszkałej w miastach (% ogółu 
ludności). 

5 61 najmniejsza liczba zarejestrowanych podmiotów 
przypadających na 10 tys. ludności, ujemny przyrostem 
naturalny (na 1 tys. ludności), najniższy odsetek ludności 
zamieszkałej w miastach (w % ogółu ludności) oraz 
stosunkowo wysoka stopa bezrobocia i wysoki odsetek osób 
długotrwale bezrobotnych (w % ogółu bezrobotnych). 

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (2012), Analiza potencjału ekonomicznego powiatów 

województwa mazowieckiego i powiatów województw sąsiadujących, Warszawa, s. 4-5. 

 

Podstawowe informacje na temat grup powiatów zawarto w tabeli 9. Zebrane dane 

pokazują, że większość badanych pracowała w najliczniejszych grupach powiatów 

charakteryzujących się niskim lub bardzo niskim potencjałem ekonomicznym (tabela 10). 

Największy odsetek respondentów mieszkał w powiatach grupy 4 i 5 – łącznie stanowili oni 

68 proc. ogółu osób objętych badaniem. 
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Tabela 10 Liczba i odsetek badanych z uwzględnieniem typu powiatów. 

Grupa powiatów Liczba 
respondentów 

Odsetek 
respondentów 

1 1 1,1 
2 11 12,5 
3 14 15,9 
4 33 37,5 
5 28 31,8 
Brak danych 1 1,1 
Ogółem 88 100,0 

 

 Przedstawione na wykresie 8 dane są dość zaskakujące, bo pokazują, że poziom 

rozwoju ekonomicznego powiatów nie był czynnikiem istotnie różnicującym opinie 

respondentów na temat sukcesu lub porażki działań podejmowanych w celu aktywizacji 

zawodowej9. Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie potencjału ekonomicznego powiatów 

województwa mazowieckiego (w tym również – lokalnych rynków pracy), można by się 

spodziewać, że różnica w średnich odpowiedziach respondentów (występująca pomiędzy 

najlepiej a najgorzej rozwiniętymi gospodarczo powiatami) będzie większa niż 0,86 pkt. 

Wskazuje to, że kondycja lokalnych rynków pracy nie jest tu czynnikiem istotnie 

różnicującym opinie respondentów. Co więcej, średnie odpowiedzi dla grupy 2 (którą tworzą 

powiaty położone bezpośrednio sąsiadujące z Warszawą o relatywnie dobrej sytuacji na 

rynku pracy) były niższe od średnich wskazań w grupie 3 i  4, gdzie stopa bezrobocia była 

wyraźnie wyższa.      

Rysunek 8 Osiągnięcie celu aktywizacja zawodowa osób dorosłych wg grup powiatów ( średnie odpowiedzi) 

 

                                                           
9
 Należy jednak pamiętać, że ze względu na nierównomierny rozkład badanych nie można uznać tych wyników 

za w pełni reprezentatywne.  

5 
4,45 

4,78 4,72 
4,14 

1 2 3 4 5 

średnie odpowiedzi 
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Podobnie, potencjał ekonomiczny nie miał większego znaczenia dla wagi przywiązywanej 

przez władze powiatu do kwestii związanych z rynkiem pracy, co ilustrują dane umieszczone 

na wykresie 9. Średnie odpowiedzi respondentów w grupie 2, 4 i 5 są do siebie bardzo 

zbliżone. Wyjątkiem od tej reguły jest grupa 3, gdzie średnie wskazania respondentów były 

wyraźnie niższe  (ze względu na zbyt małą liczbę respondentów zrezygnowano z prezentacji 

odpowiedzi grupy 1). 

 

Rysunek 9 Waga przywiązywana w ciągu ostatnich czterech lat przez władze powiatu do kwestii związanych z 

lokalnym rynkiem pracy według typu powiatu, respondenci (średnie odpowiedzi) 
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Podsumowanie 

Niniejsze badanie przedstawia opinie działaczy samorządowych oraz pracowników 

publicznych służb zatrudnienia na temat głównych problemów i osiągnięć związanych z 

promocją powiatowych rynków pracy. W projekcie posłużono się subiektywnymi opiniami 

respondentów do oceny ważności i stopnia osiągnięcia celów związanych z promocją 

lokalnych rynków pracy, co może być traktowane jako metoda uzupełniającą standardowe 

badania oceny skutków APRP.  

Zebrane wyniki wskazują na istnienie konsensus wokół podstawowego 

aktywizacyjnego celu polityki rynku pracy w Polsce. Jednocześnie, przedstawione rozkłady 

odpowiedzi sugerują, że lokalni aktorzy w większym stopniu odwoływali się do celów (i 

instrumentów) zorientowanych popytowo, podczas gdy oddziaływanie na stronę podażową 

rynku pracy miało niższą średnią wskazań. Oznacza to, że według respondentów 

podejmowanie wysiłków na rzecz tworzenia miejsc pracy było bardziej właściwą formą 

promocji lokalnych rynków pracy niż oddziaływanie na zdolność do zatrudnienia 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Wnioski te potwierdzają dane na temat struktury 

wydatków na aktywne polityki rynku pracy, gdzie wyraźnie widać przesunięcie w stronę 

instrumentów popytowych (Kryńska 2009 s. 28). Warto przy tym pamiętać, że większość 

gospodarek lokalnych funkcjonuje w warunkach permanentnej nierównowagi i ma problemy 

ze zbilansowaniem wielkości i struktury zapotrzebowania na pracę z istniejącymi zasobami 

pracy (co wynika m.in. z tempa zmian w gospodarce układu lokalnego). W tej sytuacji należy 

położyć większy nacisk na wzmocnienie współpracy pomiędzy powiatami w zakresie 

realizacji programów aktywnej polityki rynku pracy (podnosząc jednocześnie jakość 

ogólnokrajowego systemu publicznego pośrednictwa pracy). 

Wprawdzie nie ma nic zaskakującego w fakcie, że oceny na temat stopnia osiągnięcia 

celów w zakresie polityki rynku pracy były niższe od wagi przyznanej tym celom, to jednak 

rozdźwięk odnotowany w odpowiedziach respondentów był dość duży. Średnia wskazań dla 

realizacji celu aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wyniosła 4,52, co należy uznać za 

wynik dość przeciętny, mieszczący się tylko nieco powyżej wartości środkowej 

siedmiopunktowej skali ocen.  Badani wskazywali przy tym na problemy wiążące się z 

nadmierną regulacją (w ramach której są prowadzone i finansowania APRP) oraz na kłopoty 

wynikające z istnienia nielegalnego zatrudnienia i nieprawidłowej segmentacji osób 
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bezrobotnych. Jednocześnie respondenci generalnie nie byli zwolennikami wprowadzania do 

funkcjonowania PSZ rozwiązań charakterystycznych dla sektora prywatnego.  

Zgromadzone wyniki badania nie pozwoliły na określenie czynników istotnie 

różnicujących opinie respondentów na temat sukcesu lub porażki działań aktywizacyjnych. 

Dość zaskakujący jest zwłaszcza fakt, że, opinie badanych nie były uzależnione od poziom 

rozwoju ekonomicznego powiatów (por. rozdział 2.3). Jedyną zależność widać tu pod 

względem wykształcenia, gdyż średnia ocen wśród osób legitymujących się wykształceniem 

podstawowym i średnim wyniosła 4,4 i była niższa od średniej ocen osób posiadających 

wykształcenie wyższe (4,7).  Wydaje się więc, że ustalenie w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do zatrudnionych w 

urzędach pracy pośredników i doradców przyczyniło się do zwiększenia potencjału 

publicznych służb zatrudnienia. Jednocześnie, w celu pełniejszego wykorzystania kapitału 

ludzkiego PSZ, należałoby zwiększyć wpływ tych dwóch grup wywierany na decyzje 

dotyczące rozwoju lokalnych rynków pracy. 
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