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Wstęp
Prezentowany Raport jest efektem pierwszego zadania wykonanego w ramach badania
pn. Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży”
w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji. Celem niniejszego Raportu było
dokonanie analizy dostępnych wyników badań, opracowań, ekspertyz, danych statystycznych,
w tym GUS, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), dotyczących województwa
podkarpackiego pod kątem określenia cech charakterystycznych badanej młodzieży (określenia
sytuacji społeczno - zawodowej, poziomu wykształcenia, sytuacji rodzinnej, materialno bytowej, miejsca zamieszkania, aspiracji edukacyjnych i zawodowych, motywacji do działania na
rynku pracy, podejmowania różnego rodzaju aktywności itp.). Raport stanowi punkt wyjścia do
zaplanowanych w następnym etapie badań empirycznych tj. wywiadów pogłębionych (IDI)
prowadzonych z młodzieżą i przedstawicielami instytucji działających na rzecz aktywizacji
zawodowej młodzieży oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z przedstawicielami
instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży.
Raport składa się z 4 rozdziałów:
I.
Wprowadzenie do kontekstu badania
Młodzież na polskim i europejskim rynku pracy
Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży – projekt Komisji Europejskiej
Gwarancje dla młodzieży w Polsce
II.
Sytuacja młodzieży na podkarpackim rynku pracy
Diagnoza stanu – podkarpacki rynek pracy w liczbach
Bezrobotny młody człowiek na podkarpackim rynku pracy – profil
Analiza obszarów problemowych
III.
Instytucjonalne możliwości aktywizacji młodych na podkarpackim rynku pracy
Diagnoza stanu – przegląd istniejących instytucji
Uwarunkowania prawne
Doświadczenia z poprzednich lat
IV.
Wyzwania w nowej perspektywie finansowej
W raporcie wykorzystano ogólnie dostępne opracowania i analizy. Sformułowane w nim
stwierdzenia i opinie często mają charakter autorskich podsumowań Wykonawcy opartych na
całościowej analizie literatury przedmiotu.
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I.

Wprowadzenie do kontekstu badania

1. Młodzież na polskim i europejskim rynku pracy
Poprawa sytuacji na europejskim rynku pracy pozostaje wciąż jednym z priorytetów Unii
Europejskiej, pomimo tego, iż w ostatnich 12 miesiącach stopa bezrobocia, wg wskaźnika
Eurostat EU28, obniżyła się z 10,7% na koniec listopada 2013 roku do 10% na koniec
października 2014 roku.
Niepokojącym zjawiskiem jest jednakże ciągły wzrost stopy bezrobocia wśród osób
młodych w wieku od 15-24 lat. Na koniec 2012 roku, średnia stopa bezrobocia młodych
mieszkańców, wg wskaźnika Eurostat EU28, wynosiła 22,9% i wzrosła pod koniec 2013 roku do
23,4%, w porównaniu do stopy bezrobocia w opisywanej grupie wiekowej w roku 2008 na
poziomie 15,6%.
Podobne tendencje występują w Polsce. Wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych
w wieku od 15 do 24 lat systematycznie rośnie od 2008 roku, w którym osiągnął on poziom
17,3%, a w roku 2013 był już na poziomie 27,3% (z tendencją wzrostową w porównaniu do
roku 2012 - 26,5%)1.
Analizując czasookres występowania zjawiska rosnącego bezrobocia wśród osób
młodych, można powiedzieć, iż jest ono efektem spowolnienia gospodarczego, które powoduje,
że rynek pracy kurczy się. Załamanie rozwoju gospodarczego silnie przełożyło się na wzrost
liczby osób pozostających bez pracy. Wstrzymanie inwestycji i ograniczenie wydatków zarówno
w sferze publicznej, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych nie sprzyja tworzeniu nowych
miejsc pracy, które pozwalają głównie osobom młodym na podjęcie zatrudnienia.
Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym w całej Europie są osoby z tzw. kategorii
NEET (No Education, Employment, Training), tj. osoby niepracujące, niekształcące się
i nieuczestniczące w żadnych innych formach kształcenia pozaformalnego. Według statystyk
Eurostatu, odsetek osób młodych w tej kategorii wg wskaźnika UE28 systematycznie zwiększa
się z roku na rok. W kategorii osób pomiędzy 20 a 24 rokiem życia rośnie od 15,0% w 2008
roku, do rekordowego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat poziomu z 2012 roku – 18,7%,
z lekkim spadkiem na koniec 2013 roku – 18,6%. Analogicznie w kategorii osób pomiędzy
15 a 24 rokiem życia odsetek młodych osób z kategorii NEET, systematycznie rośnie od 2008
roku z poziomu 10,8% do 13,1% w roku 2012 i minimalnie spada w roku 2013 do poziomu
13,0%.
Sytuacja w Polsce wśród osób młodych należących do kategorii NEET, nie odbiega
znacząco od średnich statystyk europejskich, z tą różnicą, iż w ostatnim 2013 roku, tendencja
jest nadal rosnąca. W kategorii osób młodych w przedziale wiekowym pomiędzy 20-24, odsetek
osób młodych w kategorii NEET również systematycznie się zwiększa – od 14,9% w 2008 roku
do 19,4% w roku 2013 (i jest większy niż odsetek w 2012, który wynosił 18,6%). W przedziale
wiekowym 15-24 rośnie od poziomu 9,0% w 2008 do 12,2% w 2013 r. (i jest również większy
od wartości z roku 2012 – 11,8%)2.

Dane wg. Eurostat, Labor, Youth unemployment by sex, age and educational attainment level, nr. Tabeli: yth_empl_090
Dane wg. Eurostat, Young people not in employment and not in any education and training by sex, age and activity status, nr. Tabeli:
yth_empl_150
1
2
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Jak widać z powyższych analiz, młodzi ludzie w dobie kryzysu są bardziej, niż inne grupy
społeczne, narażeni na bezrobocie. Unijna, ale również Polska, stopa bezrobocia dla osób
w wieku 15-24 lat, jest często ponad dwukrotnie wyższa od wskaźników dla całej populacji.
Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie
danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż najwyższe wartości wskaźnika NEET
w 2013 r. zanotowano w województwach: podkarpackim (17,2%), lubuskim (16,8%),
warmińsko-mazurskim (16,2%) oraz zachodniopomorskim (15,5%). Najniższą wartość
zanotowano w mazowieckim (9,2%) i niewiele wyższą w podlaskim (9,8%)3.
Wśród powodów wysokiego bezrobocia na rynku europejskim, poza bezpośrednim
wpływem koniunktury gospodarczej, należy upatrywać w następujących czynnikach4:
• wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu pobudzenia wzrostu
gospodarczego, co w niektórych krajach skutkowało brakiem stabilności
zatrudnienia, a w konsekwencji wzrostem stopy bezrobocia,
• reformy polegające na obniżaniu wydatków publicznych, w celu wyhamowania
rosnącego długu publicznego – w sytuacji ograniczania wydatków publicznych
sytuacja na rynku pogarszała się, gdyż hamowało to wzrost zatrudnienia w sektorze
publicznym,
• utrzymywanie w niektórych krajach europejskich wysokiego stopnia zabezpieczenia
społecznego, co przyczyniało się do braku motywacji osób bezrobotnych do
podejmowania aktywności, a z drugiej strony miało wpływ na rosnący dług
publiczny, a przy tym konieczność jego ograniczania w innych sektorach usług
publicznych.
Wśród powodów wysokiego bezrobocia wśród osób młodych pomiędzy 15 a 24 rokiem
życia w Polsce najczęściej wymieniane są5:
• brak doświadczenia zawodowego - jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego nie
ma co drugi bezrobotny do 25. r. życia, a co czwarty ma doświadczenie do 1 roku,
podczas gdy podstawowym wymaganiem pracodawców jest posiadanie przez osoby
aplikujące o pracę co najmniej półrocznego doświadczenia,
• niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
• niewystarczająca liczba ofert pracy,
• niedostateczna współpraca systemu edukacji i zatrudnienia,
• oczekiwania młodych związane z podejmowaną pracą - wysokie oczekiwania
płacowe,
• niska mobilność młodych związana z ich trudną sytuacją materialną oraz słabo
rozwiniętą siecią komunikacyjną.
Przeciwdziałanie zjawisku NEET jest jednym z poważniejszych wyzwań dla systemu
edukacji i rynku pracy. Wyniki badania OECD, przedstawione w strategii „Better Skills, Better
Jobs, Better Lifes” wskazują, że w przypadku osób młodych (16-24 lata), które pozostają
w edukacji i/lub w zatrudnieniu, wraz z wiekiem następuje przyrost kompetencji, natomiast

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Warszawa, kwiecień 2014, str. 5, www.mpips.gov.pl
4 Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego lat 2008–2013, ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, nr 7, 2013.,
str. 54-59, www.rie.amu.edu.pl
5 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Warszawa, kwiecień 2014, str. 8, www.mpips.gov.pl
3
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w przypadku osób z kategorii NEET - następuje ich regresja. Brak umiejętności praktycznych
i doświadczenia zawodowego jest najczęściej podnoszonym argumentem w kontekście
bezrobocia młodych osób wg autorów raportu.

2. Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży – projekt Komisji Europejskiej
Problem wysokiego bezrobocia wśród młodych nie jest wyłącznie problemem osób,
których dotyczy on bezpośrednio, zjawisko to stanowi także poważne zagrożenie dla spójności
społecznej w Unii Europejskiej i może mieć długoterminowy negatywny wpływ na potencjał
gospodarczy i konkurencyjność Europy.6
„Bezrobocie wśród młodzieży jest być może najważniejszym problemem Unii Europejskiej.
To kwestia przetrwania naszego demokratycznego systemu” - uważa przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Martin Schulz. (szczyt liderów Unii Europejskiej, Paryż 2013 rok)
Głównym priorytetem Unii Europejskiej, w ramach szerszej europejskiej strategii
stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, stało się pomaganie młodym ludziom w wejściu
na rynek pracy i pozostaniu na nim oraz w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności, które pozwolą
im w przyszłości znaleźć pracę.
W związku z powyższym w 2012 roku Komisja Europejska wystosowała wezwanie do
podjęcia działań w sprawie bezrobocia osób młodych, w którym zaproponowała szereg
praktycznych i wykonalnych rozwiązań, mających szansę z czasem przynieść oczekiwane
rezultaty w postaci zmniejszenia skali opisywanego zjawiska7.
W grudniu 2012 r. na szczeblu UE opracowany został pakiet na rzecz zatrudniania
młodzieży (Youth Employment Package), którego częścią jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji
dla młodzieży (Youth Guarantee), w którym Komisja Europejska wezwała państwa
członkowskie do zadbania o to, by wszyscy młodzi Europejczycy otrzymali wysokiej jakości
oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, praktyki zawodowej lub stażu w ciągu czterech
miesięcy od ukończenia szkoły lub utraty pracy8.
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013r. Komisja Europejska
podjęła decyzję o realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i zaproponowała
zasady operacyjne pozwalające na jej realizację celem zwalczania bezrobocia wśród młodzieży.
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma na celu w głównej mierze wspieranie
tych, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo (młodzież NEET - No
Education, Emloyment, Training) w tych regionach, w których stopa bezrobocia wśród
młodzieży w 2012 r. przekroczyła 25%. Inicjatywa ma być skoncentrowana na integracji tej
młodzieży na rynku pracy.
W czerwcu 2013 r. Komisja Europejska przekazała do Parlamentu, Rady oraz
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Komunikat: „Pracując
wspólnie na rzecz młodych Europejczyków. Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób
młodych.” Komunikat wzywa instytucje Unii Europejskiej, państw członkowskich, a także
Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Bruksela,
12 marca 2013 r., str. 4, www.senat.gov.pl
7 The youth employment crisis: A call for action, Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour
Conference, Geneva, 2012
8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.
Kwiecień 2014, str. 3, www.mpips.gov.pl
6
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partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego Wspólnoty, do niezwłocznego podjęcia
wspólnej pracy na rzecz zatrudnienia młodzieży we wskazanych przez Komisję obszarach.9
W Komunikacie opisane zostały działania, które należy podjąć niezwłocznie, aby
spowodować powrót młodych ludzi do pracy, nauki lub szkolenia. Działania te obejmują10:
• wdrożenie gwarancji dla młodzieży,
• inwestowanie w młodych ludzi poprzez Europejski Fundusz Społeczny,
• koncentrację wysiłków na początku funkcjonowania Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych,
• wspieranie mobilności na unijnym rynku pracy przy pomocy EURES,
• kroki mające na celu ułatwienie przejścia od edukacji do zatrudnienia przez
zwiększanie podaży wysokiej jakości praktyk zawodowych i staży oraz
rozwiązywanie problemu braku właściwych umiejętności,
• przyspieszenie reform, tak by w dłuższej perspektywie stworzyć prawdziwy unijny
rynek pracy, oraz
• środki na wspieranie tworzenia miejsc pracy w perspektywie krótkoterminowej,
szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), oraz na tworzenie zachęt
do zatrudniania osób młodych.

Wszystkie państwa członkowskie objęte programem otrzymały oddzielne rekomendacje
wdrażania działań. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej Polska została zobligowana do
„Zwiększenie wysiłków na rzecz obniżenia bezrobocia osób młodych, na przykład za pomocą
gwarancji dla młodzieży, zwiększenie dostępności przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez
praktykę, zacieśnienie współpracy szkół i pracodawców oraz poprawa jakości nauczania.”11
Sukces Inicjatywy będzie zależał zarówno od politycznej woli państw członkowskich, jak
i od zdolności sektora prywatnego do tworzenia szans dla młodych ludzi. UE nie może zastąpić
działań, które są niezbędne na szczeblu krajowym. Może jednak pomagać w ich realizacji,
wskazując najważniejsze reformy w zaleceniach dla poszczególnych krajów, rozpowszechniając
najlepsze praktyki, ukierunkowując inwestycje z budżetu UE oraz pomagając młodym ludziom
w pełnym wykorzystaniu europejskiego jednolitego rynku.12
Inicjatywa Komisji Europejskiej została uwzględniona przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej przy formułowaniu Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży
z wykorzystaniem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Polsce, który został
przekazany do Komisji Europejskiej 23 grudnia 2013.

9 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce,
kwiecień 2014, str. 3, www.mpips.gov.pl
10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego
i Komitetu Regionów, Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych, Bruksela, dnia 19.6.2013. Str.3,
http://ec.europa.eu/
11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego
i Komitetu Regionów, Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych, Bruksela, dnia 19.6.2013., Załącznik nr 1, Str.18,
http://ec.europa.eu/
12 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego
i Komitetu Regionów, Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych, Bruksela, dnia 19.6.2013. Str.3,
http://ec.europa.eu/
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3. Gwarancje dla młodzieży w Polsce

Gwarancje dla młodzieży to zapewnienie wszystkim młodym osobom w wieku do 25 lat
dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu
w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.13
Gwarancje dla młodzieży („Youth Guarantee”) są częścią Pakietu na rzecz zatrudnienia
młodzieży (Youth Employment Package) zaproponowanym przez Komisję Europejską i będą
one realizowane z wykorzystaniem środków Inicjatywy w regionach NUTS-2 (województwa),
w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec 2012 r. według Eurostat przekraczała 25%,
tj. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.14
Każde z państw członkowskich zostało zobligowane do doprecyzowania definicji
Gwarancji dla młodzieży biorąc pod uwagę specyfikę każdego państwa. Po przeprowadzonej
analizie sytuacji ludzi młodych na polskim rynku pracy ustalono, iż Gwarancjami dla młodzieży
w Polsce objęte zostaną osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, w tym głównie z kategorii NEET
(not in employment, education or training), tj. osoby niepracujące, niekształcące się lub
nieszkolące się. Wyjątkiem jest forma wsparcia w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, gdzie podniesiono kryterium wieku do 29 roku życia.
Głównym celem realizacji działań określonych w Gwarancjach dla młodzieży jest
poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i to zarówno tych zarejestrowanych w urzędach
pracy jako bezrobotne, jak również i biernych zawodowo, które mogłyby na rynek powrócić.
Beneficjentów Gwarancji dla młodzieży w Polsce podzielono na cztery kategorie
zróżnicowane pod względem skierowanej do nich oferty:
• osoby w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę,
• osoby w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają,
w tym również osoby wymagające szczególnego wsparcia,
• osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni, w tym również studenci
zaoczni i wieczorowi,
• absolwenci szkół i uczelni, pozostający bez pracy w okresie 48 miesięcy po
ukończeniu edukacji oraz bezrobotni w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia
przedsiębiorczości.
W ramach programu Gwarancje dla młodzieży dla wymienionych kategorii osób zostanie
dopasowane wsparcie w postaci dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia,
przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od momentu utraty pracy lub
zakończenia kształcenia formalnego lub innej formy pomocy prowadzącej do aktywizacji
zawodowej.
Podejmowane działania koncentrować się będą głównie na umożliwieniu zdobycia
zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych (w tym
również umożliwianiu dofinansowania dalszego kształcenia), zdobyciu doświadczenia
zawodowego i podjęciu pracy. Działania mają w efekcie doprowadzić do usamodzielnienia się
młodej osoby. Dlatego też formami wsparcia w tym obszarze będą: pośrednictwo pracy
i pośrednictwo w zakresie organizacji staży i praktyk, poradnictwo zawodowe i informacja
Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. Bruksela, 12.05.2012 COM (2012) 729 wersja ostateczna
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce,
kwiecień 2014, str.15. www.mpips.gov.pl

13
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zawodowa (forma indywidualna i grupowa), nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia
aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje
indywidualne), szkolenia zawodowe, staże zawodowe u pracodawców, elementy wsparcia
zatrudnienia oraz usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Planuje się również
przeznaczenie środków na podejmowanie działalności gospodarczej, a także uruchomienie
programu pożyczkowego realizowanego we współpracy z BGK. Dodatkowo – treningi
aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu
umiejętności poszukiwania pracy).
Punktem wyjścia do uzyskania Gwarancji dla młodzieży będzie opracowanie
indywidualnego planu działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia.
W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym
Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia,
dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.15
Opracowanie i wprowadzenie w życie systemu Gwarancji dla młodzieży wymaga ścisłej
współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: władzami publicznymi, służbami
zatrudnienia, podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami
edukacyjnymi i szkoleniowymi, służbami wsparcia dla młodzieży, przedsiębiorcami,
pracodawcami, związkami zawodowymi itp.16
Zgodnie z Zaleceniem Rady z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Gwarancji dla młodzieży,
szczególny nacisk położony zostanie na ustanowienie partnerstw na rzecz wsparcia osób
młodych. Kwestie złożoności i rozległości partnerstwa w procesach opracowania i realizacji
Gwarancji dla młodzieży w Polsce wynikają ze specyficznego samorządowego
i zdecentralizowanego modelu publicznych służb zatrudnienia, wymagającego wprowadzenia
odpowiednich uregulowań prawnych umożliwiających realizację Gwarancji. W konsekwencji,
należy wskazać na czterech strategicznych partnerów w realizacji Gwarancji dla młodzieży:
• wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, które nie są podległe ministrowi pracy,
• Ochotnicze Hufce Pracy (OHP),
• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
• „partner zbiorowy” tworzony przez jednostki organizacyjne różnego typu w tym
niepubliczne, które wyłonione zostaną w trybie konkursów regionalnych
i konkursu na szczeblu centralnym17.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, dla najbardziej skutecznej i efektywnej realizacji Gwarancji dla
młodzieży planuje się następujące formy współpracy:
• Partnerstwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędów pracy,
• Partnerstwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego - w ramach realizacji programu pożyczkowego,
• Partnerstwa jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z podmiotami na szczeblu
lokalnym - mają na celu wypracowanie ramowych zasad współpracy pomiędzy
instytucjami, określenie obszarów współdziałania i wzajemnych zobowiązań,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce,
kwiecień 2014, str. 15. www.mpips.gov.pl
16 The youth employment crisis: A call for action, Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour
Conference, Geneva, 2012, str. 16.
17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce,
kwiecień 2014, str. 19, www.mpips.gov.pl
15
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• Partnerstwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – współpraca w zakresie zachęcania do ściślejszej
współpracy publicznych służb zatrudnienia z Akademickimi Inkubatorami
Przedsiębiorczości, a także monitorowania karier absolwentów uczelni wyższych,
• Partnerstwa powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej – zakłada
się współpracę w zakresie kierowania bezrobotnych do uczestnictwa
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej, a także do uczestnictwa w indywidualnym programie
zatrudnienia socjalnego, a także wymiana informacji pomiędzy tymi instytucjami
w celu optymalizacji pomocy udzielanej wspólnym klientom,
• Partnerstwa organizacji i instytucji na szczeblu lokalnym i regionalnym – zakłada się
wsparcie na rzecz tworzenia partnerstw i realizacji przez nie działań na rzecz
poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.
Ponadto zakłada się zaangażowanie partnerów społecznych w organizację konkursów
centralnych i regionalnych oraz w ramach rad zatrudnienia. Zakłada się powołanie zespołu,
w ramach którego opracowane zostaną szczegółowe zasady konkursów na poziomie centralnym
oraz kierunkowe wytyczne dla konkursów regionalnych. W skład zespołu wejdą m. in.
przedstawiciele partnerów społecznych oraz organizacji młodzieżowych. Na poziomie
regionalnym zostaną utworzone gremia partnerskie do wypracowania szczegółowych zasad
konkursów regionalnych, zgodnie z potrzebami regionalnych/lokalnych rynków pracy
i strukturą młodzieży potrzebującej aktywizacji zawodowej. Zgodnie z ustawą, polityka rynku
pracy, realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami
społecznymi i organizacjami pozarządowymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność
rad, podejmowana na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
Realizacja gwarancji dla młodzieży zakłada podział działań między realizatorów
w następujący sposób:
Na szczeblu centralnym realizatorami Gwarancji dla młodzieży są:
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – w kwestiach merytorycznych
i finansowych dotyczących Funduszu Pracy, a także w zakresie gospodarowania
środkami z Inicjatywy przewidzianymi na konkursy centralne,
• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) - w aspektach organizacyjnych
i finansowych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego,
• Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP) – w kwestiach dotyczących
wdrażania Gwarancji dla młodzieży przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy
(OHP),
• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – zakresie realizacji programu pożyczkowego.
Na szczeblu regionalnym/lokalnym Gwarancje dla młodzieży realizowane będą przez:
• Wojewódzkie urzędy pracy (WUP),
• Powiatowe urzędy pracy (PUP),
• Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP),
• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych Pośredników
Finansowych,
• Partnerów rynku pracy, w tym partnerów społecznych, agencje zatrudnienia,
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe,
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instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawców wyłonionych do realizacji
Gwarancji dla młodzieży.
Gwarancje dla młodzieży realizowane będą zarówno ze środków krajowych, jak i przy
udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach EFS oraz Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia osób młodych.
Środki z budżetu UE na realizację Gwarancji dla młodzieży - w odniesieniu do młodych
poniżej 25 roku życia – będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w okresie programowania 2014-2020, w ramach którego wspierane będą osoby młode we
wszystkich województwach, zarówno tych objętych Inicjatywą, jak i tych, które nie są
beneficjentami środków w ramach Inicjatywy. Na działania te zaplanowano kwotę 1,7 mld EUR,
w tym: 550 mln EUR z Inicjatywy. Zakres wsparcia udzielanego w ramach PO WER może ulec
zmianie w wyniku negocjacji treści Programu z Komisją Europejską. Zakłada się, że działania
prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy, polegające na wsparciu standardowym, będą
finansowane z Funduszu Pracy i budżetu państwa. Działania pogłębione i kompleksowe będą
dodatkowo finansowane z PO WER i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.18
Gwarancje dla młodzieży stanowią uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 –
2021 wsparciem planuję się objąć prawie 2,4 mln osób.
„Polski i Europy nie stać na zmarnowanie potencjału młodego pokolenia, bo to się odbije
nie tylko na nich, ale na całym rynku pracy” - powiedział minister pracy Władysław KosiniakKamysz. Zwrócił uwagę na badania, z których wynika, że osoby bezrobotne w młodym wieku
mają w czasie dalszej kariery większe trudności ze znalezieniem pracy, częściej ją tracą, rzadziej
awansują i gorzej zarabiają. – „Przy rosnącym bezrobociu grozi to straconym pokoleniem i może
odbić się na rozwoju Polski. Nie możemy do tego dopuścić” - dodaje minister Kosiniak-Kamysz.19

18 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce,
kwiecień 2014, str. 51, www.mpips.gov.pl
19 Raport – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 2014, Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce, na tle państw Unii Europejskiej,
str.1, www.mir.gov.pl

Strona 11

Raport z danych zastanych „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla
młodzieży” w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji”

II.

Sytuacja młodzieży na podkarpackim rynku pracy

1. Diagnoza stanu – podkarpacki rynek pracy w liczbach
Bezrobocie w województwie podkarpackim na tle bezrobocia w Polsce
Na tle wszystkich regionów w Polsce, województwo podkarpackie charakteryzuje się
jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia. W końcu października 2014 stopa bezrobocia
rejestrowanego dla województwa podkarpackiego wynosiła 14,2% i była wyższa od stopy
bezrobocia dla Polski (11,3%) o 2,9 punktów procentowych.
Rysunek 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce według województw. Stan na koniec października 2014
roku.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo.
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Tabela 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia w Polsce
według województw. Stan z końca czerwca 2014 roku.

Stopa
Liczba osób Odsetek osób
bezrobocia bezrobotnych bezrobotnych
do 25 roku
Stan z końca czerwca 2014 r.
życia

Polska
Warmińsko-Mazurskie
Kujawsko-Pomorskie
Zachodniopomorskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie
Podlaskie
Lubuskie
Lubelskie
Łódzkie
Opolskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Małopolskie
Mazowieckie
Śląskie
Wielkopolskie

12,0%
19,0%
16,2%
15,7%
14,8%
14,7%
13,6%
13,5%
13,0%
12,8%
12,7%
11,8%
11,7%
10,4%
10,2%
10,2%
8,3%

1 912 500
98 700
132 100
95 200
79 500
136 600
62 900
50 500
118 800
137 300
45 300
100 300
134 500
145 400
261 700
189 000
124 500

16,2%
17,0%
17,3%
14,4%
17,9%
18,3%
17,8%
14,5%
18,9%
14,3%
15,0%
16,4%
12,9%
20,1%
15,1%
13,7%
17,3%

Opracowanie własne na podstawie źródła: Główny Urząd Statystyczny. Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał
2014 r.

Odsetek osób bezrobotnych w wieku 18-24 w województwie podkarpackim na stan
z końca czerwca 2014 roku wynosi 18,3% i jest o 2,1 punktów procentowych wyższy, niż
odsetek bezrobotnych w tej kategorii w całej Polsce. Najwyższym procentem osób bezrobotnych
18-24 charakteryzuje się województwo małopolskie (20,1%), a najniższym województwo
dolnośląskie (12,9%). Nie istnieje związek pomiędzy wysokością stopy bezrobocia
w województwach, a odsetkiem osób bezrobotnych z kategorii wiekowej 18-24.
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Tabela 2 Bezrobocie w Polsce i województwie podkarpackim w latach 2011-2014

Polska
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Liczba osób bezrobotnych
Odsetek bezrobotnych kobiet
Odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia
Stopa bezrobocia BAEL
Stopa bezrobocia 15-24 BAEL
Wskaźnik zatrudnienia
Podkarpackie
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Liczba osób bezrobotnych
Odsetek bezrobotnych kobiet
Odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia
Stopa bezrobocia BAEL
Stopa bezrobocia BAEL 15-24
Wskaźnik zatrudnienia

2014

2013

2012

2011

11,3%₁ 3
1 912 500₅
50,9%₅ 1
16,2%₅ 1
8,2%₂ 5
23,1%₂ 5
51,9₂ 5

13,4%₃ 6
2 157 900₅
51,0%₅ 4
18,6%₅ 4
9,8%₂ 5
26,7%₂ 5
50,7₂ 5

13,4%₃ 6
2 136 800₅
51,4%₅ 4
19,9%₅ 4
9,9%₂ 5
25,8%₂ 5
50,7₂ 5

12,5%₃ 6
1 982 700₅
53,5%₅ 4
21,0%₅ 4
9,3%₆ 5
25,4%₆ 5
50,6₆ 5

14,2%₁ 3
131 735₁
52,0%₁ 3
19,4%₁ 3
11,8%₄ 5
32,9%₄ 5
48,0₄ 5

3

1

16,4%₃ 6
154 216₃ 4
50,2%₃ 4
21,2%₃ 4
13,6%₃ 5
42,7%₃ 5
49,4₃ 5

4

16,4%₃ 6
153 807₃ 4
50,6%₃ 4
22,7%₃ 4
13,4%₇ 5
42,4%₇ 5
49,3₇ 5

4

15,5%₃ 6
146 208₃
52,9%₃ 4
23,8%%₃
12,7%₈ 5
38,6%₈ 5
49,2₈ 5

4

4

4

1 dane z końca czerwca
3 dane z końca października
4 dane z końca grudnia
5 dane III kwartał
6 uśrednione I-XII

Opracowanie własne na podstawie źródła:
₁ Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie
podkarpackim w październiku 2014 r.
₂ Główny Urząd Statystyczny. Kwartalna informacja o rynku pracy 2014.11.28
₃ Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego IV kwartał 2013 r.
₄ Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego III kwartał 2014 r.
₅ Główny Urząd Statystyczny. Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2014 r.
₆ Główny Urząd Statystyczny. Kwartalna informacja o rynku pracy 2013.11.29
₇ Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego III kwartał 2013 r.
₈ Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego III kwartał 2012 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na przestrzeni lat 2011-2013, zarówno w Polsce jak
i w województwie podkarpackim, zwiększyła się o 0,9 punktów procentowych, a na koniec
września 2014 jest na znacznie niższym poziomie niż uśredniona stopa bezrobocia
z poprzednich lat (11,3% oraz 14,2% odpowiednio). Stopa bezrobocia BAEL w kraju
w III kwartale w okresie 2011-2014 zmalała o 1,1 punktów procentowych, a w województwie
podkarpackim o 0,9 punktów procentowych. Wskaźnik zatrudnienia w III kwartale w latach
2011-2014 wzrósł o 1,3% na terenie kraju, a w województwie podkarpackim zmalał
o 1,2 punktów procentowych w tym samym okresie. Odsetek ludzi bezrobotnych do 25 roku
życia, zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim w latach 2011-2013 malał, będąc
na stosunkowo niskim poziomie w Polsce w czerwcu (16,2%), a w województwie
w październiku (19,4%). Malejący odsetek w tej kategorii wiekowej może być spowodowany
mniejszą podażą pracy osób młodych do 25 roku życia, która jest związana z wchodzeniem na
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rynek osób z niżu demograficznego z lat 90. Nie oznacza to jednak, że skala problemu bezrobocia
wśród młodych spada, porównując
nując te dane z rosnącymi wskaźnikami bezrobocia w tej kategorii.
Rysunek 2 Odsetek bezrobotnych w Polsce i województwie podkarpackim według wieku. Stan z końca
czerwca 2014 roku.

BEZROBOTNI W POLSCE I
WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
WEDŁUG WIEKU
Polska

28,7%

Podkarpackie

31,0%

20,9% 21,2%
16,2%

18,3%

18,7% 18,2%
15,5%
8,5%

18-24

25-34
34

35-44

45-54

55 i więcej

Opracowanie własne na podstawie źródła:
Główny Urząd Statystyczny. Bezrobocie rejestrowane I-II
I kwartał 2014 r.
Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01
MPiPS

Najwięcej osób bezrobotnych, wśród ogółu bezrobotnych w województwie
podkarpackim jest w kategorii wiekowej 25-34,
25
zarówno w Polsce
lsce (28,7%), jak
i w województwie podkarpackim (31,0%). Osoby bezrobotne w wieku 18--24 stanowią 16,2%
ogółu bezrobotnych w Polsce, oraz 18,3%
% w województwie podkarpackim.
podkarpackim Najmniej osób
bezrobotnych, zarówno w Polsce (15,5%) jak i województwie podkarpackim
podkarpacki (8,5%), znajduje
się w kategorii wiekowej 55 lat i więcej.
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Rysunek 3 Odsetek bezrobotnych w Polsce i województwie podkarpackim według wykształcenia. Stan z
końca czerwca 2014 roku.

BEZROBOTNI W POLSCE I
WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA
Polska

21,9%

27,7% 29,9%

25,2%

11,6% 13,1%

wyższe

Podkarpackie

27,9%
21,1%

10,9% 10,7%

policealne i średnie
zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

Opracowanie własne na podstawie źródła:
Główny
wny Urząd Statystyczny. Bezrobocie rejestrowane I-II
I kwartał 2014 r.
Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01
MPiPS

Najwięcej osób bezrobotnych w Polsce posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej
(27,9%), a w województwie podkarpackim wykształceniee zasadnicze zawodowe.
zawodowe Osoby
z wykształceniem średnim stanowią
stano
najmniej liczebną kategorię wśród bezrobotnych zarówno
w kraju (10,9%), jak i w województwie podkarpackim (10,7%). Nie oznacza to jednak, iż osoby
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym najszybciej znajdują zatrudnienie na rynku pracy.
Jeśli porównamy przedstawione dane ze wskaźnikami bezrobocia w tej grupie, to okazuje się, iż
pośród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym wskaźnik ten jest
jest najwyższy.
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Bezrobocie w województwie podkarpackim w szczegółach w latach 2010-2014

Tabela 3 Bezrobocie rejestrowane w województwie podkarpackim według wieku
i wykształcenia na koniec sierpnia w latach 2010-2014

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Stopa bezrobocia
Liczba bezrobotnych ogółem
Według wieku
% 18-24
% 25-34
% 35-44
% 45-54
% 55-59
% 60 i więcej
Kobiety według wieku
Kobiety bezrobotne ogółem
% kobiet bezrobotnych
% kobiety 18-24
% kobiety 25-34
% kobiety 35-44
% kobiety 45-54
% kobiety 55-59
% kobiety 60 i więcej
Według wykształcenia
% wyższe
% policealne i średnie zawodowe
% średnie ogólnokształcące
% zasadnicze zawodowe
% gimnazjalne i poniżej

VIII 2014 VIII 2013 VIII 2012 VIII 2011 VIII 2010
14,5%
15,7%
15,3%
15,1%
14,5%
132 267 145 869 141 246 136 404 131 551
19,5%
30,4%
21,1%
17,8%
8,4%
2,9%

21,7%
30,8%
20,3%
17,5%
7,5%
2,1%

23,1%
31,1%
20,0%
17,2%
6,8%
1,8%

24,4%
31,1%
19,6%
17,4%
6,2%
1,4%

25,2%
30,8%
19,4%
18,0%
5,4%
1,1%

68 774
52,0%
49,9%
58,6%
56,5%
49,9%
41,5%
8,5%

75 363
51,7%
50,0%
58,3%
55,4%
49,0%
39,8%
-

74 442
52,7%
51,0%
59,0%
56,5%
50,2%
39,1%
-

74 763
54,8%
54,7%
60,6%
58,7%
50,8%
37,8%
-

69 649
52,9%
51,9%
57,8%
57,3%
50,0%
34,9%
-

13,9%
25,6%
10,6%
29,5%
20,4%

14,0%
25,6%
10,6%
29,7%
20,2%

13,1%
25,9%
10,8%
29,7%
20,5%

13,1%
25,8%
11,0%
29,5%
20,6%

11,7%
25,9%
10,8%
30,2%
21,4%

Opracowanie własne na podstawie źródła: Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01

W strukturze bezrobotnych w województwie podkarpackim na koniec sierpnia na
przestrzeni lat 2010-2014 największą zmianą charakteryzuje się odsetek osób bezrobotnych
w wieku 18-24, gdzie można zaobserwować zmniejszenie się odsetka tej kategorii o 5,7 punktów
procentowych. Najmniejszy odsetek kobiet bezrobotnych jest w kategorii wiekowej 55-59
i wynosi on na koniec sierpnia 2014 41,5%, przy 6,6 punktach procentowych wzrostu
w stosunku do roku 2010. W kategorii wykształcenia na przestrzeni lat 2010-2014 największa
zmiana występuje w odsetku osób z wyższym wykształceniem i jest to jedyna kategoria, która
odnotowuje wzrost procentowy (+2,2%).
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Tabela 4 Stopa bezrobocia ludności w województwie podkarpackim
i więcej według BAEL według wieku oraz wykształcenia w latach 2011-2014.

Ogółem
mężczyźni
kobiety
miasta
wieś
Według wieku:
15-24
25-34
35-44
45-54
55 lat i więcej
Według wykształcenia:
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i niżej

wieku

II
kwartał
2014
13,6%
13,0%
14,2%
13,6%
13,5%

II
kwartał
2013
13,8%
13,7%
14,0%
14,6%
13,4%

II
kwartał
2012
12,0%
11,7%
12,3%
13,1%
11,2%

II
kwartał
2011
12,2%
11,1%
13,4%
13,6%
11,1%

41,3%
16,7%
9,5%
9,0%
6,6%

41,9%
17,9%
11,5%
8,2%
5,2%

37,2%
15,2%
8,6%
7,9%
4,6%

33,7%
15,3%
7,5%
10,9%
3,6%

6,3%
13,7%
27,3%
15,0%
19,7%

8,7%
12,4%
21,8%
16,2%
17,7%

8,0%
11,4%
20,3%
12,0%
14,6%

8,1%
13,4%
18,1%
12,1%
13,7%

15

lat

Opracowanie własne na podstawie źródła:
Urząd statystyczny w Rzeszowie. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim
II kwartał 2014r.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim
II kwartał 2013 r.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim
II kwartał 2012 r.

Stopa bezrobocia według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie
podkarpackim w II kwartale na przestrzeni lat 2011-2014 wzrosła o 1,4 punktu procentowego.
W II kwartale 2014 największą stopą bezrobocia charakteryzuje się kategoria wiekowa 15-24
(41,3%), a najniższą kategoria w wieku 55 lat i więcej (6,6%). Na przestrzeni lat 2011-2014
w II kwartale największy wzrost stopy bezrobocia wystąpił w kategorii wiekowej 15-24
(+7,6 punktów procentowych). Najniższą stopą bezrobocia w II kwartale 2014 charakteryzują
się osoby z wykształceniem wyższym (6,3%). Osoby z ukończoną szkołą średnią
ogólnokształcącą mają pozostają w kategorii o najwyższej stopie bezrobocia (27,3%).
Największą zmianą poziomu stopy bezrobocia w II kwartale na przestrzeni lat 2011-2014
charakteryzuje się kategoria z wykształceniem ogólnokształcącym (+9,2%).
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Tabela 5 Wskaźnik zatrudnienia ludności województwa podkarpackiego w wieku 15 lat i więcej według BAEL
w latach 2011-2014.

OGÓŁEM
mężczyźni
kobiety
miasta
wieś
Według wieku:
15-24
25-34
35-44
45-54
55 lat i więcej
Według wykształcenia:
wyższe
policealne i średnie
zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i niżej

II
kwartał
2014
47,2%
55,5%
39,4%
45,0%
48,8%

II
kwartał
2013
48,0%
55,5%
40,8%
46,8%
48,7%

II
kwartał
2012
49,1%
55,9%
42,7%
48,1%
49,7%

II
kwartał
2011
49,9%
57,3%
43,0%
47,9%
51,3%

17,3%
68,7%
78,8%
73,2%
22,3%

16,0%
67,1%
77,9%
74,7%
26,0%

17,1%
71,9%
78,7%
74,7%
26,9%

19,4%
71,8%
80,1%
72,6%
25,4%

75,5%

72,8%

75,3%

75,6%

57,8%
33,1%
52,4%
14,8%

60,1%
35,7%
54,5%
16,4%

60,8%
37,6%
57,4%
17,8%

58,6%
37,6%
59,2%
20,1%

Opracowanie własne na podstawie źródła:
Urząd statystyczny w Rzeszowie. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim
II kwartał 2014r.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim
IV kwartał 2013 r.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim
II kwartał 2012 r.

Miernikiem poziomu aktywności zawodowej ludności jest wskaźnik zatrudnienia,
oznaczający udział pracujących w liczbie ludności. Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2014 r.
wyniósł 47,2%, co oznacza, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, przypadało 47 osób
pracujących. W II kwartale 2014 r. wśród mężczyzn można zaobserwować większy wskaźnik
zatrudnienia (55,5%) niż wśród kobiet (39,4%). Nieznacznie wyższy wskaźnik zatrudnienia był
na wsi (48,7%), niż w miastach (46,8%). Kategorią wiekową o najwyższym wskaźniku
zatrudnienia były osoby w wieku 35-44 (78,8%). Kategoria wiekowa 15-24 charakteryzuje się
najniższym wskaźnikiem (17,3%). Osoby z wykształceniem wyższym pozostają w kategorii
o największym wskaźniku zatrudnienia (75,5%), a z wykształceniem gimnazjalnym i niżej
najniższym (14,8%). Na przestrzeni lat 2011-2014 w II kwartale, ogólny wskaźnik zatrudnienia
w województwie podkarpackim zmalał o 2,7 punktów procentowych. W tym samym okresie
jedyną kategorią, w której zwiększył się wskaźnik zatrudnienia były osoby w wieku 45-54
(+0,6%). Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym zanotowały w tych latach
największy spadek wskaźnika zatrudnienia (-6,8%).
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Rysunek 4 Odsetek bezrobotnych rejestrowanych w województwie podkarpackim ogółem oraz w wieku 1818
24 według wykształcenia. Stan z końca 3 kwartału 2014 roku.

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM OGÓŁEM ORAZ W
WIEKU 18--24
24 WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA
ogółem

18-24

33,8%
29,1%
25,7%
22,6%
20,6%

13,8%

20,6%

12,8%
10,9%

10,3%

wyższe

policealne i średnie
zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

Opracowanie własne na podstawie źródła: Dane na podstawie sprawozdań rynku pracy MPiPS-01
MPiPS

W województwie
wództwie podkarpackim najwięcej osób bezrobotnych wśród ogółu
bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz wykształcenie
policealne i średnie zawodowe (25,7%). Najmniejszy procent osób bezrobotnych stanowi
kategoria o wykształceniu średnim ogólnokształcącym (10.9%). Najniższe bezrobocie
w ostatniej kategorii wynika
ka z faktu, iż osoby te podejmują najczęściej dalszą naukę.
Wśród bezrobotnych osób w wieku 18-24
18 24 największy odsetek posiada wykształcenie
policealne i średnie zawodowe (33,8%). Najniższym odsetkiem w województwie wśród osób
bezrobotnych w tej kategorii wiekowej, charakteryzują się osoby z wykształceniem wyższym
(10,3%).
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Rysunek 5 Odsetek bezrobotnych rejestrowanych w województwie podkarpackim ogółem oraz w wieku 1818
24 według czasu pozostawania bez pracy. Stan z końca 3 kwartału 2014 roku.

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM OGÓŁEM ORAZ W
WIEKU 18-24
18 24 WEDŁUG CZASU
POZOSTAWANIA BEZ PRACY
ogółem

18-24

29,0%

22,8%
21,1%
17,7%17,2%

18,4%
15,4%

13,2%
10,5%

do 1 miesiąca

1-3
3 miesięcy

13,6%
11,2%

3-6 miesięcy

9,9%

6-12 miesięcy

12-24 miesięcy

powyżej 24
misięcy

Opracowanie własne na podstawie źródła: Dane na podstawie sprawozdań rynku pracy MPiPS-01
MPiPS

Najwięcej osób bezrobotnych w województwie podkarpackim pozostaje bez pracy
powyżej 24 miesięcy (29%). Najniższy odsetek bezrobotnych (10,5%) pozostaje bez pracy do
1 miesiąca.
22,8% osób bezrobotnych w wieku 18-24
18 24 pozostaje bez pracy od 1 do 3 miesięcy,
miesięcy co jest
największym odsetkiem w tej grupie. Najniższy odsetek grupy wiekowej 18-24
18
pozostaje bez
pracy powyżej 24 miesięcy (9,9%).
(9,9
Pomimo tego, iż 43,9% w tej kategorii wiekowej znajduje
pracę w przeciągu trzech miesięcy, to nadal przeważająca większość pozostaje bez pracy dłużej
niż 3 miesiące, z czego 42,5% nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia dłużej niż 6 miesięcy,
a ponad ¼ (25,3%) dłużej niż rok.

Strona 21

Raport z danych zastanych „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla
młodzieży” w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji”
aktywizacji

Bezrobocie w województwie podkarpackim w poszczególnych powiatach

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w dwóch miastach na prawach powiatu: Krośnie
(6,5%)
5%) oraz Rzeszowie (7,6%). Najwyższa wartość występuje w powiatach: niżańskim (22,4%),
brzozowskim (21,3%) oraz strzyżowskim (20,7%).
Rysunek 6 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa podkarpackiego. Stan z końca
sierpnia 2014 roku.

STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W POWIATACH
POLSKA

11,3%

PODKARPACKIE

14,3%

Niżański

22,4%

Brzozowski

21,3%

Strzyżowski

20,7%

Leski

20,0%

Ropczycko-Sedziszowski

19,3%

Bieszczadzki

18,8%

Przemyski

18,4%

Leżajski

17,8%

Łańcucki

17,7%

Jarosławski

16,8%

Przemyśl

16,5%

Przeworski

16,3%

Krosnieński

15,8%

Jasielski

15,3%

Lubaczowski

14,8%

Kolbuszowski

14,5%

Tarnobrzeg

13,9%

Rzeszowski

13,4%

Tarnobrzeski

12,5%

Dębicki

12,2%

Stalowowolski

12,0%

Sanocki

12,0%

Mielecki
Rzeszów
Krosno

11,2%
7,6%
6,5%

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie
podkarpackim we wrześniu 2014 r.
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Tabela 6 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach na koniec sierpnia w latach 2010-2014.

VIII
2014
PODKARPACKIE
14,5%
Bieszczadzki
19,0%
Brzozowski
21,5%
Dębicki
12,2%
Jarosławski
17,1%
Jasielski
15,8%
Kolbuszowski
14,8%
Krosnieński
16,5%
Krosno
7,3%
Leski
19,3%
Leżajski
17,9%
Lubaczowski
14,6%
Łańcucki
18,3%
Mielecki
11,1%
Niżański
22,9%
Przemyski
18,8%
Przemyśl
16,9%
Przeworski
17,4%
Ropczycko-Sedziszowski 19,7%
Rzeszowski
13,5%
Rzeszów
7,8%
Sanocki
12,3%
Stalowowolski
12,6%
Strzyżowski
20,6%
Tarnobrzeski
12,9%
Tarnobrzeg
14,7%

VIII
2013
15,7%
20,9%
22,8%
13,2%
18,8%
17,9%
16,3%
17,8%
8,0%
20,7%
19,3%
16,2%
18,9%
12,2%
24,2%
19,7%
17,7%
18,7%
21,7%
14,3%
8,2%
13,1%
14,6%
22,1%
14,1%
14,6%

VIII
2012
15,3%
21,1%
22,2%
12,4%
18,5%
16,8%
16,5%
17,1%
7,5%
18,9%
18,3%
16,4%
17,3%
13,9%
22,8%
19,1%
17,5%
18,5%
21,1%
13,7%
8,0%
12,0%
14,0%
20,9%
15,0%
15,0%

VIII
2011
15,1%
22,9%
22,7%
12,2%
18,2%
17,6%
15,4%
17,3%
7,1%
22,5%
18,0%
17,0%
15,7%
13,8%
23,3%
20,4%
18,4%
17,7%
16,6%
13,1%
7,8%
13,0%
13,7%
21,2%
13,9%
13,7%

VIII
2010
14,5%
21,9%
22,6%
11,5%
17,4%
17,0%
14,9%
16,8%
6,5%
21,4%
17,2%
17,0%
14,7%
13,0%
21,6%
20,4%
19,0%
16,4%
15,6%
12,2%
7,5%
12,7%
13,4%
19,7%
12,8%
12,8%

Opracowanie własne na podstawie źródła:Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01

Najwyższą stopą bezrobocia na przestrzeni lat 2010-2014 na koniec sierpnia
charakteryzują się powiaty niżański oraz brzozowski, a najniższą stopą bezrobocia - miasta na
prawach powiatu Krosno oraz Rzeszów. W województwie podkarpackim stopa bezrobocia
rejestrowanego w latach 2010 oraz 2014 utrzymała się na tym samym poziomie 14,5%. Stopa
bezrobocia na przestrzeni lat 2010-2014 najbardziej wzrosła w powicie ropczyckosędziszowskim (+4,1%), a najbardziej zmniejszyła się w powiecie bieszczadzkim (-2,9%).
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aktywizacji

Rysunek 7 Odsetek osób w wieku 18-24
18 24 wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach
województwa podkarpackiego. Stan z końca 3 kwartału 2014 roku

ODSETEK OSÓB 18
18-24
24 WŚRÓD OGÓŁU
BEZROBOTNYCH W POWIATACH
POLSKA *

16,2%

PODKARPACKIE

19,5%

Ropczycko-Sedziszowski

25,3%

Dębicki

23,3%

Przemyski

22,9%

Mielecki

22,7%

Przeworski

22,6%

Rzeszowski

22,4%

Kolbuszowski

22,2%

Lubaczowski

21,8%

Niżański

21,0%

Leżajski

20,5%

Łańcucki

20,0%

Jarosławski

20,0%

Tarnobrzeski

19,4%

Sanocki

19,1%

Strzyżowski

19,1%

Brzozowski

18,6%

Leski

18,6%

Krosnieński

18,5%

Bieszczadzki

17,6%

Jasielski

17,4%

Stalowowolski

16,9%

Tarnobrzeg

13,8%

Rzeszów

11,9%

Przemyśl

11,8%

Krosno

11,2%

* stan z końca czerwca 2014 roku
Opracowanie własne na podstawie źródła: Dane na podstawie sprawozdań rynku pracy MPiPS-01
MPiPS

19,5% ogółu bezrobotnych w województwie podkarpackim to kategoria osób w wieku
18-24.
24. Najniższy odsetek osób bezrobotnych w wieku 18-24
18 24 występuje w miastach na prawach
powiatu, gdzie procent tych osób jest
jest znacznie niższy niż w pozostałych powiatach: Krosno
(11,2%), Przemyśl (11,8%), Rzeszów (11,9%) oraz Tarnobrzeg (13,8%). Powiatem
o najwyższym odsetku osób bezrobotnych w wieku 18-24
18 24 jest powiat Ropczycko-Sędziszowski
Ropczycko
(25,3%).
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Odsetek osób bez kwalifikacji
zawodowych wśród ogółu
bezrobotnych

Odsetek osób bez kwalifikacji
zawodowych wśród
bezrobotnych 18-24

Odsetek osób bez doświadczenia
zawodowego wśród ogółu
bezrobotnych

Odsetek osób bez doświadczenia
zawodowego wśród
bezrobotnych 18-24

Odsetek osób bez wykształcenia
średniego wśród ogółu
bezrobotnych

Odsetek osób bez wykształcenia
średniego wśród bezrobotnych
18-24

73%

49,9%

35%

Bieszczadzki

19,0%

1658

291 17,6% 51,1% 45,4%

36,6%

67,0%

11,9%

67,7%

57,0%

41,2%

Brzozowski

21,5%

6153

1146 18,6% 55,7% 50,3%

23,5%

36,5%

11,8%

63,1%

58,1%

40,4%

Dębicki

12,2%

7171

1668 23,3% 58,5% 55,9%

24,3%

36,5%

15,2%

65,2%

46,8%

31,5%

Jarosławski

17,1%

9012

1800 20,0% 49,5% 47,7%

31,2%

49,9%

15,3%

76,8%

51,8%

39,7%

Jasielski

15,8%

8193

1428 17,4% 56,1% 52,5%

21,9%

38,9%

12,8%

73,7%

52,5%

38,4%

Kolbuszowski

14,8%

3512

779 22,2% 50,6% 47,6%

27,8%

42,1%

17,2%

77,5%

53,7%

32,5%

Krosnieński

16,5%

5875

1084 18,5% 53,6% 49,0%

21,9%

37,0%

13,4%

72,4%

50,9%

36,4%

7,3%

2160

241 11,2% 53,7% 49,4%

17,7%

39,4%

8,1%

72,6%

37,8%

36,1%

Odsetek kobiet wśród ogółu
bezrobotnych

14,2%

Odsetek osób 18-24 wśród ogółu
bezrobotnych

45,2%

Liczba osób bezrobotnych 18-24

26,4%

Liczba osób bezrobotnych
ogółem

14,5% 132267 25749 19,5% 52,0% 49,8%

Stopa bezrobocia

Odsetek bezrobotnych kobiet
wśród bezrobotnych 18-24

Tabela 7 Struktura zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatach województwa podkarpackiego. Stan z
końca 3 kwartału 2014 roku.

WOJEWÓDZTWO
Podkarpackie
POWIATY

Krosno
Krosno = krosnieński

-

8035

1325 16,5% 53,6% 49,1%

20,8%

37,4%

11,9%

72,5%

47,4%

36,4%

Leski

19,3%

2234

415 18,6% 44,5% 39,8%

29,5%

52,5%

12,8%

68,7%

53,5%

34,2%

Leżajski

17,9%

4955

1017 20,5% 49,9% 45,2%

40,2%

56,2%

16,9%

82,2%

53,7%

39,2%

Lubaczowski

14,6%

3432

748 21,8% 47,8% 48,5%

24,5%

45,5%

14,3%

65,5%

52,7%

40,1%

Łańcucki

18,3%

5515

1104 20,0% 47,0% 44,9%

22,2%

48,0%

14,7%

73,2%

48,6%

34,4%

Mielecki

11,1%

7131

1622 22,7% 51,5% 53,6%

29,1%

47,0%

14,4%

63,1%

52,3%

37,9%

Niżański

22,9%

5321

1116 21,0% 51,8% 49,5%

33,1%

53,0%

15,7%

74,7%

52,5%

35,5%

Przemyski

18,8%

5375

1231 22,9% 48,7% 47,0%

32,9%

49,8%

18,0%

78,8%

54,5%

40,1%

Przemyśl

16,9%

4665

551 11,8% 51,2% 53,5%

26,6%

50,1%

9,5%

80,0%

45,8%

39,7%

Przemyśl + przemyski

-

10040

1782 17,7% 49,8% 49,0%

29,9%

49,9%

14,1%

79,2%

50,5%

40,0%

Przeworski

17,4%

5649

1277 22,6% 53,0% 51,4%

29,1%

49,5%

18,1%

80,1%

49,8%

35,9%

Ropczycko-Sedziszowski

19,7%

5551

1404 25,3% 54,5% 52,0%

29,4%

50,7%

20,4%

80,6%

46,3%

25,9%

Rzeszowski

13,5%

8885

1990 22,4% 48,4% 45,2%

22,9%

38,0%

16,8%

75,0%

50,7%

31,5%

7,8%

8583

1025 11,9% 50,6% 48,6%

19,8%

44,4%

8,7%

72,9%

37,8%

26,2%

-

17468

3015 17,3% 49,5% 46,4%

21,4%

40,2%

12,8%

74,3%

44,4%

29,7%

Sanocki

12,3%

4988

955 19,1% 52,4% 52,9%

26,9%

46,7%

13,8%

71,8%

49,1%

31,4%

Stalowowolski

12,6%

5395

913 16,9% 54,8% 57,4%

25,3%

39,6%

11,9%

70,4%

48,6%

37,8%

Strzyżowski

20,6%

5391

1032 19,1% 53,0% 48,1%

24,4%

49,5%

13,0%

67,7%

53,9%

36,6%

Tarnobrzeski

12,9%

2829

548 19,4% 55,5% 51,3%

26,5%

40,1%

12,7%

65,7%

50,1%

35,4%

Tarnobrzeg

14,7%

2634

364 13,8% 52,7% 50,8%

21,7%

40,1%

9,3%

67,0%

39,6%

33,5%

-

5463

912 16,7% 54,1% 51,1%

24,2%

40,1%

11,1%

66,2%

45,0%

34,6%

Rzeszów
Rzeszów + rzeszowski

Tarnobrzeg + tarnobrzeski

Całość danych liczbowych w załączniku 1
Opracowanie własne na podstawie źródła: Dane na podstawie sprawozdań rynku pracy MPiPS-01
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Odsetek ogółu bezrobotnych kobiet w województwie podkarpackim wynosi 52%, będąc
nieznacznie niższy dla bezrobotnych kobiet w wieku 18-24 (49,8%). Najniższy procent
bezrobotnych kobiet, zarówno wśród ogółu bezrobotnych, jak i przedziale wiekowym 18-24,
występuje w powiecie leskim, będąc na poziomie 44,5% dla ogółu oraz 39,8 % dla kategorii
wiekowej 18-24. Największy odsetek bezrobotnych kobiet jest w powiecie dębickim (58,5%),
gdzie również odsetek kobiet wśród bezrobotnych w wieku 18-24 jest jednym z najwyższych
(55,9%). Najwyższy odsetek w tej kategorii występuje w powiecie stalowowolskim (57,4%).
45,3% osób bezrobotnych w wieku 18-24 w województwie podkarpackim nie posiada
kwalifikacji zawodowych, a w ogólnej grupie bezrobotnych jest to tylko 26,4%. Najniższym
odsetkiem osób bez kwalifikacji zawodowych cechuje się miasto na prawach powiatu
Tarnobrzeg, gdzie w grupie ogólnej jest to 21,7% a w grupie 18-24 - 40,1%. Najwyższy odsetek
osób wśród ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych jest w powiecie leżajskim
(40,2%), będąc prawie dwukrotnie wyższy niż w całym województwie. Wśród 18-24 najwyższy
odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych występuje w powiecie bieszczadzkim
(67%) i jest to znacznie powyżej średniej województwa (45,3%).
Odsetek osób bezrobotnych w województwie podkarpackim nieposiadających
doświadczenia zawodowego wynosi 14,2%, będąc najniższym w miastach na prawach powiatu:
Krosno (8,1%), Rzeszów (8,7%), Tarnobrzeg (9,3%) oraz Przemyśl (9,5%). Odsetek
bezrobotnych w tej samej grupie w wieku osób 18-24 kształtuje się na poziomie 73% dla całego
województwa, a najniższy występuje w powiecie mieleckim (63,1%) będąc na znacząco niższym
poziomie od wojewódzkiego.
Osoby bez wykształcenia średniego wśród bezrobotnych w województwie
podkarpackim to 49,9%, a w grupie 18-24 to 35%. Najniższy odsetek osób z tej grupy występuje
w mieście na prawach powiatu Rzeszowie: ogół - 37,8%, 18-24 - 26,2%. Najwyższy odsetek
bezrobotnych bez wykształcenia średniego znajduje się w powiecie bieszczadzkim, gdzie 57%
ogółu bezrobotnych oraz 41,2% bezrobotnych 18-24 nie posiada wykształcenia średniego.
Stosunkowo niskimi wskaźnikami w stosunku do innych powiatów w kwestii odsetka
osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub
wykształcenia średniego w obydwu kategoriach, ogółu bezrobotnych oraz bezrobotnych
w wieku 18-24, charakteryzują się miasta na prawach powiatu: Tarnobrzeg, Rzeszów oraz
Krosno. Wszystkie te powiaty wyróżniają się również niskim odsetkiem bezrobocia osób
młodych w wieku 18-24. Stosunkowo wysokie wskaźniki w wyżej wymienionych kategoriach
występują w powiecie niżańskim, który ma również największą stopę bezrobocia
w województwie oraz relatywnie wysoki odsetek osób w wieku 18-24 wśród ogółu
bezrobotnych.
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Odsetek osób z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym
wśród bezrobotnych do 25 roku życia

Odsetek osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym wśród ogółu
bezrobotnych

Odsetek osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym wśród bezrobotnych
do 25 roku życia

Odsetek osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym wśród ogółu
bezrobotnych

Odsetek osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym wśród
bezrobotnych do 25 roku życia

Odsetek osób z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej wśród ogółu
bezrobotnych

Odsetek osób z wykształceniem
gimnazjalnymi poniżej wśród
bezrobotnych do 25 roku życia

10,3%

25,7%

33,8%

10,9%

20,6%

29,1%

22,6%

20,6%

12,8%

Odsetek osób 18-24 wśród ogółu
bezrobotnych

14,5% 19,5% 13,8%

Stopa bezrobocia

Odsetek osób z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym
wśród ogółu bezrobotnych

Odsetek osób z wykształceniem wyższym
wśród bezrobotnych do 25 roku życia

Odsetek osób z wykształceniem wyższym
wśród ogółu bezrobotnych

Tabela 8 Struktura zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatach województwa podkarpackiego według
wykształcenia. Stan z końca 3 kwartału 2014 roku.

WOJEWÓDZTWO
Podkarpackie
POWIATY
Bieszczadzki

19,0% 19,3%

9,2%

6,2%

21,9%

30,2%

11,2%

22,3%

31,7%

22,7%

26,0%

18,6%

Brzozowski

21,5% 18,6% 10,6%
12,2% 23,3% 13,0%

11,4%

25,3%

36,1%

6,2%

12,0%

35,5%

28,8%

22,4%

11,6%

9,9%

27,3%

36,3%

13,4%

22,2%

27,6%

21,9%

18,6%

9,7%

17,1% 20,0% 14,4%
15,8% 17,4% 11,8%

10,8%

23,6%

29,2%

10,6%

20,2%

29,3%

23,4%

22,2%

16,3%

8,3%

27,2%

33,8%

8,9%

19,5%

30,7%

24,6%

21,5%

13,8%

14,8% 22,2% 10,0%
16,5% 18,5% 14,8%

8,7%

28,2%

43,8%

8,4%

15,0%

34,2%

24,4%

19,2%

8,1%

18,6%

27,1%

31,1%

7,2%

8,7%

32,3%

28,6%

18,6%

13,0%

7,3% 11,2% 23,0%
16,5% 17,0%

17,4%

28,3%

28,2%

11,0%

18,3%

23,4%

17,8%

14,3%

18,3%

18,4%

27,4%

30,6%

8,2%

10,4%

29,9%

26,6%

17,5%

13,9%

Leski

19,3% 18,6%

9,3%

7,7%

29,3%

42,9%

8,7%

15,2%

29,8%

19,8%

22,9%

14,5%

Leżajski

17,9% 20,5% 11,2%
14,6% 21,8% 13,9%

5,7%

23,1%

30,6%

12,6%

24,5%

33,4%

30,0%

19,6%

9,2%

11,5%

21,2%

22,5%

12,8%

25,9%

33,1%

28,2%

19,0%

11,9%

18,3% 20,0% 13,3%
11,1% 22,7% 12,0%

10,1%

28,7%

38,0%

9,6%

17,5%

31,4%

21,6%

17,1%

12,9%

9,1%

21,5%

26,9%

14,6%

26,1%

32,6%

27,1%

19,3%

10,7%

22,9% 21,0% 12,2%
18,8% 22,9% 9,9%

9,1%

24,4%

33,5%

11,5%

22,0%

28,4%

22,5%

23,6%

13,0%

8,0%

24,5%

32,1%

11,3%

19,8%

28,8%

23,1%

25,5%

17,1%

16,9% 11,8% 14,7%
17,7% 12,2%

12,7%

23,0%

21,4%
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Dębicki
Jarosławski
Jasielski
Kolbuszowski
Krosnieński
Krosno
Krosno + krosnieński

Lubaczowski
Łańcucki
Mielecki
Niżański
Przemyski
Przemyśl
Przemyśl + przemyski
Przeworski
Ropczycko-Sedziszowski
Rzeszowski
Rzeszów
Rzeszów + rzeszowski
Sanocki

Tarnobrzeg
Tarnobrzeg + tarnobrzeski
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W województwie podkarpackim największą wśród ogółu bezrobotnych jest kategoria
posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz wykształcenie policealne
i średnie zawodowe (25,7%). Wśród bezrobotnych osób w wieku 18-24 największy odsetek
posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe (33,8%). Najniższym odsetkiem
w województwie wśród osób bezrobotnych w tej kategorii wiekowej charakteryzują się osoby
z wykształceniem wyższym (10,3%).
Odsetek osób posiadający wykształcenie wyższe w skali województwa to 13,8% ogółu
bezrobotnych oraz 10,3% osób bezrobotnych w wieku 18-24. Najwyższym poziomem
wykształcenia cechują się bezrobotni z obydwu kategorii w powiatach o najniższej stopie
bezrobocia oraz najniższym odsetku osób bezrobotnych w wieku 18-24: Krosno, Rzeszów oraz
Tarnobrzeg. Wysoki odsetek z wyższym wykształceniem w kategorii wiekowej 18-24 występuje
również w powiecie krośnieńskim (18,6%). Najniższy odsetek wśród ogółu bezrobotnych
posiadających wyższe wykształcenie występuje w powiacie bieszczadzkim, będąc na poziomie
9,2%, oraz w powiecie leżajskim (5,7%) dla kategorii wiekowej 18-24.
25,7% osób bezrobotnych w województwie posiada wykształcenie policealne i średnie
zawodowe, a w kategorii 18-24 jest to 33,8% bezrobotnych. Najwyższy odsetek bezrobotnych
z tym wykształceniem żyje w powiecie ropczycko-sędziszowskim - 33,3% dla ogółu oraz 45,9%
dla kategorii 18-24. Najniższym odsetkiem ogółu bezrobotnych z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym cechuje się powiat lubaczowski (21,2%) oraz powiat przeworski dla
kategorii wiekowej 18-24 (20,4%).
Odsetek osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące w województwie to
10,9% ogółu bezrobotnych, oraz 20,6% bezrobotnych w wieku 18-24. Najniższy odsetek ludzi
bezrobotnych z tym wykształceniem występuje w powiecie brzozowskim (6,2%), a największy
w mieście na prawach powiatu Przemyślu (15,9%). Powiat krośnieński cechuje się najniższym
odsetkiem bezrobotnych 18-24 z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, będąc ponad
dwukrotnie niższym niż odsetek w tej samej grupie w województwie (20,6%). Najwyższy
odsetek tej kategorii bezrobotnych występuje w powiecie przeworskim (32,7%).
Na poziomie województwa 29,1% z ogółu bezrobotnych ukończyło szkołę zasadniczą
zawodową, przy 22,6% osób bezrobotnych z tym wykształceniem w kategorii wiekowej 18-24.
Powiatem z najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w tej kategorii jest miasto na prawach
powiatu Rzeszów: ogół bezrobotnych 18,9% oraz bezrobotni 18-24 - 10,4%, co jest relatywnie
niskim odsetkiem w stosunku do ogółu województwa (29,1% oraz 22,6%). Najwyższy odsetek
ogółu bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym występuje w powiecie
strzyżowskim (36%), a dla kategorii wiekowej 18-24 w powiecie leżajskim (30%).
W przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej to w skali województwa
jest to 20,6% ogółu bezrobotnych oraz 12,8% bezrobotnych wieku 18-24. Wśród ogółu
bezrobotnych największy odsetek osób z takim wykształceniem występuje w powiecie
bieszczadzkim (26%), a najniższy odsetek w miastach na prawach powiatu: Krośnie (14,3%)
oraz Tarnobrzegu (15,2%). Powiaty o największym odsetku osób w kategorii wiekowej 18-24,
które ukończyły gimnazjum lub poniżej to powiat kolbuszowski (8,1%) oraz powiat
tarnobrzeski (8,9%).
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WOJEWÓDZTWO
Podkarpackie
POWIATY
Bieszczadzki
Brzozowski
Dębicki
Jarosławski
Jasielski
Kolbuszowski
Krosnieński
Krosno
Krosno = krosnieński
Leski
Leżajski
Lubaczowski
Łańcucki
Mielecki
Niżański
Przemyski
Przemyśl
Przemyśl + przemyski
Przeworski
Ropczycko-Sedziszowski
Rzeszowski
Rzeszów
Rzeszów + rzeszowski
Sanocki
Stalowowolski
Strzyżowski
Tarnobrzeski
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg + tarnobrzeski

Odsetek osób 18-24 wśród ogółu bezrobotnych

Stopa bezrobocia

Tabela 9 Bezrobotni zarejestrowani w województwie podkarpackim będący w szczególnej sytuacji na rynku
pracy. Stan z końca 3 kwartału 2014 roku.
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5,8% osób bezrobotnych w województwie podkarpackim samotnie wychowuje co
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. W kategorii bezrobotnych w wieku 18-24 samotnymi
rodzicami jest 4,9%. Największy odsetek osób samotnie wychowujących dzieci jest w powiecie
bieszczadzkim (ogół – 11,1%; 18-24 – 13,8%) oraz w Przemyślu (11,1% i 10,9% odpowiednio).
Stosunkowo dużym odsetkiem samotnych rodziców, zarówno w ogóle bezrobotnych jak
i w kategorii wiekowej 18-24, charakteryzują się miasta na prawach powiatu Przemyśl, Rzeszów
i Tarnobrzeg, gdzie jest niska stopa bezrobocia oraz niski odsetek osób bezrobotnych w wieku
18-24. Najniższy odsetek samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko występuje
w powiecie ropczycko-sędziszowskim w obydwóch kategoriach, ogół (3,0%) oraz 18-24 (2,4%).
W województwie podkarpackim 1,4% bezrobotnych nie podjęło zatrudnienia po odbyciu
kary pozbawienia wolności. W kategorii wiekowej 18-24 odsetek ten wynosi 0,3%. Najniższym
odsetkiem bezrobotnych w tej kategorii charakteryzuje się powiat kolbuszowski (0,7%),
a w kategorii bezrobotnych w wieku 18-24 jest to powiat ropczycko-sędziszowski. W powiatach
kolbuszowskim, niżańskim, przemyskim oraz mieście powiatowym Krosno kategoria osób
w wieku 18-24, która nie podjęła zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności nie
występuje. Stosunkowo wysokim odsetkiem w tej kategorii w ogóle bezrobotnych oraz
bezrobotnych w wieku 18-24 cechują się miasta na prawach powiatu Tarnobrzeg, Rzeszów oraz
Przemyśl.
4,6% osób bezrobotnych w województwie podkarpackim jest osobami
niepełnosprawnymi, a w kategorii wiekowej 18-24 jest to 2,0%. Najwyższy odsetek
niepełnosprawnych w kategorii ogółu bezrobotnych, jak i w wieku 18-24 występuje w mieście
powiatowym Krosno (10,3% oraz 5,4% odpowiednio), a najniższy w powiecie leskim (1,2% oraz
0,7% odpowiednio).
W województwie podkarpackim jest 0,3% osób po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego w ogóle bezrobotnych, oraz 0,2% w grupie wiekowej 18-24. Znacznie wyższym
odsetkiem osób z tej kategorii charakteryzuje się powiat niżański (3,7% - ogół oraz 2,5% 18-24).
W województwie podkarpackim 13,9% bezrobotnych to kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. W ogóle bezrobotnych, wśród osób w wieku 18-24, 9,3% to
kobiety z tej kategorii. Powiatem z najwyższym odsetkiem bezrobotnych kobiet, które urodziły
dziecko jest powiat jasielski (17,9%) oraz powiat stalowowolski (17,76%). W kategorii
bezrobotnych w wieku 18-24 najwięcej kobiet, które urodziły dziecko jest w powiecie
bieszczadzkim (16,8%), który charakteryzuje się również dużym procentem kobiet, które nie
podjęły zatrudnienia po urodzenia dziecka w kategorii bezrobotnych 18-24 (16,8%). Najniższy
odsetek bezrobotnych w tej kategorii występuje w mieście powiatowym Rzeszów (9,61%),
a w kategorii bezrobotnych w wieku 18-24 w powiecie mieleckim (6,3%).
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2. Bezrobotny młody człowiek na podkarpackim rynku pracy – profil
Zarejestrowane młode osoby bezrobotne w wieku 18-24 stanowią 19,5% ogółu
bezrobotnych w województwie podkarpackim. Analizując dane statystyczne oraz dostępne
raporty z badań wśród bezrobotnych osób młodych do 25 roku życia w województwie
podkarpackim największy odsetek osób bezrobotnych w wieku do 25 lat zamieszkuje powiat
ropczycko-sędziszowski (25,3%), dębicki (23,3%) oraz przemyski (22,9%). 35% osób
bezrobotnych w wieku 18-25 lat to osoby nie posiadające średniego wykształcenia, 45,2% to
osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych, aż 73% nie posiada żadnego
doświadczenia zawodowego. Odsetek bezrobotnych kobiet i mężczyzn w kategorii bezrobotnych
osób młodych w województwie podkarpackim jest wyrównany i wynosi 49,8% kobiet i 50,2%
bezrobotnych młodych mężczyzn.
W województwie podkarpackim największą wśród ogółu bezrobotnych jest kategoria
osób posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz wykształcenie policealne
i średnie zawodowe (25,7%). Wśród bezrobotnych osób w wieku 18-24 największy odsetek
posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe (33,8%). Najniższym odsetkiem
w województwie wśród osób bezrobotnych w tej kategorii wiekowej są osoby z wykształceniem
wyższym (10,3%).
W przypadku osób z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym na poziomie
szkoły zasadniczej, powodem zakończenia edukacji formalnej były najczęściej słabe wyniki
w nauce. Problemy w szkole wynikały zwykle ze stosunkowo niskich możliwości intelektualnych
i/lub z zaniedbań środowiskowych oraz kłopotów w rozwoju społecznym, które utrudniały
podporządkowywanie się systemowi edukacji zinstytucjonalizowanej. Osoby te często
deklarowały, że nie mają chęci na dalszą naukę i raczej nie będą jej kontynuować w celu
osiągnięcia wyższego poziomu edukacji formalnej. Niski poziom wykształcenia oraz –
równocześnie – umiejętności społecznych w znaczący sposób wpływa na niską aktywność na
rynku pracy. Jednocześnie poczucie ogromu zaległości, jakie nawarstwiają się wraz z czasem
(rówieśnicy w tym czasie zdobywają kolejne kompetencje i pokonują kolejne stopnie
edukacyjne), powoduje, że ewentualne działania, jakie należałoby podjąć, wydają się
niewspółmiernym wysiłkiem w stosunku do możliwych do osiągnięcia rezultatów.20
Inaczej wygląda sytuacja osób z wykształceniem na poziomie średnim lub takich, które
rozpoczęły studia, ale je przerwały. Zazwyczaj doceniają one znaczenie wykształcenia (choć
część osób wydaje się doceniać wykształcenie jedynie na poziomie deklaratywnym – jakby nie
wierząc w to, że ewentualne podniesienie poziomu wykształcenia może znacząco poprawić ich
sytuację na rynku pracy). Znaczna część z tej grupy badanych deklaruje chęć podniesienia
wykształcenia. Najczęściej poprzez podjęcie studiów. Jedynie część osób z wykształceniem
średnim zawodowym deklarowała chęć podjęcia pracy zawodowej i ewentualnie uzupełnianie
kompetencji poprzez kursy/szkolenia21.

20 Sytuacja młodzieży do 25. roku życia na podkarpackim rynku pracy, Raport podsumowujący, Warszawa, wrzesień 2012 r., Tomasz
Godlewski, str. 12, www.modelarniapracy.pl
21 Sytuacja młodzieży do 25. roku życia na podkarpackim rynku pracy, Raport podsumowujący, Warszawa, wrzesień 2012 r., Tomasz
Godlewski, str. 13 , www.modelarniapracy.pl
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Wśród problemów z jakimi borykają się bezrobotne osoby młode z województwa
podkarpackiego, które wpływają na brak pracy, należy wymienić niski poziom znajomości
języków obcych, niski poziom tzw. kompetencji miękkich, niski poziom przedsiębiorczości
własnej absolwentów, nieznajomość realiów rynku pracy i nieumiejętność działania na nim,
niedostateczna współpraca różnych podmiotów w zakresie organizacji praktyk i staży.22
22,8% osób bezrobotnych w wieku 18-24 pozostaje bez pracy od 1 do 3 miesięcy co jest
największym odsetkiem w tej kategorii. Najniższy odsetek kategorii wiekowej 18-24 pozostaje
bez pracy powyżej 24 miesięcy (9,9%). Pomimo tego, iż 43,9% w tej kategorii wiekowej znajduje
pracę w przeciągu trzech miesięcy, to nadal przeważająca większość pozostaje bez pracy dłużej
niż 3 miesiące, z czego 42,5% nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia dłużej niż 6 miesięcy,
a ponad ¼ (25,3%) dłużej niż rok.
Czas pozostawania bez pracy wzrasta wraz z wiekiem bezrobotnych i obniża się wraz
z podnoszeniem się poziomu wykształcenia. Świadczy to o tym, że bardziej narażone na
długotrwałe pozostawanie bez pracy są osoby starsze oraz posiadające niskie kwalifikacje
zawodowe.23
Aż 66,5% młodych osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego zamieszkuje
obszary wiejskie24.
Miejsce zamieszkania w bardzo małym stopniu jest czynnikiem różnicującym poziom
aspiracji zawodowej młodzieży. Autorzy raportów wskazują, że młodzież która planuje pozostać
na wsi, po skończeniu edukacji odznacza się gorszymi umiejętnościami szkolnymi oraz niższymi
aspiracjami w zakresie wykształcenia i wyboru przyszłego zawodu, zaś osoby dobrze
wykształcone oraz o ambitnych planach edukacyjno – zawodowych częściej wskazują na chęć
migracji do miasta. Bezrobocie na wsi wśród młodzieży wiejskiej od 2003 roku sukcesywnie
obniża się. Częściowo można tłumaczyć to korzyściami finansowymi, które otrzymały obszary
wiejskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zarówno w postaci dopłat, jak również
pomocy strukturalnej.25
52,8% młodych osób bezrobotnych na podkarpaciu nie posiada żadnego stażu pracy,
16% posiada staż krótszy niż 12 m-cy, 11% posiada staż pracy powyżej 12m-cy do 24 m-cy,
natomiast 20,2% posiada staż pracy powyżej 24 m-cy. 26
Analizując specyficzną sytuację młodzieży w wieku 18-24 w poszczególnych powiatach
województwa podkarpackiego można wyciągnąć następujące wnioski:
• powiatami o najwyższym odsetku osób bezrobotnych w wieku 18-24 są powiaty
ropczycko-sędziszowski (25,3%), dębicki (23,3%), przemyski (22,9%), mielecki
(22,7%), przeworski (22,6%)
• największy odsetek bezrobotnych kobiet w wieku 18-24 występuje w powiecie
stalowowolskim (57,4%) oraz dębickim (55,9%),

Absolwenci na podkarpackim rynku pracy. Raport badawczy z badania FGI, Dr Jan P. Gałkowski / Podkarpackie Obserwatorium
Rynku Pracy, 2013 r., dr Jan P. Gałkowski, str. 22
23 Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2013roku., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy Wydział
Analiz i Statystyki, 2014r., str. 2, www.psz.praca.gov.pl
24 Podstawowe charakterystyki osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP z terenu województwa
podkarpackiego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie / Podkarpackie Obserwatorium
Rynku Pracy (PORP), 2013 r., str. 4, za SI Syriusz
25 Młodzież na obszarach wiejskich w Polsce na tle młodzieży wybranych krajów Unii Europejskiej – kapitał ludzki, kapitał społeczny
– stan obecny. dr Bartłomiej Biskup Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2011., str. 51, www.ksow.pl
26 Podstawowe charakterystyki osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP z terenu województwa
podkarpackiego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie / Podkarpackie Obserwatorium
Rynku Pracy (PORP), 2013 r., str. 7
22
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najwyższy odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w kategorii 18-24
występuje w powiecie bieszczadzkim (67%), leżajskim (56,2%), niżańskim (53,0%),
leskim (52,5%),
najwyższy odsetek osób bezrobotnych nieposiadających doświadczenia zawodowego
występuje w powiatach: leżajskim (82,2%), ropczycko-sędziszowskim (80,6%),
przeworskim (80,6%), m. Przemyśl (80,0%), przemyskim (78,8%),
najwyższy odsetek osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w kategorii 18-24
występuje w powiecie bieszczadzkim (41,2%), brzozowskim (40,4%), lubaczowskim
(40,1%), przemyskim (40,1%),
najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym w kategorii osób
18-24 charakteryzują się powiaty m. Tarnobrzeg (19,2%), m. Rzeszów (19%),
krośnieński (18,6%), m. Krosno (17,4%),
najwyższym odsetkiem osób w wieku 18-24 z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym charakteryzują się powiaty ropczycko-sędziszowski (45,9%), kolbuszowski
(43,8%), leski (42,9%),
najwyższym odsetkiem osób w wieku 18-24 z wykształceniem ogólnokształcącym
charakteryzuje się powiat przeworski (32,7%), m. Przemyśl (26,1%), mielecki (26,1%),
lubaczowski (25,9%),
najwyższym odsetkiem osób w wieku 18-24 z wykształceniem zawodowym
charakteryzuje się powiat leżajski (30%), brzozowski (28,8%), krośnieński (28,6%),
lubaczowski (28,2%),
najwyższym odsetkiem osób w wieku 18-24 z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej
charakteryzuje się powiat m. Przemyśl (25,8%), bieszczadzki (18,6%), m. Krosno
(18,3%),
największy odsetek osób samotnie wychowujących dzieci jest w powiecie bieszczadzkim
(ogół – 11,1%; 18-24 – 13,8%) oraz w m. Przemyśl (11,1% i 10,9% odpowiednio),
Stosunkowo dużym odsetkiem samotnych rodziców, zarówno w ogóle bezrobotnych jak
i w kategorii wiekowej 18-24 charakteryzują się miasta na prawach powiatu
m. Przemyśl, m. Rzeszów i m. Tarnobrzeg,
wysokim odsetkiem osób bezrobotnych, którzy nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary
pozbawienia wolności w kategorii wiekowej 18-24, cechują się miasta na prawach
powiatu m. Tarnobrzeg, m. Rzeszów oraz m. Przemyśl,
najwyższy odsetek niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych, jak i w wieku 18-24,
występuje w mieście powiatowym Krosno (10,3% oraz 5,4% odpowiednio),
wśród bezrobotnych w kategorii wiekowej 18-24 najwięcej kobiet, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzenia dziecka występuje w powiecie bieszczadzkim (16,8%),

Na podstawie powyższego zestawienia można wyszczególnić powiaty o największym nasileniu
cech problemowych (wnioski dotyczą kategorii wiekowej 18-24):
• w miastach na prawach powiatu występuje największe nasilenie następujących cech:
najwyższy odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, wysoki odsetek osób
bezrobotnych, którzy nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności,
najwyższy odsetek niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych i najwyższy odsetek osób
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej,
• w powiecie bieszczadzkim występuje nasilenie następujących obszarów problemowych:
najwyższy odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, najwyższy odsetek osób
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bezrobotnych bez wykształcenia średniego, największy odsetek osób bezrobotnych
samotnie wychowujących dzieci i najwięcej kobiet bezrobotnych, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzenia dziecka,
w powiecie leżajskim występuje nasilenie następujących obszarów problemowych:
najwyższy odsetek osób bezrobotnych nieposiadających doświadczenia zawodowego
i najwyższy odsetek osób z wykształceniem zawodowym.

Analiza sytuacji materialno-bytowej oraz społecznej została ujęta w raporcie z badania
jakościowego, będącego integralną częścią analizy. Wśród dostępnych raportów i danych
dotyczących województwa podkarpackiego nie znaleziono źródeł, które tę sytuację opisują.

3. Analiza obszarów problemowych

Dokonując analizy obszarów problemowych osób młodych na rynku pracy,
wyodrębniono kilka głównych nurtów problemowych, do których zaliczono: kryzys finansowogospodarczy, zawieranie tzw. umów „śmieciowych”, problem niedostosowania szkolnictwa
wyższego do potrzeb rynku pracy, problem organizacji praktyk i staży zawodowych,
niedostosowane programy nauczania do potrzeb rynku pracy oraz brak dostępności doradztwa
zawodowego.
Kryzys finansowo-gospodarczy
Jednym z czynników obecnej sytuacji na rynku pracy ludzi młodych, jest wszechobecny
kryzys finansowo-gospodarczy. Obecna stagnacja światowej gospodarki doprowadza do
kurczenia się rynku pracy. W wyniku kryzysu wskaźnik wzrostu PKB w Polsce spadł o kilka
punktów procentowych, a jeszcze gorzej jest w wielu innych państwach Europy, które połączone
są z Polską więzami unii gospodarczej. Na europejskim wspólnym rynku jest mniej miejsc pracy,
zwiększa się też konkurencja w jego ramach, nawet w sytuacji wsparcia wielu państw
udzielonego gospodarce.
Kwestia kryzysu jest jednak czynnikiem o wiele bardziej aktywnym w krajach Europy
Zachodniej. W Polsce pojawia się jeszcze jeden czynnik, który nie został w odpowiednim
momencie przemyślany. Na rynku pracy są dwa wyże demograficzne: lat 50. i 60. oraz lat 80.
Nasza gospodarka nie została przygotowana na obecność na rynku pracy tak dużej liczby osób.
Doszło tu do błędów strukturalnych, popełnionych już w latach 90.27
Umowy „śmieciowe”
Jednym z najważniejszych trendów, który pojawił się w ostatnich latach na rynku pracy
w Polsce jest wzrost zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia. Wśród nich wymienić
można między innymi umowy o pracę na czas określony oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Potocznie określane są one mianem umów „śmieciowych”.

27

http://pokoleniedwazero.pl/188/mlodzi-wciaz-bez-pracy/

Strona 34

Raport z danych zastanych „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla
młodzieży” w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji”

Formy umów-zleceń i umów o dzieło okazały się tak atrakcyjne dla pracodawców, że do
dzisiaj wielu z nich unika podpisywania z zatrudnionymi umów o pracę. Problem ten dotyczy
w szczególności młodych pracowników, na co zwraca uwagę rządowy raport „Młodzi 2011”.
Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne to
domena młodych – ponad 60% najmłodszych pracowników jest zatrudnianych właśnie
w oparciu o te umowy. Problem stanowi również znalezienie pierwszego zatrudnienia w oparciu
o dającą stabilizację umowę o pracę na czas nieokreślony. Zazwyczaj nowym pracownikom
proponuje się bowiem umowę-zlecenie, umowę o dzieło, ewentualnie umowę o pracę na czas
określony. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie „Młodzi 2011” umowa tymczasowa jest
proponowana ponad 55% osób zatrudnianych po raz pierwszy.28
Wykształcenie
Zmiany, jakie następowały w ostatnich latach na rynku pracy absolwentów szkół
wyższych, doprowadziły do dysproporcji między podażą i popytem w ujęciu ilościowym
i strukturalnym. Główną przyczyną tego stanu jest niedostosowanie oferty edukacyjnej uczelni
wyższych do potrzeb rynku pracy. Trudności potęguje fakt nieskoordynowania systemu
edukacyjnego z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami pracodawców.29
Najczęściej przywoływanym powodem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych do
25 roku życia jest niedostosowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy. Ze
wszystkich stron płyną stwierdzenia, że kształcimy za dużo absolwentów kierunków
społecznych i humanistycznych. Mimo to wskaźniki pokazują, że nie do końca zatrudnienie
znajdują również absolwenci uczelni technicznych. W wielu przypadkach fiaskiem zakończył się
program kierunków zamawianych, bo także po nich trudno będzie znaleźć pracę, co pokazują
losy obecnych absolwentów.
Co roku uczelnie wyższe kończy tysiące socjologów, pedagogów, politologów,
ekonomistów i specjalistów m.in. od marketingu i handlu, mimo że rynek jest nimi nasycony na
wiele lat. Z drugiej strony pracy nie mogą znaleźć często nawet absolwenci szkół zawodowych,
ponieważ nie mają praktycznych umiejętności.
W Polsce w 2010 roku uruchomiono rządowy program kierunków zamawianych, który
miał zwiększyć nabór studentów na kierunki uznane przez władze regionalne za bardziej
przydatne gospodarce, a tym samym zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów wyższych
uczelni. Preferowane były kierunki inżynierskie. Po pełnych trzech latach funkcjonowania tego
programu powinno być widać zmiany w strukturze bezrobocia według profilu wykształcenia.
Dla porównania zestawiono dane z ostatnich kwartałów roku 2008 i 2013. Pierwsze, co daje
wiele do myślenia to wysoka (9,2% w 2013/Q4) stopa bezrobocia wśród inżynierów
i budowlańców. Jeśli gospodarka ich potrzebuje, to bezrobocie wśród osób o tym profilu
wykształcenia powinno być wyraźnie niższe niż w grupie humanistów (stopa bezrobocia
w 2013/Q4 – 5,6% i reprezentantów nauk społecznych (stopa bezrobocia 2013/Q4 – 9,6%). Po
drugie, zmiany w strukturze bezrobocia bardziej odzwierciedlają zmiany ogólnej aktywności
gospodarki i jej sektorów (dobra koniunktura w 2008 i słabsza w 2013), niż efektywność

http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/umowy-smieciowe-wyzysk-czy-szansa-na-prace-73751.html, Małgorzata
Szymańska, Karol Wolski, listopad 2011
29 Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Marta Juchnowicz, str. 1,
www.fundacja.edu.pl,
28
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programów rządowych zmierzających do sterowania preferencjami w wyborze kierunku
studiów.30
Polska ma jeden z najwyższych wskaźników scholaryzacji na poziomie szkolnictwa
wyższego w całej Europie. Wydaje się, że zamysł wysyłania tak dużej liczby osób na studia
wyższe wynika z programu usuwania ich z rynku pracy, tak żeby nie powiększały one
wskaźników poziomu bezrobocia. Trudno nie zgodzić się z takim stawianiem sprawy, z drugiej
jednak strony, tak dobrze wykształcone społeczeństwo powinno być naszym atutem. Rodzą się
jednak pytania o jakość polskiego szkolnictwa wyższego, która byłaby rzeczywistym atutem
w przyciąganiu innowacyjnej gospodarki. Polska szkoła, ale także polskie studia, nie uczą
przedsiębiorczości i mobilności na rynku pracy. Doszło do sytuacji, w której wielu młodych ludzi
może pochwalić się wyższym wykształceniem, ale jego znaczenie jest takie, jak matury w latach
osiemdziesiątych.31
Problem organizacji praktyk i staży zawodowych
Wymóg posiadania doświadczenia przez młode osoby deklaruje 54,7% pracodawców,
przy czym dla każdej z badanych branż kształtuje się on inaczej, tj. 73% (dla robotników
przemysłowych), 64,5% (dla specjalistów) i 41,7% (dla personelu średniego szczebla).32
Odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców są organizowane staże i praktyki
zawodowe wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Staże i praktyki stanowią
skuteczny sposób na zwiększenie edukacji praktycznej oraz ograniczenie bezrobocia wśród
młodego pokolenia. Warunkiem jest, że spełniają określone kryteria i posiadają wysoki walor
edukacyjny. Staże i praktyki, także nieodpłatne, są potrzebne i pracodawcom i młodym ludziom
wchodzącym na rynek pracy. Ale powinny być organizowane na uczciwych zasadach i uczyć
konkretnych umiejętności.
Wśród istotnych problemów związanych z organizacją praktyk i staży zawodowych jest
brak jasno określonego programu praktyk, niski stopień zaangażowania pracodawcy
w przekazanie wiedzy praktykantowi oraz wykorzystywanie go jako darmowej siły roboczej. Ze
strony pracodawców pojawia się problem niskiego stopnia zaangażowania praktykanta
w wyznaczone zadania, brak samodzielności i kreatywności oraz roszczeniowy charakter
współpracy.
Według krytyków, staże i praktyki zawodowe często nie uczą nowych umiejętności i nie
dają nowych kwalifikacji. Co prawda, w programie stażu wyszczególnione są zadania,
kwalifikacje i umiejętności, które bezrobotny powinien nabyć, jednak bardzo często w praktyce
stażystom powierza się obowiązki nie wymagające poważniejszych kwalifikacji,
np. segregowanie lub kserowanie dokumentów, bądź obsługiwanie klientów. Z drugiej strony,
sami stażyści często nie mają sprecyzowanych oczekiwań wobec pracodawców, i wobec pracy.33
Warto w tym miejscu przypomnieć, że organizowanie staży i praktyk miało pomóc
w zdobyciu doświadczenia zawodowego i poruszaniu się w środowisku pracy. Staż służy więc,
Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity, ANALIZA FOR NR 09/2014, Maria Drozdowicz-Bieć , 4 sierpnia 2014; str. 7;
www.for.org.pl
31 Biegnij studencie, biegnij! czyli wyścig po karierę. Instytut Socjologii; marzec 2014. Raport Metody Badań Ilościowych
prowadzący: mgr Jakub Motrenko Autorzy: Paulina Błażejewska, Joanna Kazanecka, Zuzanna Kolmus, Diana Kubiak; str.3;
www.edsm.pl
32 Problemy ludzi młodych na rynku pracy Stanowisko Forum Młodych Lewiatan na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy –
propozycja działań zmierzających do redukcji bezrobocia Jakub Gontarek, Justyna Politańska, Piotr Stanisławski Forum Młodych
Lewiatan
Warszawa 2013, str.6; www. konfederacjalewiatan.pl
33 http://www.instytutobywatelski.pl/17409/blogi/co-z-ta-praca/syndrom-hannah-czyli-bezradnosc-stazysty, Marzena Haponiuk,
15.10.2013
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obok uczenia konkretnych umiejętności, także nabywaniu kompetencji miękkich,
np. umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, organizacji czasu w pracy czy choćby
zwykłej punktualności.
Z obserwacji firm doradczych wynika, że liczba oferowanych przez firmy bezpłatnych
staży i praktyk nieustannie rośnie. W wielu przypadkach pracodawcy nie zawierają z młodymi
ludźmi odpowiednich umów, a jeśli już to robią, nie oferują stażystom wynagrodzenia za pracę.
Problem bezpłatnych staży dotyczy zarówno mniejszych lokalnych firm, jak i dużych
międzynarodowych korporacji. Pracodawcy nie znajdują w młodych ludziach kompetencji,
których oczekują, twierdząc, że dla młodych ludzi to szansa na zdobycie zawodowego
doświadczenia, jednak, zdaniem ekspertów rynku pracy, coraz częściej wygląda to na
wykorzystywanie trudnej sytuacji młodych ludzi. Mając do dyspozycji rzesze kandydatów do
pracy, w obliczu pogarszających się warunków prowadzenia biznesu, wielu szefów znalazło
sposób na obniżenie kosztów: część obowiązków dotychczasowych etatowych pracowników
została scedowana, często jedynie w zamian za wpis w CV o odbyciu praktyki, na stażystów.
Bezpłatność praktyk jest rezultatem milczącego przyzwolenia młodych ludzi. Wielu z nich
wierzy w to, że staż skończy się podpisaniem umowy. Jest też problem braku dobrej informacji
zawodowej. Młodzi często nie wiedzą, że istnieją inne formy zdobywania doświadczenia
zawodowego, za które przysługuje im stypendium, jak staż absolwencki czy praktyki odpłatne.
Tolerancję dla zachowań pracodawców powoduje trudna sytuacja na rynku pracy i duża liczba
młodych ludzi z wyższym wykształceniem szukających zatrudnienia. Winą jest niedostosowane
do rynku pracy prawo, ale również system edukacji, który nie spełnia oczekiwań pracodawców.
Niedostateczne przygotowanie młodych ludzi do pracy, skutkujące niechęcią
pracodawców do ich zatrudniania, świadczą o słabości systemu. Dobre staże i praktyki
pomogłyby niwelować problemy związane ze startem młodych na rynku pracy.
Niedostosowane programy nauczania do potrzeb rynku pracy
Struktura kształcenia w niewielkim stopniu zależy od aktualnego oraz przyszłego popytu
na pracę i od sytuacji na regionalnym rynku pracy. Nadal w znacznym stopniu zależy od aspiracji
młodzieży i rodziców, motywacji dyrektorów szkół, rektorów uczelni wyższych, zarówno
publicznych, jak i niepublicznych oraz motywacji władz lokalnych decydujących o sieci szkół
ponadpodstawowych. Znaczna liczba młodych ludzi wybiera kierunki ekonomiczne związane
z marketingiem i zarządzaniem oraz kierunki humanistyczne. Niepokoi fakt, że systematycznie
maleje liczba absolwentów uczelni technicznych. W konsekwencji może to spowodować
niedobór specjalistów, inżynierów z wykształceniem wyższym34.
Dodatkowym czynnikiem komplikującym jest rozbieżność oczekiwań pracodawców
i absolwentów poszukujących pracy. Analiza postaw studentów zaocznych wskazuje, że rzadko
cechuje ich aktywność, chęć rzucenia wyzwania, podjęcia ryzyka, przebojowość. Badania
wykazują, że blisko 15% studentów studiów dziennych nie zna swoich planów rozwojowych –
nie opracowało planu kariery, a jedynie 10% dysponuje planem opracowanym na najbliższe
5 lat. Także tylko część studentów zaocznych, nawet tych z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, wypracowało strategie własnej kariery zawodowej i konsekwentnie ją realizuje.35

Interpelacja nr 3288 do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra edukacji narodowej w sprawie niedostosowania oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, www.orka2.sejm.gov.pl
35 Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Marta Juchnowicz, str.5;
www.fundacja.edu.pl
34
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System edukacyjny w Polsce w niewystarczającym stopniu reaguje na dynamicznie
zmieniające się potrzeby i oczekiwania pracodawców. Zmiany w strukturze kierunków
i specjalności kształcenia, w programach szkolnych, następują zdecydowanie zbyt późno
w stosunku do zmian na rynku pracy. O profilu kształcenia decydują często zasoby kadrowe
poszczególnych szkół, niekiedy partykularne interesy nauczycieli lub samorządów lokalnych.
Konsekwencją zapoczątkowanej w latach dziewięćdziesiątych marginalizacji kształcenia
zawodowego jest obecnie niedostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań
rynku pracy. W okresie transformacji ustrojowej upadek bądź restrukturyzacja zakładów
prowadzących szkoły przyzakładowe doprowadziły do likwidacji wielu szkół zawodowych. Brak
pomysłów na modernizację programu kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb
rynku pracy, przejęcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego przez samorządy i niskie nakłady
finansowe na kształcenie zawodowe (dużo droższe od ogólnego), doprowadziły do znacznego
ograniczenia ilości szkół zawodowych. W wyniku zaistniałej sytuacji doprowadzono do
następujących sytuacji:
• niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
• brak nowoczesnych programów nauczania,
• niska jakość kształcenia zawodowego,
• deprecjacja szkolnictwa zawodowego.36
System edukacji nie jest dostosowany do rynku pracy, brak jest rzetelnych danych na
temat losów absolwentów, a uczelnie, konkurując ze sobą, kreślą wizje świetlanej przyszłości po
kierunkach, które niekoniecznie tę przyszłość są w stanie zapewnić. Problem tkwi w braku
informacji na temat planowania kariery zawodowej.
Brak dostępności doradztwa zawodowego
Kolejnym równie ważnym problemem jest brak umiejętności wyboru ścieżki rozwoju
zawodowego. W większości przypadków młodzi ludzie na etapie edukacji oraz w początkowym
okresie po jej zakończeniu nie mają wsparcia przy wyborze ścieżki kształcenia ze strony
nauczycieli, wychowawców czy rodziny. Nauczyciele i wychowawcy nie są przygotowani
merytorycznie do rozmów o przyszłej karierze zawodowej, nie znając perspektyw rozwoju
rynku pracy, oczekiwań pracodawców i kompetencji kandydatów. Tym samym młodzi ludzie nie
widzą problemu związanego z umiejętnością dopasowania się do przyszłego rynku pracy, gdyż
nie pojawia się on na żadnej płaszczyźnie życia (rodzina, szkoła, czas wolny) jako istotny.
Do małego dostępu polskich uczniów do doradztwa zawodowego i jego niskiej jakości
przyczynia się niedostateczna ilość środków finansowych przeznaczanych na szkolne doradztwo
zawodowe. Przyczynia się to m.in. do małej liczby doradców zawodowych zatrudnionych
w polskich szkołach, redukcji Szkolnych Ośrodków Doradztwa Zawodowego. Brak
odpowiednich środków wiąże się z niską świadomością wagi preorientacji zawodowej uczniów
wśród polityków i urzędników odpowiedzialnych za oświatę oraz pośród nauczycieli. Wzrost tej
świadomości, w połączeniu z większą ilością środków na doradztwo zawodowe, byłby pewnym
rozwiązaniem problemu. Choć w 2003 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
wprowadziło obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych,
nie przeznaczyło na ten cel dodatkowych funduszy. O niskiej efektywności doradztwa

36 Potencjał projektowy w kształtowaniu systemu edukacji zawodowej i rynku pracy. Wydział Usług Rynku Pracy DWUP. Marta
Dybiec-Bartkiewicz. Grudzień 2010; str.1; www.obserwatorium.cmsiko.pl
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zawodowego świadczy także spadek zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Wynika to
z powszechnego wśród młodych ludzi przekonania, że tylko studia zagwarantują dobrze płatną
pracę, choć badania rynku pracy wskazują, że najbardziej poszukiwani na rynku pracy, nie tylko
w Polsce, ale i w całej Europie, są pracownicy fizyczni oraz posiadający tytuł technika.37

Dlaczego należy zwiększyć efektywność doradztwa zawodowego w polskich szkołach?Anna Patrycja Czepiel ANALIZA FOR
NR 9/2013 29 sierpnia 2013, str.11; www.for.org.pl
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III.

Instytucjonalne możliwości aktywizacji młodych na
podkarpackim rynku pracy

1. Diagnoza stanu – przegląd istniejących instytucji

Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania związane między innymi z aktywizacją
osób młodych są:
• publiczne służby zatrudnienia,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• agencje zatrudnienia,
• instytucje szkoleniowe,
• instytucje dialogu społecznego,
• instytucje partnerstwa lokalnego.
Celem wymienionych instytucji jest realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w celu rozwoju zasobów ludzkich,
osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz
zwiększania mobilności na rynku pracy.
Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi
i wojewódzkimi urzędami pracy. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz dwadzieścia dwa Powiatowe Urzędy Pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach regionalnej polityki rynku pracy zajmuje się jej
tworzeniem i koordynowaniem w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy oraz
przygotowuje i realizuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. Do jego kompetencji
należy również redystrybucja środków Funduszu Pracy, opracowywanie analiz rynku pracy
i badanie popytu na pracę w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, współdziałanie z organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi
w harmonizowaniu kształcenia z potrzebami rynku pracy, prowadzenie rejestru agencji
zatrudnienia, prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń,
przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,
udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez publiczne służby
zatrudnienia. W strukturach urzędów wojewódzkich funkcjonują centra informacji i planowania
kariery zawodowej, które będąc wyspecjalizowanymi jednostkami organizacyjnymi WUP,
zajmują się świadczeniem usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej na rzecz
pracodawców oraz wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie
planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzą
również zajęcia aktywizujące na rzecz wymienionych kategorii osób38.
Działania na rzecz osób młodych realizowane są przez wojewódzkie urzędy pracy
w ramach sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia), której celem jest wzmocnienie
mobilności na terytorium Unii Europejskiej. Wojewódzkie urzędy pracy prowadzą europejskie
pośrednictwo pracy oraz udzielają informacji o warunkach życia i pracy w wybranych krajach
europejskich. Sieć EURES jest także bazą ofert pracy w Unii Europejskiej. Każda oferta pracy
38

http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/instytucje-rynku-pracy-w-polsce/
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zgłoszona przez pracodawcę do jakiegokolwiek urzędu pracy jest upubliczniona w bazie ofert
pracy EURES Komisji Europejskiej: www.eures.europa.eu. Zagraniczne oferty pracy zgłaszane
w ramach sieci EURES dostępne są na polskiej stronie internetowej EURES:
www.eures.praca.gov.pl.39
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują Powiatowe Urzędy Pracy
zlokalizowane na terenie każdego z powiatów.
Podstawowym zadaniem Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) jest opracowanie
i realizowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, który
jest częścią powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Realizacja
przyporządkowanych lokalnym urzędom pracy zadań wymaga ciągłej współpracy z innymi
instytucjami i podmiotami rynku pracy. Powiatowe Urzędy Pracy zajmują się również rejestracją
bezrobotnych i poszukujących pracę, udzieleniem pomocy bezrobotnym i poszukujący pracy
w znalezieniu zatrudnienia, udzieleniem pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników,
inicjowaniem, organizowaniem i finansowaniem usług i instrumentów rynku pracy,
przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
realizowaniem zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W strukturach PUP funkcjonują centra
aktywizacji zawodowej, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz
instrumentów rynku pracy.
Istotne uzupełnienie systemu usług publicznych służb zatrudnienia w zakresie
aktywizacji zawodowej osób młodych stanowią Ochotnicze Hufce Pracy. Specjalizują się one
w działaniach na rzecz młodych osób zagrożonych marginalizacją i realizują działania
w zakresie kształcenia, szkoleń, wychowania przez pracę, pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to organizacje funkcjonujące od blisko 60 lat, są
państwową instytucją budżetową o zasięgu ogólnokrajowym, wyspecjalizowaną w działaniach
na rzecz młodzieży w wieku 15 – 25 lat, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym
oraz bezrobociem. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i nadzorowane są
przez ministra właściwego do spraw pracy.
Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania państwa w dwóch obszarach:
• organizują proces kształcenia i wychowania, łącznie z zadaniami z zakresu resocjalizacji
i reedukacji młodzieży zagrożonej wypadnięciem z powszechnego systemu edukacji,
stanowiąc uzupełniające ogniwo w systemie oświaty,
• wspierają młodzież w procesie przejścia ze szkoły do zatrudnienia i pomagają młodym
ludziom znaleźć swoje miejsc w życiu zawodowym i społecznym.
Zadania te realizowane są poprzez Komendę Główną OHP i 16 podlegających jej Komend
Wojewódzkich OHP wraz z siecią wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, takich jak:
centra edukacji i pracy młodzieży, mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra
kariery, kluby pracy, młodzieżowe biura pracy i punkty pośrednictwa pracy, ośrodki szkolenia
zawodowego.40
Na terenie województwa podkarpackiego działa Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP, która jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy realizującą politykę
Program „MŁODZI NA RYNKU PRACY” Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży - teks ujednolicony. Warszawa 2012,
str.32; www.mpips.gov.pl
40 Program „MŁODZI NA RYNKU PRACY” Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży - teks ujednolicony. Warszawa 2012,
str.29; www.mpips.gov.pl
39
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państwa w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży. Do zadań Podkarpackiej
Komendy OHP należy w szczególności:
• wspieranie publicznego systemu wychowawczego i edukacyjnego,
• aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży,
• organizowanie zatrudnienia młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła
szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół,
bezrobotnych do 25 roku życia oraz uczniów i studentów,
• poszukiwanie i przedkładanie młodzieży pozostającej bez pracy indywidualnych
i grupowych ofert zatrudnienia,
• realizowanie zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz
w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, w szczególności dla młodzieży na lokalnym
rynku pracy,
• wspieranie merytoryczne innych jednostek OHP w zakresie problematyki rynku pracy,
podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw w tym i proeuropejskich służących
wychowaniu w procesie pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu,
• koordynowanie działalności podległych sobie jednostek organizacyjnych na terenie
województwa oraz inspirowanie do nowatorskich rozwiązań organizacyjnych
i merytorycznych,
• nadzorowanie działalności podległych jednostek, nadzorowanie gospodarowania
powierzonym majątkiem oraz działalności gospodarczej.
W ramach Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP na terenie woj. podkarpackiego
funkcjonuje:
1.
Dziewięć Hufców Pracy w Rzeszowie, w Sanoku, dwa w Krośnie, w Jarosławiu,
w Przemyślu, w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Dębicy. HUFCE PRACY są podstawową
formą działalności Podkarpackiej Komendy OHP, które realizują zadania w zakresie
kształcenia, zatrudnienia i wychowania młodzieży. Młodzież odbywa kształcenie
w gimnazjach dla dorosłych, szkołach zawodowych dla dorosłych oraz na kursach
zawodowych. Hufiec prowadzi m.in. rekrutację młodzieży, diagnozuje zainteresowania
zawodowe uczestników, kieruje ich na praktyczną naukę zawodu. Młodzież
przebywająca w hufcu objęta jest oddziaływaniem o charakterze opiekuńczowychowawczym. Obejmuje ono ścisłe współdziałanie kadry pedagogicznej hufca
z pracodawcami, domem rodzinnym, szkołą.
2.
Cztery Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, w tym: w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie
i Tarnobrzegu. Centra Edukacji i Pracy Młodzieży to placówki realizujące działalność
w zakresie rynku pracy. Ich działalność polega na:
Analizowaniu rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, a w szczególności:
o gromadzeniu danych dotyczących lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,
o opracowywaniu analiz w ww. zakresie na potrzeby OHP,
o opracowywaniu programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania
bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży,
o inicjowaniu i wnioskowaniu o realizację programów wojewódzkich i regionalnych
o prowadzeniu pośrednictwa pracy poprzez Młodzieżowe Biura Pracy,
o prowadzeniu poradnictwa i informacji zawodowej za pomocą Klubów Pracy,
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prowadzeniu szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
w szczególności: rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży
oraz dorosłych zgłaszających się do OHP,
o organizowaniu pomocy w wyborze optymalnej formy kształcenia (szkolne,
pozaszkolne) dla młodzieży i dorosłych,
o informowaniu o usługach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia
Zawodowego OHP,
o organizowaniu grup o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,
o współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym instytucjami kształcenia
ustawicznego,
o gromadzeniu informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje
edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,
o kierowaniu zgłaszających się osób na szkolenia do ww. instytucji,
o współpracy z innymi podmiotami na rynku pracy zajmującymi się prowadzeniem
szkoleń zawodowych dla młodzieży,
o koordynowaniu działalności Młodzieżowych Biur Pracy i Klubów Pracy OHP,
o promocji i informacji w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:
o prowadzeniu marketingu usług oferowanych przez OHP,
o popularyzowaniu, promowaniu i informowaniu o działalności CEiPM,
o ścisła współpraca z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),
o wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami – instytucjami
i organizacjami o podobnym profilu działania,
o Poszukiwaniu partnerów – sponsorów działalności OHP,
o Reprezentowaniu OHP na określonym terenie.
Przy każdym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży działają Młodzieżowe Biura Pracy
(MBP). Z oferty Młodzieżowych Biur Pracy może skorzystać każda osoba która
ukończyła 15 rok życia. Wśród form pomocy poza typowym pośrednictwem pracy należy
wymienić indywidualne lub grupowe poradnictwo zawodowe. MBP prowadzą również
działalność informacyjną o miejscach i źródłach poszukiwania pracy: prasie, stronach
internetowych i portalach związanych z pracą oraz innych instytucjach zajmujących się
tematyką zatrudnienia, prowadzących pośrednictwo pracy. W siedzibie MBP można
również skorzystać z komputera z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej,
kiosków multimedialnych, ogłoszeń dostępnych na tablicach, publikacji i informatorów
związanych z tematyką rynku pracy. Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy
prowadzone są bezpłatnie.
Pięć Rejonowych Ośrodków Szkolenia Zawodowego Młodzieży w, tym:
o Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu,
o Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu oddział
w Krośnie,
o Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu oddział
w Tarnobrzegu,
o Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu oddział
w Rzeszowie,
o Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu oddział
w Iwoniczu.
o

3.

4.
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Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego zajmują się głownie organizacją kursów dla
młodzieży z zakresu między innymi kursy: obsługi kas fiskalnych, fakturzystymagazyniera, komputerowe podstawowe, ABC przedsiębiorczości, opiekuna
i kierownika kolonii, fryzjera wizażysty, kucharza, pedagogiczny, grafiki komputerowej
Adobe Photoshop i Corel Draw, kursy języków obcych, operatora wózka widłowego,
projektowania Autocad, małej księgowości, masażu leczniczego, pierwszej pomocy,
języka migowego, tańca, florystyczny, malarz-tapeciarz, kurs opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych.
5.

6.

Cztery Mobilne Centra Informacji Zawodowych: w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu
i Tarnobrzegu. Mobilne Centra Informacji Zawodowych to ogólnopolska sieć
nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Mobilne
Centra w ramach swoich usług oferują:
o nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych,
jednostkach szkolących, kursach,
o usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów w zależności od różnego rodzaju
sytuacji i trudności w jakich się znajdują,
o udzielają porad indywidualnych i grupowych zarówno w formie stacjonarnej, jak
i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek,
o współpracują z powiatowymi urzędami pracy, z placówkami oświatowymi,
jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi partnerami
funkcjonującymi na rynku pracy,
o multiplikują lokalnie zastosowanie nowych narzędzi i metod informacji
i poradnictwa zawodowego,
o organizację treningów i warsztatów umiejętności osobistych,
o metody planowania kariery zawodowej w tym: autotesty psychologiczne
i indywidualne plany działania.
Dziesięć Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK). MCK funkcjonują dla potrzeb
młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, tj. dla uczestników przebywających
w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP oraz młodzieży zamieszkałej na
terenach bliskich geograficznie tym jednostkom. Sieć profesjonalnych MCK, pokrywająca
swoim działaniem teren całego kraju, ma za zadanie przeciwdziałać bezrobociu,
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów
rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej. Młodzieżowe Centra
Kariery mają za zadanie przede wszystkim:
o prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny szeroko pojętego
poradnictwa zawodowego,
o udzielać indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia,
szkolenia, zawodach oraz rynku pracy,
o przygotować młodzież do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz
z klientem Indywidualnego Planu Działania,
o prowadzić działania zmierzające do wykształcenia wśród młodzieży umiejętności
i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
o podnosić samoocenę młodzieży poprzez nauczanie jej technik autoprezentacji,
o przybliżać zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz
kreować postawę przedsiębiorczości,
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wykonywać badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem
standardowych metod.
Młodzieżowe Centra Kariery działające na terenie woj. podkarpackiego:
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębicy,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorzycach,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaśle,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Lesku,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowej Dębie,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Przeworsku,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku,
o Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzozowie.
Dwa Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP). Do ich zadań należy prowadzenie
pośrednictwa pracy oraz umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat zdobycia
pierwszych doświadczeń zawodowych. Do adresatów którzy mogą korzystać z usług
Punktów Pośrednictwa Pracy należą:
o młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej,
o młodzież ucząca się, studenci, absolwenci,
o pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.
Usługa pośrednictwa pracy realizowane przez Punkty Pośrednictwa Pracy polegają na:
o pozyskiwaniu i gromadzeniu ofert pracy,
o pozyskiwaniu pracodawców i stałą współpracę z nimi,
o prowadzeniu ewidencji osób zgłaszających się do Punktu Pośrednictwa Pracy,
o udzielaniu osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni
dobór ofert pracy,
o kierowaniu młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
o cyklicznym organizowaniu giełd pracy i targów pracy.
Na terenie województwa podkarpackiego działają:
o Punkt Pośrednictwa Pracy w Łańcucie,
o Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie.
Pięć Ośrodków Szkolenia Zawodowego. Są to jednostki udzielające młodzieży
wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i możliwości przekwalifikowania się. Ośrodki Szkolenia Zawodowego organizują
warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez
młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych
w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.).
Ponadto pełnią rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i ich ofercie
edukacyjnej. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe,
reorientację zawodową oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Na
terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje pięć Ośrodków Szkolenia
Zawodowego, w tym:
o Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dębicy,
o Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nisku,
o Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie,
o

7.

8.
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9.

o Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie,
o Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania
skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat, zainteresowanej kształceniem się
w ramach gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. W Ośrodku znajduje się szkoła,
zapewniająca możliwość praktycznej nauki zawodu, warsztaty szkoleniowe, sala
konferencyjna oraz dobrze wyposażony internat. Istnieje możliwość przyjęcia młodzieży
niepełnosprawnej.41

Agencje zatrudnienia to instytucje zajmujące się świadczeniem usług w zakresie
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej. Podmiotami, które
mogą prowadzić agencje zatrudnienia są: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu
terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe.
Działalność każdego podmiotu jako agencji zatrudnienia wymaga wpisu do odpowiedniego
rejestru w wojewódzkich urzędach pracy. Na dzień 25.11.2014r. w Krajowym Rejestrze Agencji
Zatrudnienia zarejestrowanych jako czynne podmioty było 175 podmiotów świadczących
wymienione wyżej usługi działające na terenie województwa podkarpackiego. Agencje
zatrudnienia mają obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizowanej
na danym terytorium polityki rynku pracy.
Istotną rolę w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych mają również pozostałe
instytucje rynku pracy, w tym przede wszystkim organizacje pozarządowe działające na rzecz
osób bezrobotnych, instytucje szkoleniowe, a także instytucje dialogu społecznego i partnerstwa
lokalnego. Obecnie współpraca poszczególnych podmiotów działających na rynku pracy ma
charakter jedynie szczątkowy. Brakuje też mechanizmów, które mogłyby stanowić płaszczyznę
dla wspólnego działania, w szczególności w zakresie monitorowania sytuacji na rynku pracy
oraz tworzenia wspólnych standardów informacyjnych oraz standardów świadczonych usług.42
Instytucje szkoleniowe to publiczne i niepubliczne podmioty, prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Usługi szkoleniowe mogą być
adresowane do bezrobotnych i poszukujących pracy. Źródłem ich finansowania są środki
publiczne, a instytucja może uzyskać zlecenie ich przeprowadzenia na przykład przez publiczne
służby zatrudnienia pod warunkiem, że będzie wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Do instytucji edukacyjnych prowadzących
działalność szkoleniową należą:
• publiczne szkoły, placówki lub ośrodki,
• niepubliczne szkoły lub placówki,
• szkoły wyższe,
• inne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną.43
W rejestrze prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wpisanych jest
470 instytucji szkoleniowych działających na terenie województwa podkarpackiego.
http://www.podkarpacka.ohp.pl/
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa, 15 kwietnia 2014 r., str.25;
www.efs.gov.pl
43 www.ris.praca.gov.pl
41
42
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Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są organizacje i instytucje
zajmujące się problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców
i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami
zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą.
Instytucje partnerstwa lokalnego są instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów
rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez
organy samorządu terytorialnego.

2. Uwarunkowania prawne

W Polsce publiczne służby zatrudnienia istnieją od 1918 roku. Od tego czasu ich
struktura organizacyjna i zadania ulegały wielu zmianom, zależnie od sytuacji gospodarczej
i politycznej w kraju. Nowoczesny ustrój służb zatrudnienia został wprowadzony Ustawą z dnia
28 grudnia 1989r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Następnie w Ustawie z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczne służby
zatrudnienia wymienione są na pierwszym miejscu wśród instytucji realizujących zadania
określone w ustawie. Tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi
urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami
wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
Z dniem wejścia Polski do UE publiczne służby zatrudnienia naszego kraju stały się
członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES. Usługi EURES sprowadzają się do
międzynarodowego pośrednictwa pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) oraz informowania o warunkach życia i pracy w tych państwach w celu
wspierania mobilności na europejskim rynku pracy. Usługi EURES są świadczone przez krajową
kadrę EURES, w której skład w pierwszym roku członkostwa Polski w UE wchodzą: zespół
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 16 Kierowników Liniowych EURES,
13 doradców EURES oraz 19 wojewódzkich asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy
oraz powiatowy asystent EURES w każdym powiatowym urzędzie pracy.
Istotne uzupełnienie systemu usług publicznych służb zatrudnienia w zakresie
aktywizacji zawodowej stanowią Ochotnicze Hufce Pracy specjalizujące się w działaniach na
rzecz młodych osób zagrożonych marginalizacją i realizujące działania w zakresie kształcenia,
szkoleń, wychowania przez pracę, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. Ustawa
z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poszerzyła kompetencje
OHP dotyczące refundowania pracownikom młodocianym wynagrodzeń i składki na
ubezpieczenie społeczne. Została także zwiększona rola OHP w zakresie pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego w odniesieniu do młodych bezrobotnych.
W skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz
338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia
tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.
System organów zatrudnienia ma charakter rządowo-samorządowy, a jego istotną cechą
jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej. Formalna i organizacyjna odrębność między
organami samorządowymi a organami rządowymi powoduje, że mamy do czynienia z modelem
zdecentralizowanym. Ogólna polityka rynku pracy ustalana jest na szczeblu krajowym, ale
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urzędy pracy zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie mają ogromne możliwości uzupełniania
jej, tak by zaspokajać lokalne potrzeby. Decentralizacja nie wyklucza również istnienia pewnych
zależności pomiędzy organami zatrudnienia, a mianowicie dotyczą one m.in.: sprawowania
przez wojewodę nadzoru i kontroli w zakresie polityki rynku pracy nad działalnością samorządu
powiatu i województwa; instancyjnego toku postępowania (tj. odwołania od decyzji organu
zatrudnienia stopnia powiatowego rozpatrywane są przez organ rządowy czyli wojewodę);
trybu przekazywania środków na obsługę rynku pracy oraz łagodzenia skutków bezrobocia.44

3. Doświadczenia z poprzednich lat

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii
Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym
spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą
około 10% całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Okres programowania EFS, obejmujący lata
2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycje w kapitał ludzki”. Środki przeznaczone z EFS
w tym okresie to około 75 miliardów euro – czyli blisko 10% budżetu UE – w projekty mające na
celu zwiększenie zatrudnienia. Środki finansowe przyznawane były zgodnie z sześcioma
priorytetami: :
• poprawa jakości kapitału ludzkiego,
• poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga,
• poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i firm, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców,
• poprawa integracji społecznej osób mniej uprzywilejowanych,
• wzmocnienie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym,
• mobilizacja na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji.
Europejski Fundusz Społeczny określił grupy społeczne, które szczególnie są narażone
na bezrobocie oraz jego skutki. Największą grupę stanowią bezrobotni i bierni zawodowo, drugą
z kolei grupą są kobiety, kolejną i jednocześnie trzecią grupę stanowią młodzi ludzie poniżej
25. roku życia. Kolejne grupy to osoby powyżej 54. roku życia, mniejszości etniczne i emigranci
oraz grupa osób niepełnosprawnych.
Założenia Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były przez Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez
aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich
pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów
wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania
w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostały objęte następujące
obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a także
z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.

44

Struktura organizacyjna i podstawy prawne działania publicznych służb rynku pracy w Polsce. Elżbieta Maly
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W ramach PO KL możliwa była realizacja projektów w dwóch głównych trybach:
systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty realizowane były przez
beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących
jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować
wszystkie podmioty m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

instytucje rynku pracy,
instytucje szkoleniowe,
jednostki administracji rządowej i samorządowej,
przedsiębiorcy,
instytucje otoczenia biznesu,
organizacje pozarządowe,
instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
inne podmioty.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Urzędy Pracy zostały
zobligowane do realizacji następujących działań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
klub pracy,
szkolenia,
pożyczki,
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
programy specjalne,
wypłacanie zasiłków,
realizacja programów subsydiowania zatrudnienia,
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie
bezrobociu i działania na lokalnym rynku pracy.

Projekty systemowe PUP zasadniczo nie różniły się od pozostałych działań urzędów
pracy podejmowanych w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wsparcie
udzielane w ramach projektów ograniczone było do form wymienionych w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki EFS pozwalają
natomiast na realizację zadań statutowych dla szerszej grupy bezrobotnych. Dzięki nim
zwiększa się skala działań, ale świadczone są te same, określone w ustawie formy wsparcia.
To, co wyróżnia projekty współfinansowane z EFS to większe ukierunkowanie środków na
wybrane grupy określone w ustawie (osoby poniżej 25. roku życia, powyżej 50. roku życia,
osoby niepełnosprawne, pochodzące z obszarów wiejskich) oraz nacisk na efektywność
zatrudnieniową, czyli określanie minimalnego odsetka uczestników, którzy podejmą
zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia.
Od momentu pełnego uruchomienia POKL, wśród uczestników realizowanych przez
różne instytucje projektów dominują kobiety (58%). Widać również wyraźną dominację osób
młodych (44% uczestników ma do 25 lat). Przeciętny uczestnik Poddziałania 6.1.3 ma 20 lat.
Wykształcenie uczestników projektów jest wyższe niż przeciętne wśród ludności Polski
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i zdecydowanie wyższe niż w grupie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.
63% uczestników ma wykształcenie ponadgimnazjalne. Jednak w stosunku do struktury ogółu
bezrobotnych wśród uczestników Poddziałania 6.1.3 obserwuje się nadreprezentację osób
z wyższym wykształceniem (17% uczestników Poddziałania 6.1.3). 45
Staże stanowiły najpopularniejszą formę aktywizacji stosowaną w projektach
systemowych. Niemalże co drugi badany skorzystał z tej formy wsparcia. Staż jest instrumentem
stosowanym w przypadku osób, które mają formalne wykształcenie, lecz nie nabyły jeszcze
praktycznego doświadczenia w pracy, dlatego też na tę formę wsparcia kierowane są przede
wszystkim osoby młode, z wykształceniem ogólnokształcącym (60%) lub wyższym (58%).
Częściej na staże kierowane są kobiety (57%) niż mężczyźni. Zgodnie z celem istnienia tego
instrumentu, staże mają być okazją do nabycia doświadczenia zawodowego, dlatego tez nie
dziwi wysoki odsetek osób młodych korzystających z tej formy wsparcia (72% osób w wieku
15-24 lata). Drugą pod względem popularności stosowaną formą wsparcia są szkolenia,
z których skorzystało 36% bezrobotnych uczestników projektów systemowych. Na szkolenia
częściej kierowani są mężczyźni (43% w porównaniu do 31% kobiet), osoby powyżej 45 roku
życia, z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (45%). Starsi bezrobotni,
mają często wieloletnie doświadczenie na rynku pracy natomiast potrzebują nabyć nowe lub
zaktualizować swoje umiejętności, dlatego też kierowani są na kursy zawodowe. W ten sposób
redukowane są deficyty kompetencyjne utrudniające im skuteczne poruszanie się po rynku
pracy. Osoby, które mają już pewne doświadczenie na rynku pracy oraz praktyczne umiejętności
pozwalające im na prowadzenie własnej działalności gospodarczej starają się o jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Blisko co piąty uczestnik Poddziałania 6.1.3
otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - częściej mężczyźni (29%) niż kobiety
(13%).46
Według raportu z lipca 2011 r. „Ocena jakości projektów systemowych realizowanych
w ramach Poddziałania 6.1.2. PO KL” dla uczestników projektów systemowych realizowanych
przez powiatowe urzędy pracy największe znaczenie w projekcie miała możliwość podniesienia
własnych kwalifikacji i umiejętności (39%). Dla 17% badanych najważniejsza w projekcie była
możliwość zdobycia środków finansowych na założenie firmy. Co dziesiąty badany docenia
w projektach możliwość nawiązania kontaktów z pracodawcami. Jednak postrzeganie staży jako
wstępu do zatrudnienia u danego pracodawcy sprawia, że uczestnicy niekiedy czują się
rozgoryczeni, gdy po zakończeniu stażu nie otrzymują zatrudnienia. Udział w projekcie pozwala
również zwiększyć wiarę bezrobotnych we własne siły oraz nawiązać nowe znajomości.
Zdaniem badanych udział w projekcie pozwolił przede wszystkim podwyższyć kwalifikacje
(74%), 46% badanych jest zdania, że dzięki udziałowi w projekcie nauczyli się samodzielnie
poszukiwać pracy .47
Skuteczność oferowanego w ramach projektów wsparcia zależała od wielu czynników,
wśród których trzeba przede wszystkim wymienić: profil uczestników, sytuację na lokalnym
rynku pracy (poziom bezrobocia, poziom rozwoju gospodarczego, charakter prowadzonej na
terenie powiatu działalności gospodarczej, itp.) oraz dopasowanie oferowanego wsparcia do
45 Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Raport końcowy 27 lipca 2011, str. 10,
www.ewaluacja.gov.pl
46 Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Raport końcowy 27 lipca 2011, str. 11,
www.ewaluacja.gov.pl
47 Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Raport końcowy 27 lipca 2011, str. 121,
www.ewaluacja.gov.pl
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powyższych czynników. Analizując badania ewaluacyjne projektów systemowych realizowanych
przez powiatowe urzędy pracy należy wysunąć wnioski iż największy wpływ na zmianę sytuacji
zawodowej miało przyznanie środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Kolejna formą wsparcia która przyczyniła się do aktywizacji młodych osób bezrobotnych były
staże które pozwalają na nabycie doświadczenia zawodowego. Kolejną skuteczną formą pomocy
były kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje bezrobotnych osób, należy jednak położyć nacisk
na ich jakość. Z badań wynika również, że „przymuszanie” osób młodych do udziału
w projektach osłabia wskaźnik sukcesu. Osoby które samodzielnie podejmują decyzję do wzięcia
udziału w projektach odnoszą większe sukcesy w znalezieniu pracy niż osoby które przystąpiły
do projektu w wyniku pomocy zewnętrznej skłaniającej do udziału w projekcie.
W ramach aktywizacji ludzi młodych w perspektywie finansowej 2007-2013 na terenie
województwa podkarpackiego realizowanych było wiele inicjatyw mających na celu aktywizację
zawodową bezrobotnych młodych osób z terenu województwa. Inicjatywy te były realizowane
w ramach projektów konkursowych przez różne podmioty. Projekty te oferowały młodym
uczestnikom pomoc w postaci wsparcia psychologiczno – doradczego, szkoleń z aktywnego
poszukiwania pracy, szkoleń i kursów zawodowych, staży zawodowych, pośrednictwa pracy
oraz bardzo atrakcyjne wśród uczestników dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
wraz ze wsparciem pomostowym na utrzymanie tej działalności przez okres do 12 m-cy.
Projektodawcy oferowali w projektach szeroki wachlarz form wsparcia. Przeważały
projekty, które oferują dwie formy wsparcia (przeważnie łączono wsparcie aktywizacyjne ze
szkoleniami zawodowymi). Część wnioskodawców podeszła do aktywizacji uczestników
projektów kompleksowo, realizując projekty złożone, gdzie jeden odbiorca mógł uczestniczyć
w trzech lub więcej formach wsparcia (np. IPD, szkolenia/kursy, wsparcie psychologiczne). Jak
pokazały wyniki badań, efektywność stosowanych typów operacji w Poddziałaniu 6.1.1 jest
różna. Największą skutecznością charakteryzowały się projekty uwzględniające staże lub
praktyki. W takich projektach możliwość nawiązania współpracy z pracodawcą i obserwacji
pracownika w miejscu pracy zwiększały szanse zatrudnienia. Projekty te umożliwiają też
nabycie doświadczenia, co jest często podstawowym wymaganiem pracodawcy. Wśród
najważniejszych warunków sukcesu projektu należy wskazać dopasowanie wsparcia do
indywidualnych predyspozycji i możliwości osoby biorącej udział w projekcie. Źle dobrane
wsparcie, nawet jeśli jest adekwatne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, z dużo większym
prawdopodobieństwem może okazać się nieskuteczne.
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IV.

Wyzwania w nowej perspektywie finansowej

Krajowe i wspólnotowe dokumenty strategiczne wyznaczające wyzwania i wskaźniki
do osiągnięcia do 2020 roku:
• Strategia Europa 2020,
• Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020,
• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030,
• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
• Rozporządzenie ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
• Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem Strategii Europa 2020 jest cel polityki zatrudnienia dla całej Unii
Europejskiej będzie wskaźnik zatrudnienia w 2020r. powinien wynosić 75% dla grupy wiekowej
20-64 lata. Celem do osiągnięcia dla Polski jest wskaźnik zatrudnienia w wysokości 71%
w 2020r.
Europejski Fundusz Społeczny będzie nadal głównym narzędziem finansowym Unii
Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym
spójność gospodarczą i społeczną. Działania będą realizowane poprzez Program Operacyjny
Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER).
W ramach działań skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu ujętych w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój znajduje się działanie:
• Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania
mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników;
Wśród celów do osiągnięcia w tym działaniu są:
• Dostosowanie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy do systemowych zmian
w polityce rynku pracy m. in. poprzez szkolenia, opracowywanie programów szkoleń
oraz pilotażowe szkolenia wg tych programów,
• Poprawa efektywności działań urzędów pracy (m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań
systemowych, nowoczesnych instrumentów wsparcia, korzystanie z innowacyjnych
narzędzi i metod i technik pracy z klientami , tworzenie zasobów informacyjnych),
• Rozwój instytucji rynku pracy zajmujących się wspieraniem młodzieży poprzez
poprawę efektywności struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania
uwzględniających współpracę z pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi oraz
instytucjami pomocy społecznej,
• Rozwój współpracy publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia
w zakresie aktywizacji klientów tzw. oddalonych od rynku pracy (trudnych
bezrobotnych),
• Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez
opracowywanie i wdrażanie programów adresowanych do osób do 30 roku życia,
powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej,
posiadające dzieci do 6 roku życia, niepełnosprawne,
• Poprawa mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej w tym, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz personalizacja i podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez wsparcie sieci EURES w związku z przeprowadzaną
reformą,
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•

Rozwój, wzmocnienie i promocja instytucji dialogu społecznego kształtujących politykę
społeczną szczególnie politykę zatrudnienia oraz pakty społeczne.

W projekcie założeń do nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaproponowano zmiany w kompetencjach WUP i PUP
polegające na wprowadzeniu zasady współfinansowania ze środków Funduszu Pracy oraz Unii
Europejskiej wyłącznie działań zgodnych z przepisami ustawy i wydanych na jej podstawie
rozporządzeń. Środki Funduszu Pracy mogą być angażowane wyłącznie w projekty, w ramach
których finansowane są formy aktywizacji przewidujące wsparcie przewidziane w ustawie.
Projekty innowacyjne będą mogły być realizowane w regionach wyłącznie w formule projektów
pilotażowych na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Zakłada się, aby łączna wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację
przez PUP projektów współfinansowanych z EFS była określana w umowie wieloletniej,
zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do spraw
rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, która
obejmowałaby cały okres programowania. Planuje się, że umowy na poziomie województw będą
zawierane między zarządem województwa, a ministrem właściwym do spraw rozwoju
regionalnego (po uprzednim uzgodnieniu treści umowy z ministrem właściwym do spraw
pracy) na okres dłuższy niż rok, z zastrzeżeniem wydatkowania w kolejnych latach kwot
określonych w decyzji ministra właściwego do spraw pracy, z możliwością corocznego
zaciągania zobowiązań i finansowania projektów współfinansowanych z EFS na kolejny rok do
30% kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy. Zobowiązania te będą
realizowane w ramach limitu przyznanego na kolejny rok. Priorytetem powinno być kierowanie
pomocy do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby oddalone
od rynku pracy).48
Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez reformę sieci EURES (Europejskich Służb
Zatrudnienia), przeprowadzaną przez Komisję Europejską jest zmiana zasad finansowania
działań EURES w krajach członkowskich UE. EURES będzie mógł być dofinansowany z EFS
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W celu umieszczenia EURES w nowej
perspektywie finansowej EFS w Polsce, działania i usługi prowadzone przez EURES zostaną
podzielone na 2 grupy: związane oraz niezwiązane z bezpośrednim świadczeniem usług dla
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, czyli usług międzynarodowego
pośrednictwa pracy i doradztwa w zakresie mobilności na europejskim rynku pracy. Wstępnie
zidentyfikowane zostały 2 priorytety inwestycyjne, które związane są z możliwym wsparciem
dla EURES – jeden na poziomie krajowym i jeden na poziomie regionalnym. Na poziomie
krajowym ujęty w POWER 2014-2020 priorytet 8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji
działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej
mobilności pracowników, na poziomie regionalnym ujęty w regionalnych programach
operacyjnych priorytet 8.1. Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy
i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności zawodowej.
W ramach nowej perspektywy finansowej Komisja Europejska zaleciła również krajom
członkowskim UE opracowanie systemu Gwarancji dla młodzieży, który obejmie ofertę
zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia.
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Polska zaczęła wdrażanie Gwarancji dla młodzieży od podjęcia prac nad nowelizacją
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednym z jej głównych założeń jest
sprofilowanie klientów urzędów pracy, w szczególności przygotowanie specjalnej oferty dla
młodych. Reforma ma ułatwić znalezienie młodemu bezrobotnemu odpowiedniego szkolenia
i następnie oferty pracy. Atrakcyjność ofert ma być podniesiona dzięki dostępowi do sieci EURES
(baza ofert pracy w Europie), nie tylko w wojewódzkich urzędach pracy, ale także
w ochotniczych hufcach pracy.
Projekt o nazwie Gwarancje dla młodzieży ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie
poniżej 25. roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie –
uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia
lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego
kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji.
Na wszystkie działania adresowane do młodych bezrobotnych w Unii zaplanowano,
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020, 6 mld euro (cały budżet UE na ten okres
wynosi 908 mld euro). Polska ma otrzymać w ramach tej pomocy 1 mld euro. Według
zapowiedzi polskiego rządu środki mają być wydane na kształcenie młodych w zakresie
twardych umiejętności i działania, które dopasują umiejętności młodych do oczekiwań
pracodawców. Zgodnie z rządowymi dokumentami beneficjentami Gwarancji dla młodzieży będą
osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia, osoby w wieku między 15 a 17 lat, które
przedwcześnie skończyły naukę, osoby mające od 18 do 25 lat, z tzw. grupy NEET, do której
zaliczane są osoby niepracujące, niewykształcone i nieobjęte dotąd szkoleniami. Dodatkowo na
pomoc w ramach gwarancji mogą liczyć osoby w wieku między 18. a 29. rokiem życia, objęte
systemem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego.
Działania podejmowane w ramach Gwarancji dla młodzieży koncentrować się będą
głównie na możliwości zdobycia zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych
kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy, prowadzących
do usamodzielnienia się młodej osoby. Dlatego też podstawowymi formami wsparcia będą
szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, usługi poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa
pracy. Dodatkowo przewiduje się treningi aktywnego poszukiwania pracy, takie jak szkolenia
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy czy dostęp do elektronicznych baz danych, służące
uzyskaniu umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Każdorazowo młoda osoba ma otrzymać
jedną z propozycji w ciągu czterech miesięcy od momentu utraty pracy lub zakończenia
kształcenia.
Podstawą do efektywnego wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej w ramach Gwarancji
dla młodzieży jest synergiczne współdziałanie instytucji rynku pracy w regionie oraz
wypracowanie spójnej koncepcji wsparcia.
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