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Synopsis. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie czy proponowane przez Urząd Pracy instrumenty 
rynku pracy efektywnie aktywizują osoby bezrobotne. Analiza zebranych danych umożliwiła stwierdzenie, które z 
form doszkalania osób bezrobotnych są najczęściej wybierane oraz wskazała charakterystyczne cechy osób, które 
po poddaniu się aktywizacji zawodowej najczęściej odnosiły sukces.

Wstęp
Bezrobocie pojawiło się jako negatywny rezultat transformacji ustrojowej, która została zapocząt-

kowana w Polsce pod koniec lat 80. XX w. i przyniosła wiele zmian w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego, politycznego i gospodarczego. Zjawisko to ograniczyło satysfakcję wielu ludzi z pozytywnych 
efektów przemian w postaci demokracji, decentralizacji i otwarcia drogi do Unii Europejskiej. Z biegiem 
czasu to właśnie bezrobocie stało się jednym z najważniejszych kryteriów dzielących społeczeństwo na 
benefi cjentów i przegranych transformacji [Danecka 2005].

Niewątpliwym powodem do zmartwienia jest znaczna skala bezrobocia w Polsce. Zmusza to do 
zastanowienia się nad różnymi formami walki z tym zjawiskiem. Rozmiar istniejącego bezrobocia spo-
wodował sytuację, kiedy urzędy pracy nie mogą objąć pomocą wszystkich osób potrzebujących wsparcia 
w zakresie zagrożenia bezrobociem lub samego bezrobocia. Dzieje się tak za sprawą niewystarczającego 
dofi nansowania sektora publicznego, który ma obecnie dominującą pozycję w zwalczaniu bezrobocia, 
jednak coraz częściej zmuszony jest do zaniechania zatrudnienia nowych osób [Szewczyk 2004].

W podjęciu skutecznej walki z bezrobociem okazują się ważne dane przedstawiające faktyczny stan 
tego problemu. Dane ogólnie dostępne zwykle przedstawiają tylko liczbę zarejestrowanych osób bezro-
botnych w Polsce, jednocześnie nie wskazują ile z tych osób jest bez pracy z konieczności a ile z wyboru. 
Dopiero dane ukazujące chęć do podjęcia pracy, gotowość do przyjęcia lub odrzucenia oferty, aktywność 
oraz inicjatywę w kształtowaniu nowych warunków życia i zgoda na zmianę zawodu lub dokształcanie 
się dadzą pełen obraz problemu umożliwiając skuteczne przeciwdziałanie [Borkowska 2002].

Bezrobocie jest zjawiskiem specyfi cznym i trudnym do zdefi niowania w sposób jednoznaczny. Wielu 
badaczy przedmiotu podjęło jednak próbę zdefi niowania tego zjawiska. W literaturze przedmiotu można 
znaleźć defi nicję mówiącą, że z bezrobociem mamy do czynienia, gdy na rynku pracy są osoby, które 
chcą pracować ale pozostają bez zajęcia. Wielkość bezrobocia mierzona jest stopą bezrobocia wyrażającą 
procentowy udział liczby ludności w wieku produkcyjnym, między 16 a 60 rokiem życia, wyłączając 
osoby, które nigdy nie pracowały i nie wyraziły chęci podjęcia pracy [Cyrkon 1996].

Reszke [1999] opisała bezrobocie jako ogólną liczbę osób zarejestrowanych w instytucjach powo-
łanych do obsługi osób bezrobotnych oraz jako oszacowaną na podstawie badań sondażowych liczbę 
osób, które w tygodniu poprzedzającym badanie nie były zatrudnione, aktywnie poszukiwały pracy i 
były gotowe ją podjąć w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie.

Kryńska i współautorzy [1998] przedstawiają defi nicję bezrobocia jako zjawiska polegającego na 
tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, która jest zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia zostaje 
bez pracy mimo poszukiwań.

Przedstawione powyżej defi nicje bezrobocia zwracają uwagę na złożoność tego problemu i zwracają uwagę 
na to, że wiele aspektów powinno być brane pod uwagę przy defi niowaniu tego pojęcia, gdyż samo określenie ile 
osób jest bez pracy nie wystarcza. W celu podjęcia jakichkolwiek prób zaradczych wobec bezrobocia muszą być 
znane dane dotyczące chęci, gotowości i możliwości podjęcia pracy przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 
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Cel, materiał i metodyka badań
Głównym celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie efektów aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych, które skorzystały z proponowanych przez jeden z Powiatowych Urzędów Pracy w 
województwie kujawsko-pomorskim instrumentów rynku pracy. Cel główny został zrealizowany przy 
pomocy następujących celów cząstkowych:
 – zbadanie jakie instrumenty rynku pracy były najczęściej wybierane,
 – sprawdzenie czy wykorzystanie instrumentów rynku pracy było efektywne,
 – sprawdzenie czy wiek osób bezrobotnych miał wpływ na efekty aktywizacji zawodowej,
 – zbadanie czy wykształcenie osób bezrobotnych miało wpływ na efekty aktywizacji zawodowej.

Na podstawie określonych celów została wyznaczona następująca hipoteza główna: aktywizacja 
zawodowa w badanym powiatowym urzędzie pracy jest efektywna, gdyż wpływa na zmniejszenie bez-
robocia. Na bazie hipotezy głównej zweryfi kowano następujące hipotezy cząstkowe:
 – najczęściej wybieranymi instrumentami rynku pracy są instrumenty doszkalające,
 – osoby młodsze częściej odnoszą sukces po poddaniu się aktywizacji zawodowej,
 – osoby z wykształceniem wyższym i średnim częściej odnoszą sukces po poddaniu się aktywizacji 

zawodowej.
Badanie zostało przeprowadzone z udziałem osób, które poddały się aktywizacji zawodowej przy po-

mocy proponowanych przez jeden z powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 
instrumentów rynku pracy. Respondenci wypełnili kwestionariusz składający się z 20 pytań dotyczących 
zagadnień zastosowanych instrumentów rynku pracy i efektów aktywizacji zawodowej.

Wyniki badań
W badaniu wzięło udział 86 respondentów, wśród nich znalazło się 38 kobiet i 47 mężczyzn, którzy 

poddali się aktywizacji zawodowej przeprowadzonej przy pomocy proponowanych przez powiatowy 
urząd pracy instrumentów rynku pracy. W tabeli 1 przedstawiono niektóre z wyników przeprowadzonego 
badania. Z analizy danych wynika, że wśród osób badanych zakwalifi kowanych do pierwszego przedziału 
wiekowego od 18 do 27 lat znalazło się 44,2% respondentów, a wśród nich było 18,6% kobiet i 25,6% 
mężczyzn. W drugim przedziale wiekowym od 28 do 37 lat umieszczono 29,0% ankietowanych osób, wśród 
nich było 17,4% mężczyzn i 11,6% kobiet. W kolejnym przedziale wiekowym od 38 do 47 lat znalazło się 
16,3% osób, które wypełniły kwestionariusze, wśród nich było 9,3% kobiet i 7,0% mężczyzn. W ostatnim 
przedziale wiekowym od 48 do 57 
lat znalazło się 19,5% osób, które 
wzięły udział w badaniu, a wśród 
nich było 5,8% kobiet i 4,7% 
mężczyzn.

Dane umieszczone w tabeli 
2 przedstawiają podział osób 
badanych ze względu na płeć 
i wykształcenie. Największa 
grupa respondentów (55,8%) 
ma zawodowe wykształcenie, 
wśród tych osób jest 32,5% 
mężczyzn i 23,3% kobiet. Drugą 
grupę stanowią osoby z wy-
kształceniem średnim (33,7%). 
W tej grupie znalazło się 20,9% 
ankietowanych osób płci żeń-
skiej i 12,8% osób płci męskiej. 
Tylko 7,0% respondentów, któ-
rzy wzięli udział w badaniu 
miało wyższe wykształcenie, a 
wśród nich było 5,8% mężczyzn 
i 1,2% kobiet. Wykształcenie 
podstawowe reprezentowali, 
sami mężczyźni (3,5%).

Dane w tabeli 3 przedsta-
wiają podział osób badanych 

Tabela 1. Podział osób badanych ze względu na płeć i wiek 
Table 1. Classifi cation of persons surveyed owing to sex and age
Płeć/Sex Podział osób wg wieku [%]/ 

Classifi cation of persons [%]
Razem/

Total
18-27 lat/

years
28-37 lat/

years
38-47 lat/

years
48-57 lat/

years
Kobiety/Women 18,6 11,6 9,3 5,8 45,3
Mężczyźni/Men 25,6 17,4 7,0 4,7 54,7
Razem/Total 44,2 29,0 16,3 10,5 100,0
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 2. Podział osób badanych ze względu na płeć i wykształcenie Table 
2. Classification of persons surveyed owing to sex and education 
Płeć/Sex Wykształcenie [%]/Education [%] Razem/

totalpodstawowe/
basic

zawodowe/
professional

średnie/
secondary

wyższe/
higher

Kobiety/ 
Women 0 23,3 20,9 1,2 45,4

Mężczyźni/
Men 3,5 32,5 12,8 5,8 54,6

Razem / 
Total 3,5 55,8 33,7 7,0 100,0

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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ze względu na płeć i zastosowane in-
strumenty rynku pracy. Najwięcej osób 
ankietowanych (38,3%) wzięło udział w 
kursach, wśród nich było 18,6% kobiet i 
19,7% mężczyzn. W szkoleniach wzięło 
udział 15,1% osób, które  wypełniły 
kwestionariusze, wśród nich znalazło 
się 8,1% kobiet i 7,0% mężczyzn. Przy 
wykonywaniu robót publicznych praco-
wało 12,7% respondentów, wśród nich 
było 10,4% mężczyzn i 2,3% kobiet. 
Staż odbyło 11,6% respondentów, a 
wśród nich znalazło się 8,1% kobiet i 
3,5% mężczyzn. Wykonywania prac 
interwencyjnych podjęło się 10,4% 
badanych osób, wśród nich było 9,3% 
mężczyzn i tylko 1,1% kobiet. Kolejne 
9,3% ankietowanych osób poddało się 
przygotowaniu do innego zawodu, a 
wśród nich znalazło się 7,0% kobiet i 
2,3% mężczyzn. Jednorazową pożyczkę 
na działalność gospodarczą wzięło 2,3% respondentów płci męskiej.

W tabeli 4 przedstawiono dane wskazujące na to, że wśród kobiet zdecydowana większość (36,1%) 
odniosła sukces po aktywizacji zawodowej, tylko 9,3% respondentów płci żeńskiej odniosło porażkę 

w znalezieniu pracy. Również wśród mężczyzn, 
którzy wypełnili ankiety zdecydowana większość 
(37,2%) odniosła sukces po aktywizacji zawodo-
wej, tylko 17,4% ankietowanych osób w tej grupie 
odniosło porażkę po poddaniu się aktywizacji 
zawodowej.

Dane zaprezentowane w tabeli 5 pozwalają 
stwierdzić, że najwięcej osób (36,1%) które 
odniosły sukces po poddaniu się aktywizacji 
zawodowej zostało zakwalifi kowanych do pierw-
szego przedziału wiekowego od 18 do 27 lat. 
Kolejne 22,1% respondentów, którzy odnieśli 
sukces  przydzielono do przedziału wiekowego 
od 28 do 37 lat. W przedziale wiekowym od 38 
do 47 lat znalazło się 9,3% osób ankietowanych, 
którym udało się znaleźć zatrudnienie. W ostatnim 
przedziale wiekowym znalazło się 5,8% respon-
dentów, którzy znaleźli zatrudnienie po poddaniu 
się aktywizacji zawodowej. Wśród respondentów, 
którzy odnieśli porażkę i nie znaleźli zatrudnienia 
pomimo poddaniu się aktywizacji zawodowej w 
pierwszym przedziale wiekowym od 18 do 27 lat 
znalazło się 8,1% ankietowanych. W przedziałach 
od 28 do 37 lat i od 38 do 47 lat znalazło się po 
7,0% osób, które wzięły udział w badaniu i w 
przedziale wiekowym od 48 do 57 lat umieszczono 
4,6% respondentów, którzy nie odnieśli sukcesu 
pomimo poddaniu się aktywizacji zawodowej.

Analiza danych zawartych w tabeli 6 umoż-
liwia stwierdzenie, że w najliczniejszej grupie 
(55,8%) respondentów, którzy zdeklarowali po-
siadanie wykształcenia zawodowego znalazło się 
34,9% osób, które odniosły sukces po poddaniu 
się aktywizacji zawodowej i 20,9% osób, które 

Tabela 3. Podział osób badanych ze względu na płeć i wykorzystywanie 
instrumentów rynku pracy
Table 3. Classifi cation of persons surveyed due to gender and the 
use of  labour market instruments
Instrumenty rynku pracy/
Labour market instruments

Płeć [%]/Sex [%] Razem/
Totalkobiety/

women
mężczyźni/

men
Kursy/Courses 18,6 19,7 38,3
Staż/Probation 8,1 3,5 11,6
Szkolenia/Training 8,1 7,0 15,1
Prace interwencyjne/
Intervantion work 1,1 9,3 10,4

Roboty publiczne/Public works 2,3 10,4 12,7
Przygotowanie zawodowe/
Professional preparation 7,0 2,3 9,3

Jednorazowa pożyczka 
na działalność/
One-time loan for 
business activity

0 2,3 2,3

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Podział osób badanych ze względu na płeć i 
efekty aktywizacji zawodowej
Table 4. Classifi cation of persons surveyed,due to gender 
and professional activation effects
Płeć/Sex Efekty aktywizacji 

zawodowej [%]/
Professional activation 

effects [%]

Razem/
Total

pozytywny/
positive

negatywny/
negative

Kobiety/women 36,1 9,3 45,4
Mężczyźni/men 37,2 17,4 54,6
Razem/total 73,3 26,7 100,0
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 5. Podział osób badanych ze względu na wiek 
i efekty aktywizacji zawodowej
Table 5. Classifi cation of persons surveyed, due to age 
and professional activation effects
Wiek [lata]/
Age [years]

Efekty aktywizacji 
zawodowej [%]/

Professional activation 
effects [%]

Razem/
Total

pozytywny/
positive

negatywny/
negative

18-27 36,1 8,1 44,2
28-37 22,1 7,0 29,1
38-47 9,3 7,0 16,3
48-57 5,8 4,6 10,4
Razem/Total 73,3 26,7 100,0
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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odniosły porażkę w tym zakresie. Wśród 
osób, które wypełniły kwestionariusze i 
zadeklarowały posiadanie wykształcenia 
średniego (33,7% wszystkich badanych) 
znalazło się 30,2% osób, które odniosły 
sukces po poddaniu się aktywizacji za-
wodowej i 3,5% osób, które nie zostały 
zatrudnione pomimo aktywizacji zawo-
dowej. Tylko 7% ankietowanych osób 
miało wykształcenie wyższe i wszystkie 
osoby, które wzięły udział w aktywizacji 
zawodowej znalazły zatrudnienie. Naj-
mniejszą grupą była grupa osób deklaru-
jąca podstawowe wykształcenie (3,5%), 
wśród tych respondentów 2,3% osób nie 
znalazło zatrudnienia pomimo aktywizacji 
zawodowej, a 1,2% odniosło sukces w tym 
zakresie.

Zebrane w tabeli 7 dane umożliwiają 
stwierdzenie, że zdecydowana większość 
(73,3%) osób, które wzięły udział w bada-
niu i skorzystały z proponowanych instru-
mentów rynku pracy, odniosły pozytywny 
efekt aktywizacji zawodowej. Wśród tych 
osób znalazło się 31,4% respondentów, 
którzy wzięli udział w kursach, 11,6% 
ankietowanych, którzy wzięli udział w 
szkoleniach, 9,3% badanych osób wy-
konywało roboty publiczne, 7,1% osób, 
które uczestniczyły w badaniu poddało 
się przygotowaniu do wykonywania 
nowego zawodu, po 5,8% respondentów 
odbyło staż i podjęło się wykonywania 
prac interwencyjnych i 2,3% osób bada-
nych wzięło jednorazową pożyczkę na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
Tylko 26,7% respondentów nie odniosła 
sukcesu w znalezieniu pracy po poddaniu 
się instrumentom rynku pracy proponowa-
nym przez miejscowy Urząd Pracy. Wśród 
tych osób znalazło się 7% ankietowanych, 
którzy wzięli udział w kursach, 5,8% osób 
badanych, które odbyły staż, 4,6% osób, 
które wzięły udział w badaniu i podjęły się 
wykonania prac interwencyjnych, po 3,5% respondentów, którzy odbyli szkolenia i wykonywali roboty 
publiczne i 2,3% ankietowanych osób, które odbyły przygotowanie zawodowe do wykonywania nowego 
zawodu. Żadna z osób, która odniosła niepowodzenie pomimo poddania się aktywizacji zawodowej nie 
wzięła jednorazowej pożyczki na dofi nansowanie działalności gospodarczej.

Niewątpliwie, jednym ze skutecznych sposobów walki z bezrobociem okazują się instrumenty rynku 
pracy proponowane przez urzędy pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych może otworzyć im 
drogę do zdobycia pracy lub jej utrzymania, a czasem nawet zmiany na pracę na bardziej korzystnych 
warunkach.

Wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu potwierdzają postawioną hipotezę główną, która 
brzmi: aktywizacja zawodowa w badanym powiatowym urzędzie pracy jest efektywna, gdyż wpływa 
na zmniejszenie bezrobocia. Zdecydowana większość osób, które poddały się aktywizacji zawodowej 
odniosła sukces w znalezieniu pracy.

Szczegółowa analiza zebranych danych umożliwiła potwierdzenie również postawionych hipotez 
cząstkowych. Pierwsza z hipotez cząstkowych zakładała, że najczęściej wybieranymi instrumentami rynku 

Tabela 6. Podział osób badanych ze względu na wykształcenie 
i efekty aktywizacji zawodowej
Table 6. Classifi cation of persons surveyed, due to the education 
and professional activation effects
Wykształcenie/
Education

Efekty aktywizacji 
zawodowej [%]/

Professional activation 
effects [%]

Razem/
Total

pozytywny/
positive

negatywny/
negative

Podstawowe/Basic 1,2 2,3 3,5
Zawodowe/Professional 34,9 20,9 55,8
Średnie/Secondary 30,2 3,5 33,7
Wyższe/Higher 7,0 0 7,0
Razem/Total 73,3 26,7 100,0
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
Tabela 7. Podział osób badanych ze względu na instrumenty 
rynku pracy i efekty aktywizacji zawodowej
Table 7. Classification of persons surveyed, due to the 
instruments of labour market and professional activation effects
Instrumenty rynku 
pracy/Labour market 
instruments

Efekty aktywizacji 
zawodowej [%]/

Professional activation 
effects [%]

Razem/
Total

pozytywny/
positive

negatywny/
negative

Kursy/Courses 31,4 7,0 38,4
Staż/Probation 5,8 5,8 11,6
Szkolenia/Training 11,6 3,5 15,1
Prace interwencyjne/
Intervantion work 5,8 4,6 10,4

Roboty publiczne/
Public works 9,3 3,5 12,8

Przygotowanie 
zawodowe/Professional 
preparation

7,1 2,3 9,4

Jednorazowa pożyczka 
na działalność/One – 
time loan for business 
activity

2,3 0 2,3

Razem/Total 73,3 26,7 100,0
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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pracy są instrumenty doszkalające. Wyniki badań potwierdzają tę hipotezę i jednoznacznie wskazują, że 
najczęściej wybieranymi instrumentami rynku pracy były kursy i szkolenia.

Uzyskane wyniki pozwoliły na wysunięcie wniosku, że osoby zakwalifi kowane do dwóch pierwszych 
przedziałów wiekowych od 18 do 27 lat i od 28 do 37 lat w zdecydowanie większej liczbie odniosły 
sukces po poddaniu się aktywizacji zawodowej niż osoby starsze. Potwierdza to drugą z postawionych 
hipotez cząstkowych zakładającą właśnie, że osoby młodsze częściej odniosły sukces po poddaniu się 
aktywizacji zawodowej.

Ostatnia z postawionych hipotez cząstkowych zakładająca, że osoby z wykształceniem wyższym i 
średnim częściej odniosły sukces po poddaniu się aktywizacji zawodowej również została potwierdzona. 
Wyniki wskazują, że wszystkie badane osoby z wykształceniem wyższym, które poddały się aktywizacji 
zawodowej odniosły sukces. Zdecydowania większość respondentów z wykształceniem średnim po 
poddaniu się aktywizacji zawodowej odniosła sukces i znalazła pracę.

Podsumowanie
Podsumowując, można założyć, że działalność powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych może być efektywna i stanowi pewnego rodzaju rozwiązanie prowadzące 
do zmniejszenia problemu bezrobocia. Z biegiem czasu oferta proponowanych instrumentów rynku pracy 
powinna być dostosowywana do lokalnych potrzeb. Odpowiednie przygotowanie przyszłego pracow-
nika w postaci wykształcenia i doskonalenia w zakresie konkretnego zawodu może ułatwić znalezienie 
pracy. Z badań wynika, że osobom młodszym poddanym aktywizacji zawodowej łatwiej było odnieść 
sukces, jednak zachęcanie osób starszych do korzystania z proponowanych instrumentów rynku pracy 
może również przyczynić się do odniesienia sukcesu w znalezieniu zatrudnienia. Rozszerzenie badań 
dotyczących chęci i gotowości osób bezrobotnych do poddania się aktywizacji zawodowej i pójścia do 
pracy ułatwiłyby funkcjonowanie instytucji wspierających osoby bezrobotne, a oferty pracy trafi ałyby 
częściej do właściwych osób.
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Summary
The aim of this research was to check if labour market instruments that are proposed in labour market institutions 

are effective as professional activation of unemployed. Analysis of collected data show which labour market instruments 
are more common and some characteristics of unemployed who were professional activated and got success.
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