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Aktywizacja zawodowa máodych osób bezrobotnych
w wybranych powiatach ziemskich podregionu siedleckiego
Vocational Activation of Young Unemployed in Selected Rural
Counties of Siedlce Subregion
Synopsis. Bezrobocie osób máodych naleĪy aktualnie do najpowaĪniejszych problemów polskiego
i unijnego rynku pracy. Na obydwu tych rynkach osoby máode stanowią blisko poáowĊ ogóáu
bezrobotnych. Celem niniejszego opracowania jest okreĞlenie stopnia zainteresowania bezrobotnych
máodych mieszkaĔców wsi aktywnymi programami rynku pracy oraz diagnoza najczĊĞciej
stosowanych przez te osoby metod poszukiwania zatrudnienia. Podstawowym Ĩródáem informacji są
wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w trzech powiatach ziemskich podregionu
siedleckiego.
Sáowa kluczowe: bezrobocie osób máodych, aktywne programy rynku pracy, metody poszukiwania
zatrudnienia
Abstract. Youth unemployment is currently among the most serious problems on the Polish and EU
labour markets. The young account for nearly half of the unemployed on the two markets. The
purpose of the paper is to determine the interest of young unemployed residents of rural areas in
labour market programmes and to diagnose the methods of seeking employment used by those people.
The information presented mainly comes from the results of questionnaire surveys carried out in three
rural counties of the Siedlce subregion.
Key words: youth unemployment, active labour market programmes, methods of seeking
employment
JEL Classification: J64

Wprowadzenie
Wedáug danych Eurostatu zharmonizowana stopa bezrobocia w Unii Europejskiej
w koĔcu czerwca 2018 roku osiągnĊáa poziom 6,9%. SpoĞród wszystkich paĔstw
czáonkowskich najniĪszy poziom bezrobocia odnotowano w Czechach, w Niemczech i na
WĊgrzech. Polska z wynikiem 3,7% uplasowaáa siĊ na pozycji czwartej. WyraĨny trend
spadkowy bezrobocia w UE obserwowany jest od roku 2014.
WiĊkszoĞü ekonomistów ocenia, iĪ ze wzglĊdu na niedostateczny rozmiar podaĪy
aktualny rynek pracy wykazuje cechy rynku pracownika. W tej sytuacji za problem
najtrudniejszy do rozwiązania uznaje siĊ bezrobocie osób máodych, które stanowią blisko
poáowĊ ogóáu bezrobotnych. Na koniec czerwca 2018 roku stopa bezrobocia w UE wĞród
osób do 25. roku ksztaátowaáa siĊ na poziomie 15,2%. Osoby máode, to grupa spoáeczno1
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zawodowa, przed którą rynek pracy stawia szczególnie wysokie wymagania. Pracodawcy
poszukują pracowników wykwalifikowanych, posiadających doĞwiadczenie i staĪ pracy,
których ludzie máodzi, czĊsto tuĪ po zakoĔczeniu edukacji, ze wzglĊdów oczywistych nie
posiadają. Skuteczna aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych, staáaby siĊ
przynajmniej w czĊĞci odpowiedzią na zgáaszane przez pracodawców niedobory zasobów
pracy.
W aktywizacji zawodowej osób máodych szczególnego znaczenia nabiera polityka
rynku pracy, która stanowi trwaáy element wspóáczesnej polityki gospodarczej krajów
wysokorozwiniĊtych i znajduje umocowanie w najwaĪniejszych aktach prawnych (Ostój,
2012). Próby ograniczania problemu
jednoznacznie okreĞlone zostaáy równieĪ
w dokumentach wspólnotowych, w tym przede wszystkim w „Strategii Unii Europejskiej
na rzecz máodzieĪy” oraz w dokumencie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównowaĪonego rozwoju sprzyjającemu wáączeniu spoáecznemu” (Kaczmarczyk, 2016).
Porównanie skali bezrobocia osób máodych na wsi i w mieĞcie, wskazuje na wiĊksze
natĊĪenie problemu w Ğrodowiskach wiejskich (AktywnoĞü…, 2016, 2018). Z uwagi na
ekonomiczno-spoáeczne konsekwencje bezrobocia máodych mieszkaĔców wsi, zjawisko to
wymaga szczegóáowej diagnozy, w tym równieĪ w odniesieniu do lokalnych rynków pracy.
Celem niniejszego opracowania jest okreĞlenie stopnia zainteresowania bezrobotnych
máodych mieszkaĔców wsi aktywnymi programami rynku pracy oraz diagnoza najczĊĞciej
stosowanych przez te osoby metod poszukiwania zatrudnienia.
Podstawowym Ĩródáem informacji są wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych
techniką PAPI (Paper Assisted Personal Interviewing) na terenie trzech powiatów
ziemskich (siedleckiego, sokoáowskiego i áosickiego) podregionu siedleckiego. Podregion
siedlecki poáoĪony jest we wschodniej czĊĞci Regionu Mazowieckiego Regionalnego.
PowaĪnym problemem podregionu nadal pozostaje bezrobocie osób máodych. Udziaá osób
bezrobotnych do 34 roku Īycia waha siĊ od 46,3% w powiecie wĊgrowskim do 49,7%
w powiecie siedleckim. Są to wskaĨniki zdecydowanie wyĪsze niĪ dla kraju (40,4%) oraz
dla województwa mazowieckiego (38,3%).
Badaniami zrealizowanymi w styczniu i lutym 2018 roku objĊto 120 osób w wieku od
18 do 34 roku Īycia. KaĪda z badanych osób speániaáa kryteria osoby bezrobotnej przyjĊte
w definicji stosowanej przez GUS w Badaniach AktywnoĞci Ekonomicznej LudnoĞci
(BAEL). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, w którym
uwzglĊdnione zostaáy uwzglĊdnione zostaáy pytania dotyczące sytuacji rodzinnej
i materialnej, wyksztaácenia, istotnych wartoĞci Īyciowych i zawodowych oraz aktywnoĞci
edukacyjnej i aktywnoĞci w zakresie poszukiwania pracy.

Przyczyny i konsekwencje bezrobocia osób máodych na wiejskim
rynku pracy
Wedáug danych BAEL w okresie pomiĊdzy I kwartaáem 2016 a I kwartaáem 2018
roku, stopa bezrobocia w Polsce wĞród osób do 34 roku Īycia spadáa o 4,3 p.p., w tym na
wsi o 4,6 p.p., natomiast w mieĞcie o 4,0 p.p. W I kwartale 2018 roku wskaĨnik ten na wsi
osiągnąá poziom 7,9%, a w mieĞcie 5,1% (AktywnoĞü…, 2016, 2018). W rzeczywistoĞci
problem bezrobocia na wsi jest wiĊkszy niĪ wynika to z róĪnicy stopy bezrobocia pomiĊdzy
wsią a miastem. NaleĪy bowiem uwzglĊdniü fakt, Īe przyjĊta w BAEL definicja
bezrobotnego opiera siĊ na standardach MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy i nie jest
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związana z faktem rejestracji. Jest ona bardziej rygorystyczna w stosunku do tej stosowanej
przez urzĊdy. W rozumieniu MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy bezrobotnym pozostaje
osoba niepracująca zarobkowo wiĊcej niĪ 1 godzinĊ w badanym tygodniu, która aktywnie
poszukuje pracy i jest gotowa do podjĊcia pracy w tygodniu badanym lub nastĊpnym.
Kryteria te czĊĞciej speániają bezrobotni mieszkający na wsi, którzy z braku innych zajĊü na
ogóá uczestniczą w pracach gospodarstw rolnych.
Mimo znacznego w ostatnim okresie ograniczenia problemu bezrobocia na polskim
rynku pracy, wskaĨniki bezrobocia wĞród osób máodych są znacznie wyĪsze w porównaniu
z pozostaáymi kategoriami wieku. Oznacza to, Īe nadal jest to grupa pozostająca
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Do najwaĪniejszych przyczyn bezrobocia osób
máodych zalicza siĊ brak doĞwiadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifikacji do
potrzeb rynku pracy. W procesie rekrutacji pracodawcy szukają kandydatów, którzy są
w stanie wnieĞü do rozwijającego siĊ biznesu realną wartoĞü. Jest mniej prawdopodobne, Īe
taką wartoĞü wniesie máody czáowiek bez doĞwiadczenia zawodowego, który ponadto
generuje koszty doksztaácenia i dostosowania.
WystĊpowaniu problemów bezrobocia osób máodych sprzyja takĪe system edukacji,
w tym równieĪ na poziomie szkolnictwa wyĪszego (CháoĔ-DomiĔczak, StrawiĔski, 2015).
W okresie ostatnich 20 lat wspóáczynniki skolaryzacji w szkolnictwie wyĪszym wzrosáy
ponad dwukrotnie. Wspóáczynnik skolaryzacji brutto wzrósá z 22,3% w roku akademickim
1995/1996 do 47,6% w roku akademickim 2015/20162. Ma to bezpoĞredni wpáyw na liczbĊ
wchodzących na rynek pracy absolwentów kierunków studiów wyĪszych. Ponadto
powaĪnym problemem dotyczącym wielu szkóá wyĪszych jest brak zgodnoĞci programów
ksztaácenia z potrzebami zgáaszanymi przez pracodawców.
WĞród przyczyn problemów bezrobocia osób máodych wymienia siĊ równieĪ (Piróg,
2013):
x dyskryminujące máodzieĪ praktyki rekrutacyjne pracodawców,
x brak postaw sprzyjających skutecznemu poszukiwaniu pracy,
x zbyt wygórowane Īądania páacowe w stosunku do ofert rynku pracy.
Konsekwencje bezrobocia osób máodych rozpatrywaü naleĪy z uwzglĊdnieniem
skutków o charakterze spoáecznym oraz makro- i mikroekonomicznym (Kaczmarczyk,
2016, KsiĊĪyk, 2015). Do skutków spoáecznych zalicza siĊ podwyĪszone
prawdopodobieĔstwo ubóstwa, marginalizacji lub nawet wykluczenia spoáecznego. Tego
typu zjawiska skutkowaü mogą z kolei pojawianiem siĊ zachowaĔ patologicznych, takich
jak przestĊpczoĞü, alkoholizm czy narkomania. Negatywnym efektem bezrobocia máodych
jest takĪe deprecjacja posiadanych umiejĊtnoĞci i kompetencji zawodowych oraz
wydáuĪanie siĊ procesu usamodzielnienia.
Skutki makroekonomiczne związane są brakiem udziaáu bezrobotnych w tworzeniu
dochodu narodowego, stratami budĪetowymi wynikającymi z ponoszenia nakáadów na
edukacjĊ oraz finansowaniem aktywnych i pasywnych instrumentów rynku pracy.
Konsekwencje mikroekonomiczne odnoszą siĊ do trudnej sytuacji dochodowej osoby
bezrobotnej przenoszonej równieĪ na innych czáonków gospodarstwa domowego.
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Wspóáczynnik skolaryzacji brutto jest to wyraĪony procentowo stosunek (wedáug stanu w dniu 31 grudnia)
wszystkich osób uczących siĊ na danym poziomie do caáej populacji osób bĊdących w wieku nominalnie
przypisanym temu poziomowi ksztaácenia (19-24 lata w przypadku szkolnictwa wyĪszego).
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Wybrane elementy polityki rynku pracy
W aktywizacji zawodowej osób máodych szczególnego znaczenia nabiera polityka
rynku pracy, która zmierza do realizacji piĊciu nastĊpujących celów (Frączek, 2015):
1. Celu zatrudnieniowego powodującego ograniczenie rozmiarów bezrobocia;
2. Celu strukturalnego ukierunkowanego na zmniejszenie niedopasowaĔ
strukturalnych;
3. Celu produkcyjnego związanego z podnoszeniem efektywnoĞci zasobu pracy;
4. Celu socjalnego zabezpieczenia osób dotkniĊtych bezrobociem;
5. Celu integracji zawodowej tzw. grup problemowych na rynku pracy.
UwzglĊdniając cele polityki rynku pracy moĪna wyodrĊbniü w jej ramach instrumenty
aktywne i pasywne (in. aktywne i pasywne programy rynku pracy). Instrumenty aktywne
stwarzają bezrobotnemu moĪliwoĞci podjĊcia pracy lub podnoszą jego szanse
zatrudnieniowe (Drela, KiernoĪycka-Sobejko, 2009). Wpáywają one na poziom mobilnoĞci
czynnika pracy, a takĪe na osáabienie presji inflacyjnej i podniesienie moĪliwoĞci
zatrudnienia nawet przy danych rozmiarach popytu zagregowanego.
Instrumenty pasywne peánią funkcje osáonowe poprzez áagodzenie skutków
bezrobocia. NaleĪą do nich zasiáki dla bezrobotnych oraz narzĊdzia ukierunkowane na
zmniejszenie podaĪy pracy (np. wydáuĪenie okresu ksztaácenia czy dzielenie miejsc pracy).
Odpowiednio skonstruowane narzĊdzia pasywne mogą takĪe motywowaü bezrobotnych do
aktywnego poszukiwania zatrudnienia (Kubiak, 2016). Oddziaáywanie motywujące speánia
zwykle obniĪanie wysokoĞci zasiáku bądĨ utrata prawa do tego Ğwiadczenia wraz
z wydáuĪaniem siĊ okresu pozostawania bez pracy.
Z punktu widzenia aktywizacji zawodowej osób máodych zdecydowanie wiĊkszą rolĊ
peánią narzĊdzia o charakterze aktywnym. Ich znaczenie w zakresie wychodzenia
z bezrobocia i uzyskania trwaáego zatrudnienia odnosi siĊ przede wszystkim do poziomu
mikroekonomicznego (Socha, Sztanderska, 2000). Ustawa o promocji zatrudnienia
definiuje trzy rodzaje instrumentów aktywnych (Frączek, 2015):
1. podstawowe usáugi rynku pracy (poĞrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
organizacja szkoleĔ),
2. instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usáugi rynku pracy (miĊdzy
innymi staĪe, roboty publiczne, programy specjalne i regionalne, przyznawanie
bezrobotnemu speániającemu Ğrodków na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej, bony
staĪowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku Īycia),
3. instrumenty rozwoju zasobów rynku pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
program zwolnieĔ monitorowanych, Ğwiadczenia szkoleniowe dla zwalnianych
pracowników).
Dziaáania mające na celu zwiĊkszenie efektywnoĞci tych programów oraz inne
rozwiązania w zakresie aktywizacji bezrobotnych wprowadzone zostaáy Ustawą z dnia 14
marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598). a takĪe Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spoáecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.
U. z 2014 r., poz. 631). Gáównym zadaniem wymienionych aktów prawnych ma byü
usprawnienie oddziaáywania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz áagodzenie
skutków niedopasowania strukturalnego, zwáaszcza pod kątem kwalifikacji i kompetencji
osób bezrobotnych. Zaplanowane dziaáania mają na celu przywracanie umiejĊtnoĞci osób
bezrobotnych do trwaáego wáączania siĊ do rynku pracy oraz poprawĊ efektywnoĞci:
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politykii rynku pracy (w tym dziĊkii lepszej wspó
óápracy z pracodawcami);
funkcjonowania urzĊddów pracy, w tym podniesiienia standardów obsáugi kllientów przez
te urzĊddów i uzyskiw
wanych przez nie wskaĨnik
ków zatrudnieenia, dziĊki w
wprowadzeniu
nowychh form organizzacji pracy oraz wspóápracy urzĊdów z poddmiotami nieppublicznymi.
Istotnym
m zapisem tej
ej ustawy jest zakwalifikow
wanie osób doo 30. roku Īyccia (a nie jak
poprzednio do 25. roku ) do grupy znajdującej siĊ w szczególneej sytuacji na rynku pracy.
Oznacza too, Īe dostĊpp do prograamów specjaalnych oferow
wany bĊdziee wszystkim
absolwentom
m. Uzasadnieeniem dla pow
wyĪszego rozzwiązania jesst fakt ukoĔcczenia 25 lat
przez wiĊkszzoĞü osób studdiujących (24%) i koĔczący
ych studia (okk. 70%).
Dla mááodych osób bezrobotnychh znowelizow
wana ustawa wprowadziáa rozwiązania
w postaci boonów (staĪow
wych, szkoleniiowych, zatru
udnieniowych i na zasiedleenie), a takĪe
refundacjĊ skáadek na ubezpieczennie spoáecznee dla pracoddawców za zatrudnienie
bezrobotneggo w wieku doo 30 roku Īyciia podejmująccego pracĊ po raz pierwszy.
Noweliizacja ustawy nakáada na
n urzĊdy pracy
p
obowiiązek profiloowania osób
bezrobotnycch. Ma to na celu podniesiienie skuteczn
noĞci dziaáaĔ urzĊdów we wchodzeniu
lub powrociie na rynek pracy osób w naajwiĊkszym stopniu tej pom
mocy potrzebuujących, a do
tych zaliczaane są równieeĪ osoby máodde. Osoby beezrobotne tuĪ po rejestracji w urzĊdzie
aktywizowaane są w oparciu
o
o ziindywidualizo
owane podejĞcie, wyraĪoone poprzez
przyporządkkowanie do jeednego z trzeech wyodrĊbn
nionych profiili. KaĪdy zaarejestrowany
bezrobotny, od momenttu rejestracji prowadzony jest przez tego
t
samego pracownika
urzĊdu, tzw. doradcĊ klieenta. Aktywizaacja od sameg
go początku prowadzona
p
jeest w oparciu
p
aktyywizacyjnegoo wyraĪonego
o Indywiduaalny Plan Dziaaáania, z uwzgglĊdnieniem potencjaáu
w przyporząądkowaniu do okreĞlonego profilu.

Wyniki ba
adaĔ
W przeeprowadzonycch badaniach ankietowych
a
udziaá wziĊáo 47 kobiet i 773 mĊĪczyzn.
Najliczniejszą grupĊ (40,88%) stanowiáyy osoby bezro
obotne w wiekku 18 – 24 lataa. NajwyĪszy
odsetek bezzrobotnych wáaĞnie z tej kategorii
k
wiek
ku jest w osttatnich latachh typowy dla
polskiego ryynku pracy. WĞród
W
badannych osoby z grupy 25 – 29 lata stanoowiáy 28,3%,
natomiast z grupy 30 – 344 lata – 30,9%
%.
10,1%

wyĪszee

5,8%
21,,7%

24,2%
38,2%

policeaalne i Ğrednie
zawodo
owe
Ğredniee ogólnoksztaácącce
zasadn
nicze zawodowe
gimnazzjalne i poniĪej

Rys. 1. Struktuura wyksztaácenia respondentów
Fig. 1. The struucture of respondeents' education
ħródáo: opracow
wanie wáasne na podstawie wynikków badaĔ ankiettowych.

W kaĪĪdej analizie bezrobocia naleĪy uwzzglĊdniü poziiom wyksztaaácenia osób
bezrobotnycch (rys. 1) uzznawany za czynnik
c
kluczzowy determinnujący szansee znalezienia
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satysfakcjonującego i trwaáego zatrudnienia. W ankietowanej zbiorowoĞci grupą
najliczniejszą byli bezrobotni legitymujący siĊ wyksztaáceniem Ğrednim zawodowym
(38,2%). Znaczący odsetek stanowili równieĪ absolwenci liceów ogólnoksztaácących
(24,2%). Jest to jedyna kategoria bezrobotnych, której pozycja na polskim rynku pracy
w ostatnim okresie ulegáa pogorszeniu, a co związane jest z brakiem zapotrzebowania na
pracowników niewykwalifikowanych.
W zbiorowoĞci osób badanych (rys. 1) stosunkowo najniĪszy udziaá stanowili
bezrobotni z wyksztaáceniem wyĪszym (21,7%). Z jednej strony ukoĔczenie studiów nadal
pozostaje cennym skáadnikiem kapitaáu intelektualnego, stwarzającym duĪe szanse na
zatrudnienie, z drugiej zaĞ, utrzymująca siĊ w I kwartale 2018 roku dla tej grupy
absolwentów stopa bezrobocia na poziomie 17,3% przy stopie ogóáem 4,2%
(AktywnoĞü…2018), jest miĊdzy innymi rezultatem niedostosowania kierunków
ksztaácenia do potrzeb rynku pracy (CháoĔ-DomiĔczak, StrawiĔski, 2015). WĞród
bezrobotnych z wyksztaáceniem wyĪszym, duĪa grupa osób uzyskuje dyplomy na
kierunkach nie dających perspektyw na zatrudnienie.
W grupie ankietowanych najliczniej reprezentowana jest kategoria bezrobotnych,
którzy utracili zatrudnienie (57,5% ogóáu). Jest to doĞü zaskakujące w sytuacji niezáej
koniunktury gospodarczej i zgáaszanych przez przedsiĊbiorców niedoborów
pracowniczych. MoĪna wiĊc sądziü, Īe są to miĊdzy innymi bezrobotni, których
umiejĊtnoĞci i kompetencje zawodowe nie speániaáy oczekiwaĔ pracodawców. WĞród
badanych udziaá osób podejmujących próbĊ znalezienia pracy po raz pierwszy wynosiá
22,5%, osób powracających na rynek pracy po przerwie 15,8%, a tych, którzy sami
zrezygnowali z poprzedniego miejsca pracy 4,2%.
WiĊkszoĞü ankietowanych (93 respondentów) deklaruje znaczne doĞwiadczenie
zawodowe. SpoĞród nich aĪ 47,5% posiada doĞwiadczenie nabyte w wiĊcej niĪ trzech
miejscach pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze respondentów wedáug dáugoĞci
okresu pozostawania bez pracy. NajwyĪszy odsetek (77,5% ogóáu) stanowią bezrobotni
pozostający bez pracy w okresie do 6 miesiĊcy. Biorąc pod uwagĊ konsekwencje
bezrobocia dáugoterminowego, negatywnie naleĪy oceniü 13,3% udziaá osób pozostających
bezrobotnymi powyĪej 1 roku. Bezrobocie dáugookresowe jest wyjątkowo trudne do
likwidacji, poniewaĪ odpáyw do zatrudnienia najsilniej nastĊpuje w początkowym okresie
bezrobocia, póĨniej szanse na zatrudnienie stopniowo maleją, a kapitaá ludzki ulega
deprecjacji. Wedáug badaĔ przeprowadzonych przez CBOS osoby pozostające bez pracy w
dáuĪszym okresie czasu rzadziej podejmują wysiáek znalezienia zatrudnienia, mają znacznie
mniejsze kwalifikacje i brak motywacji do ich podnoszenia (Bezrobotni…, 2007).
Analiza danych przedstawionych w tabeli 1 wskazuje na bardzo niski stopieĔ
korzystania z aktywnych form przeciwdziaáania bezrobociu. Z tego typu programów
skorzystaáo zaledwie 26 respondentów (21,6% ogóáu badanych). NajwiĊksza liczba
bezrobotnych (9 osób) w ramach aktywizacji oferowanej przez powiatowe urzĊdy pracy
korzystaáa ze staĪy. StaĪ jest programem skierowanym gáównie do osób máodych, który
umoĪliwia im zdobycie doĞwiadczenia zawodowego przez okres 6 lub w przypadku
bezrobotnych do 30 roku Īycia, przez okres 12 miesiĊcy. Bezrobotni objĊci tym programem
nabywają jednoczeĞnie prawo do stypendium w wysokoĞci 120% zasiáku dla bezrobotnych.
W sytuacji osób máodych, zwáaszcza absolwentów, staĪe są niewątpliwie formą aktywizacji
zdecydowanie zwiĊkszającą szanse na zatrudnienie.
SpoĞród badanych 6 osób wskazaáo udziaá w szkoleniach o tematyce dotyczącej
uruchomienia i prowadzenia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej. KaĪda z tych osób
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zadeklarowaáa równieĪ zainteresowanie skorzystaniem w najbliĪszym okresie z dotacji na
zaáoĪenie wáasnej firmy.
Wykorzystanie pozostaáych ujĊtych w kwestionariuszu ankietowym form
aktywizujących byáo znikome. Plany korzystania z aktywnych instrumentów rynku pracy
dotyczyáy najczĊĞciej przystąpienia do programu polegającego na pozyskaniu
jednorazowych Ğrodków na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej.
Jako bardzo niski naleĪy równieĪ oceniü poziom wiedzy na temat funkcjonowania
programów aktywizujących. NajwyĪszy poziom wiedzy osoby ankietowane deklarowaáy
w odniesieniu do dotacji na uruchomienie wáasnej firmy oraz poĪyczki na zaáoĪenie
wáasnej firmy.
Tabela 1. Korzystanie z programów oraz poziom wiedzy o zasadach funkcjonowania aktywnych programów
rynku pracy (% wskazaĔ dla poszczególnych form aktywizujących)
Table 1. Usage of activation programs and the level of knowledge about the rules of functioning of active labor
market programs (% indications for particular forms of activation)
Nazwa programu
Jednorazowe Ğrodki na podjĊcie dziaáalnoĞci
gospodarczej

Korzystaáem
/am

ChcĊ
skorzystaü

Znam zasady,
ale nie
korzystaáem/am

Nie mam
Īadnej
wiedzy

-

21,7

29,1

49,2

PoĪyczka na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej

-

5,8

33,3

60,9

Prace interwencyjne

1

0,8

10,0

88,4
90,8

Prace spoáecznie uĪyteczne

-

-

9,2

Roboty publiczne

1

0,8

5,8

92,6

Przygotowanie zawodowe dorosáych

1

3,3

6,7

89,2

StaĪe

7,5

0,8

10,8

80,9

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

2,5

1,7

4,2

91,6

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

-

-

4,2

95,8

Zwrot kosztów przejazdu na badania

0,8

0,8

3,4

95,0

Bon staĪowy

-

-

3,3

96,7

Bon szkoleniowy

0,8

0,8

3,4

95,0

Bon zatrudnieniowy

0,8

1,7

3,3

94,2

Bon na zasiedlenie

-

1,7

3,3

95,0

Program aktywizacja i integracja

1,7

3,3

2,5

92,5

Szkolenia dla osób bezrobotnych

5,0

7,5

5,8

81,7

PoĪyczka szkoleniowa

-

-

4,2

95,8

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

-

1,7

3,3

95,0

Stypendium z tytuáu podjĊcia dalszej nauki

-

0,8

3,3

95,8

Dofinansowanie studiów podyplomowych

-

0,8

3,3

95,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ ankietowych.

Nieznaczny stopieĔ zainteresowania aktywnymi instrumentami rynku pracy oraz niski
poziom wiedzy na temat tych instrumentów moĪna táumaczyü tym, iĪ 43,3% ogóáu
respondentów w dniu prowadzania badania pozostawaáo poza rejestrami powiatowych
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urzĊdów pracy. Ponadto aĪ 77,5% ogóáu badanych zadeklarowaáo okres bezrobocia krótszy
niĪ 6 miesiĊcy. MoĪna wiĊc przyjąü, Īe okres zdobywania wiedzy o formach aktywizacji
bezrobotnych byá równieĪ stosunkowo krótki. Przyczyną niewielkiego zainteresowania
instrumentami typowymi dla bezrobotnych osób máodych, takich jak staĪe czy bony, jest
takĪe znaczące doĞwiadczenie zawodowe osób objĊtych badaniami. Jak zaznaczono
w podrozdziale poprzednim, 93 respondentów posiadaáo doĞwiadczenie zawodowe, w tym
44,0% spoĞród nich w wiĊcej niĪ trzech miejscach pracy.
Osoby badane podejmując próbĊ znalezienia pracy korzystaáy Ğrednio z trzech metod
poszukiwania zatrudnienia (tab. 2). Metodą najczĊĞciej stosowaną przez respondentów byáa
analiza ofert publikowanych przez urzĊdy pracy. TĊ formĊ poszukiwania zatrudnienia
wskazaáa jedna trzecia osób z wyksztaáceniem gimnazjalnym i Ğrednim oraz jedna czwarta
respondentów legitymujących siĊ wyksztaáceniem wyĪszym i zasadniczym zawodowym.
Powszechną praktyką kaĪdej grupy wyodrĊbnionej ze wzglĊdu na poziom wyksztaácenia
byáo równieĪ Ğledzenie ofert publikowanych w mediach. Wskazując tĊ praktykĊ osoby
badane wymieniaáy przede wszystkim portale internetowe. Popularną formą poszukiwania
pracy wĞród ankietowanych byáo takĪe korzystanie z kontaktów krewnych i znajomych
(29,0% wskazaĔ w grupie osób z wyksztaáceniem zasadniczym zawodowym, 20,0%
w grupie z wyksztaáceniem wyĪszym, 15,6% w grupie z wyksztaáceniem Ğrednim i 12,5%
z wyksztaáceniem gimnazjalnym). Metody najczĊĞciej wskazywane przez respondentów to
jednoczeĞnie te, które zgodnie z wynikami BAEL są najbardziej popularnymi wĞród
bezrobotnych w Polsce (AktywnoĞü…, 2018).
Tabela 2. Metody poszukiwania pracy wedáug kryterium wyksztaácenia respondentów
Table 2. Methods of looking for a job according to the education criterion of respondents

Wyszczególnienie

Zasadnicze
zawodowe

ĝrednie

WyĪsze
liczba
wskazaĔ

%

Analiza ofert urzĊdów pracy

20

26,6

Zamieszczanie wáasnej oferty w
mediach

2

Analiza ofert publikowanych
w mediach
Starania w zakresie podjĊcia
pracy na rynkach zagranicznych

liczba
wskazaĔ

Gimnazjalne
i niĪsze

%

liczba
wskazaĔ

%

liczba
wskazaĔ

%

66

29,5

8

25,8

5

31,3

2,7

6

2,7

1

3,2

2

12,5

18

24,0

57

25,4

7

22,6

5

31,3

1

1,3

7

3,1

-

-

-

-

Korzystanie z pomocy krewnych
i znajomych

15

20,0

35

15,6

9

29,0

2

12,5

Wysyáanie ofert do pracodawców

5

6,7

6

2,7

1

3,2

1

6,3

BezpoĞrednie wizyty w
zakáadach pracy

12

16,0

44

19,6

4

12,9

-

-

Brak aktywnoĞci w zakresie
poszukiwania pracy

2

2,7

3

1,3

1

3,2

1

6,3

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ ankietowych.

Uzyskane wyniki badaĔ wskazują, Īe bezrobotne osoby máode stosunkowo rzadko
korzystają z metod poszukiwania zatrudnienia, które wymagają od nich wiĊkszego
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zaangaĪowania i odpowiedniego przygotowania. Do takich form zalicza siĊ miĊdzy innymi
bezpoĞrednie wizyty w zakáadach pracy czy wysyáanie ofert do pracodawców. NaleĪy
równieĪ zaznaczyü, Īe brak jest wyraĨnego związku pomiĊdzy stosowaniem okreĞlonej
metody szukania pracy a poziomem wyksztaácenia osób bezrobotnych.

Stwierdzenia i wnioski
1. Wyniki badaĔ wskazują na bardzo niski stopieĔ korzystania przez máode osoby
bezrobotne z aktywnych instrumentów rynku pracy. Z tego typu programów skorzystaáo
zaledwie 26 respondentów (21,6% ogóáu badanych). Ankietowani bezrobotni korzystali
przede wszystkim ze staĪy i szkoleĔ. W kaĪdym przypadku szkolenia dotyczyáy
tematyki uruchomienia i prowadzenia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej. Niewielki
stopieĔ wykorzystania instrumentów aktywnych wynika przede wszystkim z braku
przekonania máodych osób bezrobotnych o skutecznoĞci tego typu rozwiązaĔ.
2. Jako bardzo niski naleĪy oceniü poziom wiedzy respondentów w zakresie
funkcjonowania programów aktywizujących. NajwyĪszy poziom wiedzy deklarowaáy
w odniesieniu do dotacji na uruchomienie wáasnej dziaáalnoĞci oraz poĪyczki na
zaáoĪenie wáasnej firmy. MoĪna sądziü, Īe przyczyna tego stanu rzeczy leĪy nie tylko
po stronie bezrobotnych, ale równieĪ jest rezultatem maáo skutecznej komunikacji
powiatowych urzĊdów pracy z osobami bezrobotnymi.
3. W celu poszukiwania zatrudnienia osoby badane najczĊĞciej Ğledziáy oferty urzĊdów
pracy i oferty publikowane w mediach oraz korzystaáy z kontaktów swoich krewnych
i znajomych. Uzyskane wyniki badaĔ wskazują, Īe bezrobotne osoby máode
stosunkowo rzadko korzystają z metod, które wymagają od nich wiĊkszego
zaangaĪowania i odpowiedniego przygotowania. NajwiĊkszą aktywnoĞü w zakresie
poszukiwania pracy wykazywaáy osoby legitymujące siĊ wyksztaáceniem Ğrednim
(przeciĊtnie stosowaáy 5 róĪnorodnych metod). Wyniki badaĔ wskazują jednoczeĞnie na
brak wyraĨnego związku pomiĊdzy stosowaniem okreĞlonej metody poszukiwania
zatrudnienia a poziomem wyksztaácenia osób bezrobotnych.
4. Niska aktywnoĞü w zakresie korzystania z programów rynku pracy pozostaje
w sprzecznoĞci ze strukturą badanej zbiorowoĞci. WĞród respondentów dominującą
grupĊ stanowiáa kategoria bezrobotnych, którzy utracili zatrudnienie. W sytuacji dobrej
koniunktury gospodarczej i
zgáaszanych przez przedsiĊbiorców niedoborów
pracowniczych moĪna przypuszczaü, Īe są to miĊdzy innymi bezrobotni, których
umiejĊtnoĞci i kompetencje zawodowe nie speániaáy oczekiwaĔ pracodawców, a które
mogáyby byü uzupeánione i poszerzone przy wykorzystaniu aktywnych instrumentów
rynku pracy.
UwzglĊdniając statystyki bezrobocia máodych mieszkaĔców wsi podregionu
siedleckiego oraz uzyskane wyniki badaĔ ankietowych naleĪy sądziü, Īe obniĪenie
natĊĪenia problemu bezrobocia máodych mieszkaĔców wsi wymaga zwiĊkszonej
aktywnoĞci instytucji rynku pracy, w tym przede wszystkim publicznych sáuĪb zatrudnienia
oraz Ochotniczych Hufców Pracy wyspecjalizowanych w dziaáaniach na rzecz osób
bezrobotnych do 25 roku Īycia. ZwiĊkszenie aktywnoĞci powinno dotyczyü zarówno
dziaáaĔ skierowanych do bezrobotnych, jak równieĪ tych skierowanych do pracodawców.
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