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nowa strona nieparzysta

WSTĘP

Aktywna polityka rynku pracy jest celową interwencją państwa na rynku pracy, 
mającą poprawić efektywność jego funkcjonowania, tworzyć w sposób pośredni lub 
bezpośredni miejsca pracy oraz zwiększać zdolności do zatrudnienia grup defawo-
ryzowanych. Jako działalność angażująca środki publiczne powinna podlegać syste-
matycznej ewaluacji, której celem jest ocena jakości i wartości interwencji, a więc jej 
efektów, siły oddziaływania i potrzeb, które miała zaspokoić. 

Badania ewaluacyjne polityk rynku pracy mogą być prowadzone przed rozpo-
częciem interwencji (ex ante), w jej trakcie (in-process) lub po interwencji (ex post). 
W badaniach ewaluacyjnych ex ante przewiduje się wpływ interwencji w danym śro-
dowisku na podstawie rezultatów osiągniętych w przeszłości. Ich główną rolą jest 
poprawa racjonalności działań podejmowanych na etapie planowania oraz wzmoc-
nienie jakości przygotowywanych projektów programów. Z kolei ewaluacja in-pro-
cess dotyczy w głównej mierze zarządzania programem, partnerstwa i bieżącego 
usuwania problemów. Największe znaczenie odgrywają natomiast analizy ex post, 
zawierające elementy kontroli. To one stanowią całościowy i ostateczny osąd danego 
programu. 

Analizy efektywności aktywnej polityki rynku pracy mogą być prowadzone na 
poziomie mikro- i makroekonomicznym. W pierwszym przypadku oznacza to ana-
lizowanie efektów programów w stosunku do bezrobotnych w nich uczestniczących 
oraz różnicy w pozycji tych osób w relacji do sytuacji jaką mieliby nie uczestnicząc 
w programie (stan kontrfaktyczny). W drugim przypadku ocenia się oddziaływanie 
danego programu w skali całej gospodarki. Zdecydowanie powszechniejsze są bada-
nia efektów aktywnej polityki rynku pracy na płaszczyźnie mikroekonomicznej.
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W badaniach efektywności polityki rynku pracy przeważa podejście eksperymen-
talne i quasi eksperymentalne. W analizach tych szczególnie istotne jest określenie 
związków przyczynowych między podjętą interwencją, a zaobserwowanymi wyni-
kami i ustalenie efektu netto, czyli zmiany spowodowanej interwencją, której nie 
można przypisać oddziaływaniu innych czynników. Badania polegające na określa-
niu wyizolowanego wpływu działania różnych programów publicznych są bardzo 
pracochłonne i skomplikowane z uwagi na konieczność zastosowania złożonych 
procedur oraz metod statystycznych i ekonometrycznych. 

W Polsce brakuje spójnego i kompleksowego systemu systematycznej ewalua-
cji polityki rynku pracy. W latach 90. ubiegłego wieku zrealizowano jedynie kilka 
przedsięwzięć badawczych, które koncentrowały się przeważnie na pomiarze mikro-
ekonomicznych efektów aktywnych programów rynku pracy i bazowały na podejściu 
quasi-eksperymentalnym. Niewiele jest natomiast opracowań podejmujących proble-
matykę skuteczności aktywnych programów po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej, kiedy instrumentarium aktywnej polityki rynku pracy zostało poszerzone. Dla-
tego wyzwanie to podjął zespół Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w ramach projektu pt. Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowa-
nie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziała-
nia bezrobociu, realizowanego na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W niniejszym opracowaniu przed-
stawione zostały wyniki tych badań wraz z wnioskami i rekomendacjami. 

Prezentowana publikacja składa się z trzech części.
W pierwszej części zawarto omówienie teoretycznych podstaw polityki rynku 

pracy, prezentację stosowanych w Polsce programów rynku pracy, a także metodolo-
giczne aspekty oceny efektywności aktywnej polityki rynku pracy. Przedmiotem roz-
ważań jest charakterystyka struktury i dynamiki wykorzystania w latach 2005–2010 
takich form wsparcia, jak: pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia, staże, przygo-
towanie zawodowe miejscu pracy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 
roboty publiczne oraz prace interwencyjne i społecznie użyteczne. Zdefiniowano 
efektywność aktywnych programów rynku pracy i omówiono sposoby jej pomiaru 
przy wykorzystaniu aktualnie dostępnych źródeł danych, w szczególności systemu 
Syriusz.

Charakterystykę zrealizowanego badania efektywności polityki rynku pracy za-
prezentowano w drugiej części książki. Omówiono cel, zakres, wykorzystane meto-
dy i narzędzia badawcze.

Trzecia część opracowania poświęcona została prezentacji wyników badania 
efektywności programów zatrudnienia. Analiza ilościowa dotyczy efektywności po-
szczególnych instrumentów badanej metodą propensity score matching oraz regresji 
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na danych z systemu Syriusz i z badań sondażowych. Zaprezentowano także analizę 
jakościową, odnoszącą się do sposobu poszukiwania pracy i charakterystyki zatrud-
nienia podejmowanego przez uczestników aktywnych programów, w szczególności: 
rodzaju zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, branży, a także wykorzystania kompe-
tencji zdobytych w trakcie uczestnictwa w programie w późniejszym zatrudnieniu. 
W ostatnim rozdziale tej części przedstawiono wnioski z badań i rekomendacje dla 
polityki rynku pracy.

Liczymy, że analizy i wnioski zaprezentowane w niniejszym opracowaniu przy-
czynią się do lepszego poznania złożonego problemu badania efektywności progra-
mów aktywnej polityki rynku pracy, a uwzględnienie przedłożonych rekomendacji 
pozwoli skuteczniej interweniować na rynku pracy i efektywniej wykorzystywać 
publiczne środki. 

W niniejszej pracy poddano wszechstronnej analizie wiele problemów związa-
nych z oceną efektywności aktywnych programów polityki rynku pracy. Złożoność 
omawianych zagadnień powoduje, że niektóre wątki mogą zawierać elementy dysku-
syjne i stanowić zarazem inspirację do dalszych badań. 

Wydanie książki sfinansowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 
w ramach wielopłaszczyznowej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. 
Została ona zintensyfikowana i rozszerzona o nowe przedsięwzięcia po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo za to wsparcie, bez którego nie by-
łoby możliwe spożytkowanie trudu Autorów w postaci publikacji i promowanie re-
zultatów projektu.

Zenon Wiśniewski i Kamil Zawadzki 
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Zenon Wiśniewski

ROZDZIAŁ I

PODSTAWY AKTYWNEJ POLITYKI  
RYNKU PRACY

1.  Teoretyczne aspekty interwencji państwa  
na rynku pracy 

Rozpatrując politykę rynku pracy jako interwencję państwa w procesy rynkowe, 
trzeba postawić najpierw pytanie, czy interwencja ta jest rzeczywiście potrzebna. 
Jeżeli tak, to w jakim zakresie i za pomocą jakich instrumentów należy oddziaływać 
skutecznie na ten rynek. W gruncie rzeczy nie ma tu jednej ogólnej i wiążącej odpo-
wiedzi, gdyż trzeba najpierw zdefiniować problemy, które na rynku pracy powinny 
być rozwiązane przez interwencję państwa. Określić należy przyczyny negatywnych 
zjawisk i zapytać, dlaczego rynek nie może uporać się z nimi samodzielnie. Środki 
polityki rynku pracy powinny być stosowane, jeśli przeciwdziałają tym przyczynom 
lub częściowo korygują zawodność rynku pracy. Warunkiem efektywnego użycia 
tych instrumentów jest zatem rzetelna analiza sytuacji na rynku pracy. 

Teorie rynku pracy dostarczają co najmniej pięć podstawowych argumentów na 
rzecz stosowania interwencji państwa na rynku pracy, a mianowicie: niedostateczną 
przejrzystość na rynku pracy, niedostosowania alokacyjne, niedostateczna skłonność 
do ryzyka, dyskryminację grup problemowych i histerezę. 

Niedostateczna przejrzystość
Rynki pracy są klasycznym przykładem rynków poszukiwań, na których wystę-

puje typowa niepewność związana z brakiem informacji. Poszukujący pracy mają 
różnorodne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i zdolności, a pracodawcy po-
szukują na rynku także pracowników z rozmaitymi kwalifikacjami, doświadczeniem 
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i predyspozycjami w celu ich zatrudnienia w swoich firmach. Mamy więc do czy-
nienia nie z jednym rynkiem pracy, lecz z wieloma heterogenicznymi segmentami 
tego rynku. Interpretacja tej tezy jest szerzej rozwinięta w koncepcjach segmentacji 
rynku pracy, spośród których najbardziej znana jest teoria dualnego rynku pracy1. 
Heterogeniczność rynku pracy powoduje, że ważną rolę odgrywa pośrednictwo pra-
cy i doradztwo zawodowe. Te instrumenty filtrują informacje po obu stronach rynku 
i przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości, zmniejszają niepewność w dziedzi-
nie informacji, a przez to i koszty poszukiwań. 

Niedostosowania alokacyjne (mismatch) 
Problemy z równoważeniem rynku pracy mogą mieć nie tylko charakter iloś-

ciowy – w formie rejestrowanego bezrobocia, ale także wymiar jakościowy. Z tym 
przypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy pomimo bezrobocia na rynku istnieją 
wolne miejsca pracy lub gdy są one obsadzane zbyt wolno. Bezrobocie to wywoła-
ne jest przez procesy alokacyjne na rynku pracy i określane w literaturze jako mis-
match2. W odniesieniu do tradycyjnej terminologii obejmuje ono bezrobocie fryk-
cyjne i strukturalne. Mismatch może być spowodowany trzema przyczynami�. Jako 
pierwszą można wymienić opisaną już niedostateczną przejrzystość rynku wywołaną 
brakiem informacji. Drugim czynnikiem powodującym ten rodzaj bezrobocia jest 
nierównowaga regionalna na rynku pracy. Oznacza to, że bezrobocie jest zróżnico-
wane regionalnie i miejsca pracy znajdują się w innym regionie niż bezrobotni. Nie 
bez znaczenia pozostają też kwalifikacje pracownicze. Bezrobocie typu mismatch 
spowodowane nierównowagą kwalifikacyjną wyraża się tym, że liczba osób pozo-
stających bez pracy w niektórych zawodach jest bardzo duża, podczas gdy w innych 
zawodach występuje deficyt pracowników. 

Niedostateczna skłonność do ryzyka
Ze względu na barierę finansową małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo często 

realizują krótkookresową strategię przetrwania. Powoduje to brak inwestycji w kapi-
tał ludzki, które posiadają długi okres zwrotu. Ponadto przedsiębiorstwa te obawiają 
się, że przeszkoleni pracownicy będą poszukiwali pracy w większych podmiotach, 
oferujących wyższe zarobki. Dlatego potrzebne staje się wspieranie przez państwo 
programów zorientowanych na podnoszenie kwalifikacji w małych i średnich przed-
siębiorstwach. Co więcej, nawet bezpłatne szkolenia dla pracowników w godzinach 
pracy nie są wykorzystywane przez małych pracodawców, gdyż nie stać ich na opła-

�   P. B. Doeringer, M. J. Piore, Internal Labor Market and Manpower Analysis, New York 1971 
i Unemployment and Dual Labor Market, “The Public Interest” 1975, nr 38, s. 69–70.

2   F. Padoa-Schiopa (red.), Mis-match and Labour Mobility, University Press, Cambridge 
1991; W. Franz (red.), Structural Unemployment, Springer-Verlag, Berlin 1992.

�   W. Franz, Theoretische Ansätze zur Erklärung der Arbeitslosigkeit: Wo stehen wir 1995?, 
CILE-Diskussionpapier 27–95, Universität Konstanz 1995, s. 20.
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cenie wynagrodzenia pracownika. Niedostateczna skłonność do ryzyka może wystą-
pić też po stronie poszukujących pracy, gdy stają przed koniecznością zadłużenia się, 
aby sfinansować koszty swojego doskonalenia zawodowego lub podjęcia działalnoś-
ci gospodarczej na własny rachunek�. Dlatego też państwowe programy promocji 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, jak również środki wspomagające samoza-
trudnienie, mogą przyczynić się do rozwiązania tego problemu.

Dyskryminacja grup problemowych
Spadek zapotrzebowania na pracowników wywodzących się z grup problemowych 

zmusza społeczeństwo do otoczenia ich szczególną opieką, gdyż nie są oni w stanie 
sprostać wysokim wymaganiom stawianym pracownikom na pierwszym rynku pra-
cy. Długoletnie doświadczenie pokazuje, że firmy eliminują w procesie selekcji kan-
dydatów z tej grupy, biorąc pod uwagę ich niskie kwalifikacje i brak doświadczenia 
zawodowego (tzw. statystyczna dyskryminacja). W związku z tym praca dla grup 
problemowych musi powstać w drodze interwencji publicznej. Zadaniem polityki 
rynku pracy jest przeciwdziałanie uzasadnionym i nieuzasadnionym uprzedzeniom 
pracodawców w stosunku do osób z tej grupy. Z jednej strony, instrumentem pomoc-
nym mogą być tutaj dotacje płacowe dla pracodawców, kompensujące niższą wydaj-
ność zatrudnionych pracowników z tytułu dekwalifikacji. Z drugiej strony, przydatne 
okazuje się – stosowane coraz częściej – zatrudnienie na okres próbny. 

Histereza
Efekt histerezy w przypadku bezrobocia rozumiany jest jako jego uporczywe 

utrzymywanie na poziomie wywołanym przez różne szoki po ustąpieniu ich oddzia-
ływania. Gdy szoki te ustają, bezrobocie powinno wrócić do poziomu równowagi. 
Jest wiele modeli za pomocą których próbuje się tłumaczyć proces tworzenia i upor-
czywego utrzymywania się nierównowag na współczesnych rynkach pracy5. Do naj-
bardziej znanych należą:

ubytku kapitału ludzkiego�,
ubytku kapitału rzeczowego�,

4   Por. K. J. Arrow, Alternative Approaches to the Theory of Choice in Risk-Taking Situations, w: 
Essays in the Theory of Risk-Bearing, pod red. K. J. Arrowa, wyd. 3, New York 1976.

�   O. J. Blanchard, L. H. Summers, Hysteresis and the European Unemployment Problem, w: 
R. B. Cross, Unemployment, Hysteresis, and the Natural Rate Hypothesis, Basil Blackwell, 
Oxford 1988, s. 306–364.

6   Por. R. Layard, How to beat unemployment, Oxford University Press, New York 1986; 
R. Layard, S. Nickell, R. Jackman, Unemployment Macroeconomic Performance and the Labor 
Market, Oxford University Press i O. Blanchard, L. Summers, Hysteresis in unemployment, 
“European Economic Review” 1987, vol. 31 I. 

7   Por. A. Wojtyna, Czy Polsce grozi efekt histerezy, „Gospodarka Narodowa” 1994, nr 9. 
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insider- outsider (swoi i obcy)�. 
Z przedstawionych modeli histerezy bezrobocia wynikają rekomendacje dla poli-

tyki rynku pracy. W modelu ubytku kapitału ludzkiego wskazuje się przede wszyst-
kim na to, że w warunkach permanentnego bezrobocia następuje deprecjacja kapitału 
ludzkiego. W rezultacie maleją szanse bezrobotnych na otrzymanie pracy. A zatem 
pojawia się grupa osób objętych bezrobociem długookresowym, stanowiąca poważ-
ny problem dla pośrednictwa pracy. Do wyjaśnienia istoty zjawiska „uporczywości” 
bezrobocia może służyć fakt, że firmy przy ocenie przydatności kandydata ubiega-
jącego się o pracę stosują między innymi kryterium bezrobocia. Im dłużej dana oso-
ba pozostaje bez pracy, tym niższe posiada szanse znalezienia stałego zatrudnienia, 
gdyż pracodawcy uważają, że w czasie bezczynności zawodowej następuje dekwa-
lifikacja. Stąd wypływa wniosek o konieczności aktywizacji zawodowej osób pozo-
stających bez pracy, a w szczególności długookresowo bezrobotnych. Jeśli chodzi 
o politykę rynku pracy, to powinna ona przyczyniać się do reintegracji zawodowej 
bezrobotnych przez szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, zwiększenie 
mobilności zawodowo-geograficznej i reformę zasiłków zmierzającą do zwiększenia 
intensywności poszukiwania pracy przez bezrobotnych.

Z modelu ubytku kapitału rzeczowego wynika sugestia o potrzebie popierania 
przez państwo inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne przedsiębiorstw.

W modelu insider-outsider przyczynę uporczywości bezrobocia upatruje się 
w segmentacji rynku pracy. Zgodnie z teorią insider-outsider pracownicy kontrolują 
negocjacje płacowe i zmierzają – przez swoich przedstawicieli związkowych – do 
wynegocjowania możliwie jak najwyższej płacy. Wysoki poziom płac w gospodar-
ce powoduje, że bezrobotni nie mają szans na zatrudnienie, gdyż pracodawcy w tej 
sytuacji nie tworzą miejsc pracy. W świetle tego modelu zmniejszenie rozmiarów 
bezrobocia wymaga uelastycznienia płac i ograniczenia wpływu związków zawodo-
wych na płace. Instrumenty polityki rynku pracy mogą w tym przypadku zmniejszać 
koszty rotacji pracowników w przedsiębiorstwie przez finansowanie szkoleń umoż-
liwiających nabycie odpowiednich kwalifikacji, wspierać samozatrudnienie lub roz-
wój firm tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych.

2.  Zadania i instrumentarium polityki rynku pracy

Polityka rynku pracy (programy zatrudnienia) nakierowana jest głównie na roz-
wiązywanie problemów strukturalnych rynku pracy i poprawianie skuteczności jego 

8   Por. A. Lindbeck, D. Snower, The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, 
Cambridge 1988; E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza 
statystyczna, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996.

−



18 19

funkcjonowania�. Opiera się ona przede wszystkim na wyspecjalizowanych instru-
mentach dostosowujących strukturę podaży pracy do struktury popytu na pracę, 
a także subwencjonowanym zatrudnieniu, wspierającym bezrobotnych w procesie 
wchodzenia na rynek pracy konkurencyjnej. Ma ona zatem charakter mikroekono-
miczny. Innymi słowy, polityka rynku pracy jest interwencją państwa stosowaną 
w przypadku wystąpienia nierównowagi na rynku pracy10. Nie tworzy ona nowych 
miejsc pracy o konkurencyjnym i długotrwałym charakterze. Aktywne programy 
zatrudnienia ukierunkowane są bowiem przede wszystkim na przygotowanie bez-
robotnych do ponownego ich włączenia w proces pracy i powinny być adresowane 
do grup problemowych, znajdujących się w najtrudniejszym położeniu na rynku pra-
cy. Można powiedzieć, że pełnią one funkcję „mostu” prowadzącego do przyszłego 
zatrudnienia. 

Aktywna polityka rynku pracy zmierza do:
aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy,
podniesienia produkcyjności siły roboczej, 
weryfikacji gotowości do pracy bezrobotnych.

Aktywna polityka rynku pracy została początkowo pomyślana jako instrument 
niosący pomoc bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Miała ona przyczyniać się poprzez aktywne pośrednictwo pracy, rozwój szkoleń 
i subsydiowane zatrudnienie do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia frykcyjnego. 
Począwszy od lat sześćdziesiątych aż do końca lat osiemdziesiątych aktywna po-
lityka rynku pracy stała się ważnym instrumentem wspierającym przemiany struk-
turalne w gospodarce. Wtedy to zaczęto podkreślać, że jej programy powinny być 
tak kształtowane, aby tworzyły coraz lepsze warunki do inwestowania. Najważniej-
sze zalecenia dla aktywnych programów zatrudnieniowych były charakteryzowane 
następująco:

promować pracę i szkolenia zawodowe zamiast finansować bezrobocie (zasada 
prymatu pracy i szkolenia nad świadczeniami kompensacyjnymi),
akcentować komponenty inwestycyjne, tak dalece jak to możliwe, w celu roz-
budowy infrastruktury, poprawy ochrony środowiska naturalnego i tym samym 
polepszenia warunków dla prywatnych inwestycji,

9   Por. Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, 
UMK, Toruń 1994, s. 29–43. 

10   Najistotniejsze ustalenia co do celu i zakresu polityki zatrudnienia i rynku pracy można 
znaleźć w pracach: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku 
pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 1998, s. 74–84 i Z. Wiśniewski, 
op.cit., s. 29–39.
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zwiększać rolę inicjatyw na szczeblu lokalnym,
podejmować kroki zmierzające do stworzenia drugiego rynku pracy, przy czym 
powinien on mieć znaczenie uzupełniające i być zorientowany na integrację za-
wodową bezrobotnych z pierwszym rynkiem pracy11.

Podkreślano, że wzrost znaczenia polityki rynku pracy związany jest z przeświad-
czeniem o malejącej skuteczności polityki makroekonomicznej i trudnościami w re-
alizacji reform strukturalnych rynku pracy12. 

W tym czasie prowadzono też szeroką dyskusję nad rolą polityki rynku pracy w wa-
runkach wysokiego i uporczywego bezrobocia. W tej sprawie występuje wiele kon-
trowersji. W zasadzie nikt nie podważa pozytywnego wpływu aktywnych programów 
zatrudnienia na przejściowe ograniczenie bezrobocia. Dyskusja toczy się jednak wo-
kół tego, czy aktywne instrumenty polityki rynku pracy prowadzą do wzrostu miejsc 
pracy o trwałym charakterze w gospodarce. Jest to sprawa istotna, gdyż w toczonej 
dyskusji często przypisuje się programom zatrudnienia zadania znacznie przekra-
czające ich możliwości. Wykorzystują to później oponenci, którzy podważają efek-
tywność polityki rynku pracy i celowość jej finansowania. Próbują oni w politycznej 
grze wywołać wrażenie, że przez ograniczanie wydatków na politykę rynku pracy 
można by stworzyć więcej miejsc pracy. Z drugiej strony podkreślić należy, że poli-
tyka rynku pracy nie jest żadnym „złotym środkiem” umożliwiającym przezwycię-
żenie problemów zatrudnieniowych, gdyż nie jest ona ukierunkowana na tworzenie 
nowych miejsc pracy. Jej rola staje się tym bardziej problematyczna, im dłużej trwa 
sytuacja kryzysowa. 

W procesie realizacji celów polityki rynku pracy stosuje się wiele środków, które 
można podzielić na aktywne i pasywne. W statystykach Eurostatu i OECD wykorzy-
stuje się klasyfikację tych instrumentów na 9 grup: 

Publiczne służby zatrudnienia (pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wraz 
z kosztami administracji),
Szkolenia zawodowe,
Rotacja pracy i podział pracy,
Zachęty zatrudnieniowe (programy umożliwiające zatrudnienie osób bezrobotnych 
lub utrzymanie miejsca pracy, które bez wsparcia byłoby zlikwidowane),
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

��  Pojęcie pierwszego i drugiego rynku pracy do literatury polskiej wprowadził 
Z. Wiśniewski. Problematyka drugiego rynku pracy dyskutowana jest także pod hasłem 
pracy opłacanej poniżej płacy uzgodnionej w układach zbiorowych pracy. Por. Z. 
Wiśniewski, op.cit., s. 39.

12  Szersze rozważania na ten temat przedstawia E. Kwiatkowski, Polityka makroekonomiczna 
jako instrument ograniczania bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne, w: Wzrost 
gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, pod red. S. Krajewskiego i T. Tokarskiego, 
UŁ, Łódź 2002, s. 335–356.
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Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy,
Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej,
Zasiłki i odprawy dla bezrobotnych,
Wcześniejsze emerytury. 

Instrumenty 1–7 zalicza się do aktywnych, a grupy 8–9 do pasywnych. Każdy 
z instrumentów posiada swoje mocne i słabe strony, co zostało przedstawione  
w tabeli 1.

Aktywne instrumenty polityki rynku pracy można podzielić na zorientowane 
podażowo i popytowo. Instrumentami zorientowanymi na podaż pracy, wspierają-
cymi poszukujących pracy, są przede wszystkim szkolenie i doskonalenie zawodo-
we oraz doradztwo zawodowe i po części pośrednictwo pracy. Należy podkreślić, 
że szkolenie i doskonalenie zawodowe stanowi rdzeń polityki rynku pracy. Główne 
zadanie tego instrumentu sprowadza się do dostosowania kwalifikacji zawodowych 
pracowników do zmian w gospodarce. Wykorzystując instrumentarium szkoleniowe 
możemy ułatwić integrację zawodową osobom bezrobotnym i absolwentom szkół 
z nieadekwatnymi kwalifikacjami. 

Do instrumentów zorientowanych popytowo zalicza się wszystkie formy zatrud-
nienia subsydiowanego. Można tutaj wskazać w szczególności na takie instrumenty, 
jak: środki na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych, dotacje 
płacowe dla firm zatrudniających osoby bezrobotne, bezpośrednie tworzenie miejsc 
pracy w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz promocję podej-
mowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Do instrumentów na rzecz 
utrzymania i tworzenia miejsc pracy zalicza się tworzenie miejsc pracy dla bezrobot-
nych, zasiłki dla pracowników pracujących w skróconym czasie pracy i świadczenia 
wspierające całoroczne zatrudnienie.

Tabela 1. Charakterystyka instrumentów polityki rynku pracy

Instrument Mocne strony Słabe strony Wytyczne 
Efektywności

Doradztwo 
i pośrednictwo 
pracy

Pomaga skrócić czas 
trwania bezrobocia.
Nie generuje wysokich 
kosztów.
Pomaga dopasować 
bezrobotnych do 
aktywnych programów. 

1.

2.

3.

Może powodować efekt 
wypychania.
Może powodować 
efekt jałowego biegu 
– osoby znajdujące 
zatrudnienie poprzez 
pośrednictwo pracy są 
zazwyczaj najbardziej 
aktywne i najlepiej 
wykwalifikowane spośród 
ogółu bezrobotnych 
i prawdopodobnie 
znalazłyby pracę bez 
korzystania z usług tego 
pośrednictwa.
Przynosi korzyści tylko 
pewnej frakcji osób 
poszukujących pracy

1.

2.

3.

Powinno być powiązane 
z systemem monitorowania 
intensywności poszukiwań 
pracy przez bezrobotnych 
oraz skuteczniej 
weryfikować gotowość 
podjęcia przez nich 
zatrudnienia.

�.
�.
�.
�.



22 23

Instrument Mocne strony Słabe strony Wytyczne 
Efektywności

Szkolenie 
zawodowe
(w tym szkolenie 
teoretyczne 
i praktyczne –on–
the–job training) 

Przyczynia się do 
wzrostu produkcyjności 
bezrobotnych.
Pozwala na produktywne 
wykorzystanie 
czasu bezrobocia, 
zapobiegając tym samym 
dekwalifikacji.
Generuje pozytywne 
efekty, jeżeli jest 
prawidłowo adresowane, 
czyli nakierowane 
na potrzeby grup 
problemowych na 
rynku pracy np. kobiet, 
młodzieży, bezrobotnych 
w starszym wieku itp.

1.

2.

3.

Zazwyczaj szkolenie 
jest źle adresowane, co 
skutkuje występowaniem 
efektu jałowego 
biegu – osoby 
korzystające ze szkoleń 
najprawdopodobniej 
i tak znalazłyby pracę bez 
udziału w tych szkoleniach.
Intensywność poszukiwań 
pracy przez bezrobotnych 
zmniejsza się w trakcie 
trwania szkolenia, istnieje 
duże ryzyko wystąpienia 
efektu zamknięcia.
Szkolenie może zwiększać 
aspiracje i wymagania 
bezrobotnych odnośnie 
przyszłego stanowiska 
pracy, co może utrudniać 
znalezienie pracy.

1.

2.

3.

Przedmiot i tematyka 
szkolenia powinny 
odpowiadać potrzebom 
rynku pracy. Szkolenie ma 
umożliwić bezrobotnym 
zdobycie czy pogłębienie 
kwalifikacji poszukiwanych 
i cenionych przez 
pracodawców. Powinno 
prowadzić do uzyskania 
uprawnień i certyfikatów, 
honorowanych przez 
pracodawców. Bardzo 
ważna jest forma 
szkolenia, która w dużej 
mierze przesądza o ich 
skuteczności. Dlatego 
szkolenie teoretyczne 
należy łączyć ze 
szkoleniem praktycznym 
najlepiej w zakładzie pracy, 
co wymagałoby jednak 
nawiązania kontaktów 
z lokalnymi pracodawcami. 
Należy dążyć do większej 
indywidualizacji szkoleń.

Subsydiowanie 
zatrudnienia 
w sektorze 
prywatnym
(dotacje płacowe) 

Może prowadzić 
do regularnego 
permanentnego 
zatrudnienia po 
zakończeniu okresu 
subsydiowania.
Stwarza bezrobotnym 
możliwości 
przygotowania 
zawodowego poprzez 
uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych i innych 
umiejętności w miejscu 
pracy.
Pomaga utrzymać 
kontakt z rynkiem pracy.

1.

2.

3.

Może powodować efekt 
jałowego biegu – 
pracownicy subsydiowani 
i tak zostaliby zatrudnieni 
nawet w sytuacji braku 
takiego subsydium.
Pracodawcy mogą 
dążyć do zastępowania 
normalnych pracowników 
pracownikami 
subsydiowanymi, co 
generuje efekt substytucji.
Pracodawcy mogą 
traktować pracowników 
subsydiowanych wyłącznie 
jako tanie źródło siły 
roboczej, co skutkuje 
nieprzedłużaniem 
zatrudnienia tym osobom 
w momencie, gdy kończy 
się okres subsydiowania. 

1.

2.

3.

Należy zwracać szczególną 
uwagę na precyzyjne 
adresowanie tego typu 
instrumentów, czyli 
kierować je do osób 
najbardziej potrzebujących, 
będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. 
Subsydia powinno łączyć 
się z innymi aktywnymi 
programami rynku 
pracy, by stanowiły 
most prowadzący do 
regularnego zatrudnienia. 
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Instrument Mocne strony Słabe strony Wytyczne 
Efektywności

Samozatrudnienie Wspiera postawy 
przedsiębiorcze.
Generuje pozytywne 
efekty w odniesieniu 
do pewnej kategorii 
bezrobotnych 
– najczęściej są to 
mężczyźni w młodym 
wieku, posiadający 
wykształcenie 
i przygotowanie 
techniczne.

1.

2.

Może powodować efekt 
jałowego biegu – osoby 
bezrobotne korzystające 
z tej formy pomocy i tak 
podjęłyby działalność 
gospodarczą, nawet 
w sytuacji braku tego typu 
wsparcia.
Może prowadzić do efektu 
wypychania, co objawia 
się wypieraniem z rynku 
drobnych przedsiębiorstw 
pozbawionych takich form 
finansowego wsparcia 
i fachowego doradztwa.
W porównaniu do 
innych form aktywnych 
możliwości wykorzystania 
tego instrumentu 
wśród bezrobotnych 
są ograniczone, jest 
on skuteczny tylko 
w odniesieniu do 
pewnej kategorii 
osób pozostających 
bez pracy, najczęściej 
będących w młodym 
wieku i zazwyczaj lepiej 
wykształconych.

1.

2.

3.

Należy łączyć formy 
wsparcia finansowego 
z fachowym doradztwem 
niezbędnym przy 
zakładaniu firmy. Wsparcie 
tego typu należy kierować 
do ludzi zdolnych do 
podjęcia i prowadzenia 
własnej działalności 
gospodarczej.

Roboty publiczne Aktywizują 
długookresowo 
bezrobotnych.
Prowadzą do produkcji 
dóbr publicznych 
i przyczyniają się do 
rozwoju i poprawy 
infrastruktury w regionie.
Mogą skutecznie 
weryfikować gotowość 
podjęcia pracy przez 
bezrobotnych.

1.

2.

3.

Mogą powodować efekt 
wypychania wypierając 
miejsca pracy w sektorze 
prywatnym.
Uczestnicy robót 
publicznych są zazwyczaj 
postrzegani przez 
pracodawców jako 
pracownicy mało wydajni 
i słabo zmotywowani do 
pracy. Roboty publiczne 
bardzo często prowadzą 
do stygmatyzacji 
bezrobotnych, co 
znacząco osłabia ich 
szanse na zatrudnienie na 
regularnym rynku pracy.
Prace wykonywane 
w ramach robót 
publicznych charakteryzują 
się niską produktywnością. 

1.

2.

3.

Roboty publiczne muszą 
mieć tymczasowy charakter 
i być organizowane na 
stosunkowo krótki okres 
czasu. W celu zwiększenia 
szans uczestników 
robót publicznych 
na zatrudnienie na 
regularnym rynku 
pracy należałoby łączyć 
je z innymi formami 
aktywnymi, np. ze 
szkoleniem. Można 
rozważyć również 
możliwość organizowania 
tego typu prac przez 
firmy działające 
w sektorze prywatnym, 
co zniwelowałoby efekt 
wypychania towarzyszący 
bardzo często tym 
programom.

Źródło: M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, TNOiK, Toruń 
2008, s. 42–44.
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W Polsce w 2004 r. mocą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadzony został podział aktywnej polityki rynku pracy na usługi i instru-
menty rynku pracy13. Rozróżniono cztery podstawowe usługi rynku pracy: pośredni-
ctwo pracy, poradnictwo zawodowe wraz z informacją zawodową, pomoc w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy i organizację szkoleń. 

Podstawowe usługi obudowane są następującymi instrumentami wspierający-
mi: finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, 
finansowaniem kosztów zakwaterowania w miejscu pracy w przypadku skierowania 
przez powiatowy urząd pracy, dofinansowaniem wyposażenia miejsca pracy, podję-
cia działalności gospodarczej i kosztów konsultacji oraz doradztwa, refundowaniem 
kosztów ponoszonych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z za-
trudnieniem bezrobotnego i finansowaniem dodatków aktywizacyjnych. 

W polskim ustawodawstwie w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych usta-
nowiono następujące instrumenty polityki rynku pracy: szkolenia, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże, środki na 
utworzenie miejsc pracy i prace społecznie użyteczne. Instrumenty te oddziałują na 
podażową i popytową stronę rynku pracy. Do podażowo zorientowanych instrumen-
tów zalicza się szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, które 
od 2009 r. przyjęło formę przygotowania zawodowego dorosłych. Do instrumentów 
zorientowanych popytowo zalicza się tzw. zatrudnienie subsydiowane, a więc prace 
interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz środki na podjęcie 
działalności gospodarczej przez bezrobotnych i na wyposażenie stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego.

Instrumenty polityki rynku pracy powinny być kierowane do grup problemowych 
na rynku pracy. W Polsce grupy te zostały określone w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. Zalicza się do nich bezrobotnych do 25 roku ży-
cia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, osoby 
powyżej 50 roku życia i niepełnosprawne, bezrobotnych samotnie wychowujących 
co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia i pozostających bez pracy po odbyciu 
kary pozbawienia wolności. Jest to podejście tradycyjne, ustalające grupy celowe 
w sposób arbitralny. Nową koncepcją w tym zakresie jest profilowanie bezrobotnych 
(unemployment profiling)14. Profilowanie bezrobotnych jest instrumentem zapobie-
gającym powstaniu bezrobocia długookresowego. Do tej pory panaceum na palący 
problem bezrobocia długotrwałego była aktywna polityka rynku pracy, która w du-
żym stopniu ograniczała się jedynie do zmniejszania istniejącego już zasobu długo-
okresowo bezrobotnych.

��  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, Dz. U. 2004, nr 99, poz. 101.
14  Por. M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania 

długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
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Alternatywne podejście sprowadza się do ograniczania napływu osób do długo-
trwałego bezrobocia. Przeciwdziałanie bezrobociu długotrwałemu powinno za-
cząć się jak najszybciej po uzyskaniu statusu bezrobotnego, przy czym wczesna 
interwencja skierowana do wszystkich bezrobotnych byłaby bardzo kosztowna. 
Dlatego pojawia się konieczność profilowania bezrobotnych, czyli wczesnej identy-
fikacji osób najbardziej narażonych na długookresowe bezrobocie, a następnie dobo-
ru najbardziej efektywnych form pomocy dla tych osób15.

Sumując podkreślić należy, że problemy zatrudnieniowe spowodowane niewy-
starczającą stopą wzrostu gospodarczego nie mogą być rozwiązane przez instru-
menty polityki rynku pracy. Koszty polityki rynku pracy są bardzo wysokie, a jej 
instrumentarium nie jest dostosowane do skutecznego oddziaływania na rynek pracy 
w warunkach permanentnego niedoboru miejsc pracy. Jest ono przede wszystkim 
ukierunkowane na doraźne usuwanie nierównowagi na rynku pracy. Programy za-
trudnienia mogą pełnić efektywnie funkcję komplementarną w stosunku do innych 
środków polityki gospodarczej państwa. Nie oddziałują one bowiem, z wyjątkiem 
subwencjonowanego zatrudnienia, na popytową stronę rynku pracy. Popyt na pracę 
uzależniony jest od decyzji pracodawców, którzy poprzez inwestycje tworzą miejsca 
pracy na tzw. pierwszym rynku pracy.

3.  Nowe koncepcje

3.1.  Flexicurity – europejska droga do elastyczności rynku pracy

Na początku lat osiemdziesiątych – wraz ze wzrostem znaczenia ekonomii poda-
żowej – pojawiły się w wielu krajach europejskich nowe elementy w dyskusji nad 
bezrobociem. Przyczyn długotrwałego bezrobocia nie upatrywano już w braku agre-
gatowego popytu w gospodarce, lecz w historycznie ukształtowanej infrastrukturze 
rynku pracy, w niewystarczającej elastyczności i innowacyjności przedsiębiorstw 
oraz w sztywności rynku pracy. W związku z tym zaczęto akcentować – zgodnie 
z hasłem „więcej rynku na rynku pracy” konieczność zwiększenia jego elastyczności 
poprzez deregulację. 

Deregulacja rynku pracy oznacza zwiększenie swobody podmiotów gospodarczych 
i mniej państwowej regulacji w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy. Zwiększenie 
elastyczności rynku pracy poprzez jego deregulację sprowadza się przede wszystkim 
do reformy norm prawa pracy. Historycznie ukształtowana infrastruktura rynku pra-
cy – tzn. przepisy dotyczące płac, czasu pracy i ochrony stosunku pracy – utrudnia 
elastyczne dostosowywanie się rozmiarów zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji 

��  Ibidem.



26 27

gospodarczej i powoduje bezrobocie strukturalne. Można wskazać na następują-
ce elementy infrastruktury rynku pracy, które stają się przedmiotem deregulacji16:

system zabezpieczenia społecznego, który zapewnia odpowiedni poziom życia 
bezrobotnym, przez co zmniejsza bodźce do poszukiwania pracy; 
regulacje płacy minimalnej, które mogą doprowadzić do zwolnień pracowni-
ków, jeżeli jej wysokość jest ustalona na poziomie wyższym niż na rynku nie 
regulowanym; 
uprawnienia związków zawodowych, które umożliwiają im wynegocjowanie 
wysokich płac „niszczących” miejsca pracy oraz stosowanie środków restryk-
cyjnych powodujących zmniejszenie produktywności gospodarki; 
ustawodawstwo dotyczące ochrony stosunku pracy, które utrudnia pracodawcom 
przyjmowanie i zwalnianie pracowników, zwiększa koszty pracy i zniechęca do 
zatrudniania nowych pracowników; 
regulacje dotyczące czasu pracy utrudniające dostosowanie czasu pracy do po-
trzeb zakładu. 

Należy dodać, że liczne badania potwierdzają istotną rolę nieelastyczności rynku 
pracy, a w szczególności sztywności płac, w wyjaśnianiu różnic w wysokości stopy 
bezrobocia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a typową gospodarką Unii Europej-
skiej17. Analizy te wspierają hipotezę Krugmana, że w Stanach Zjednoczonych nega-
tywne szoki popytowe prowadzą do zwiększenia dysproporcji płac pomiędzy niewy-
kwalifikowanymi pracownikami a wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, a w 
Europie kontynentalnej zwiększają bezrobocie osób nisko wykwalifikowanych. 

W Unii Europejskiej przyjęto, że dla wdrożenia celów Strategii Lizbońskiej rea-
lizowana będzie strategia flexicurity. Zmierza ona do zwiększania elastyczności na 
rynku pracy z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na ryn-
ku pracy jest rozumiane nie jako pewność miejsca pracy lecz jako pewność zatrud-
nienia. Tak pojmowane bezpieczeństwo jest osiągane przez wyposażenie społeczeń-
stwa w umiejętności, które umożliwiają znalezienie nowego miejsca pracy. Aktywna 
polityka rynku pracy jest jednym z komponentów modelu flexicurity, zmierzającego 
do osiągnięcia równowagi miedzy elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pra-
cy. Kwestia możliwości jej wykorzystania do realizacji strategii flexicurity była już 
przedmiotem wielu analiz w naszym kraju18. 

16  Zob. szerzej Z. Wiśniewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii 
Europejskiej, UMK, Toruń 1999, s. 34–47.

17  L. M. Kahn, Labour Market Institutions and Unemployment in OECD Countries, 
“Journal for Institutional Comparisons” 2003, vol. 1, no. 4.

18  Szersze rozważania na ten temat zawarte są w raporcie wydanym przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, pod red. 
E. Kryńskiej, Warszawa 2009; Flexicurity – między elastycznością a bezpieczeństwem 
na rynku pracy, pod red. A. Kamińskiej, C.H. Beck, Warszawa 2008. Zob. też K. Philips, 
R. Eamets, Approaches to flexicurity: EU models, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2007. 

−

−

−

−

−



26 27

Należy podkreślić, że Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zobowią-
zana jest do wspierania koncepcji flexicurity w ramach Europejskiej Strategii Zatrud-
nienia. W tej koncepcji poważną rolę odgrywa polityka rynku pracy. 

3.2.  Przejściowe rynki pracy

Prowadząc rozważania nad aktywną polityką rynku pracy nie można pominąć 
koncepcji przejściowych rynków pracy (transitional labour markets TLM), szcze-
gólnie lansowanej przez G. Schmida i jego zespół badawczy19. Zmierza ona do nowej 
interpretacji pełnego zatrudnienia i innego rozumienia istoty systemów zatrudnienio-
wych. Punktem wyjścia w tym rozumowaniu jest próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, czy pełne zatrudnienie jest dzisiaj możliwe, jeżeli ma być ono rozumiane 
jako permanentne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, to znaczy 8 godzin 
dziennie przez 5 dni w tygodniu, 46 tygodni w roku i przez 45 lat różnych kombi-
nacji płatnego i niepłatnego zatrudnienia w ciągu życia. Na tak postawione pytanie 
możliwa jest tylko jedna odpowiedź: tak pojmowane pełne zatrudnienie nie jest re-
alne. Jeśli jednak uznalibyśmy za pełne zatrudnienie 30-godzinny tydzień pracy oraz 
umożliwili wykorzystanie tego pensum w zależności od sytuacji ekonomicznej i po-
trzeb życiowych, to pełne zatrudnienie byłoby możliwe. Zatrudnienie odbiegające od 
normalnego standardu pracy można zatem określić jako zatrudnienie przejściowe, 
a instytucje z nim związane przejściowym rynkiem pracy. Bezrobocie jest ekstre-
malną formą takiej przejściowej fazy i koncepcja przejściowych rynków dopuszcza 
występowanie bezrobocia frykcyjnego. Zgodnie z nią przez wykorzystanie nowe-
go instrumentarium polityki rynku pracy, wspierającego różne kombinacje płatne-
go i niepłatnego zatrudnienia, przejściową pracę w niepełnym wymiarze godzin lub 
okresowo skróconym czasie pracy czy też środki promujące szkolenia, doskonalenie 
i przekwalifikowania zawodowe, urlopy opiekuńcze, sabbaticals, można by zapobie-
gać powstawaniu bezrobocia strukturalnego.

Przejściowe rynki pracy – zgodnie z przyjętymi założeniami – stwarzają nowe 
możliwości rozwoju programów zatrudnienia. Powinny one umożliwiać dopasowa-
nie pracodawców i pracobiorców do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy wy-
wołanej licznymi szokami. Owe szoki stanowią zewnętrzne ryzyka spowodowane 
przez postęp techniczny i technologiczny, migracje, cykle demograficzne i zmiany 
rynkowe. Ujawniają się one we współczesnych społeczeństwach najczęściej jako 
wewnętrzne problemy w postaci błędów w zarządzaniu firmą, katastrof życiowych, 
rozwodów, chorób zawodowych itd. Czasowe przymusowe bezrobocie staje się ce-
chą znamionującą społeczeństwa postindustrialne i ma ono coraz bardziej nieob-
liczalny i chaotyczny charakter. Potwierdzają to wyniki badań, które pokazują, że 

19  G. Schmid, Übergänge in die Vollbeschäftigung. Perspektiven einer zukunftsgerechten 
Arbeitsmarktpolitik, „Das Parlament” 1994, dodatek Aus Politik und Zeitgeschichte B 
12–13, s. 9–23. 
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jedna trzecia liczby bezrobotnych może być przypisana „syndromowi społeczeństwa 
postindustrialnego”20. 

Obserwacja życia codziennego nakazuje też zweryfikować stereotyp mówiący, 
że nieplanowane i wymuszone fazy bezczynności zawodowej muszą być koniecznie 
oceniane negatywnie. Przy odpowiednim przygotowaniu od strony instytucjonalnej 
ten czas można wykorzystać na wykonywanie czynności zaplanowanych przez sie-
bie oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe, umożliwiające podjęcie zatrudnienia 
na pierwszym rynku pracy. Oczywiście rozwiązanie to musi uzyskać akceptację spo-
łeczną i trzeba stworzyć nowe instytucje rynku pracy do realizacji tych zadań. Inaczej 
mówiąc, potrzebne są nowe instytucje zajmujące się regulacją przerw w nieciągłym 
życiorysie zawodowym, które w literaturze angielskojęzycznej określane są jako 
new institutional arrangements. A zatem nowym wyzwaniem i zadaniem dla polityki 
i prawa jest stworzenie nowych instytucji rynku przejściowego, które zapewnią płyn-
ne i bezproblemowe przejście w następujących obszarach21:

między pracą w niepełnym i pełnym wymiarze godzin oraz między pracą 
podporządkowaną a samozatrudnieniem,
z populacji bezrobotnych do pracy,
z systemu edukacji i szkolenia zawodowego do systemu zatrudnienia,
z pracy domowej czy szarej strefy do zatrudnienia podporządkowanego,
z systemu zatrudnienia na emeryturę lub rentę.

Trudno jest o jednoznaczną ocenę koncepcji przejściowych rynków pracy. Jej 
zaletą jest holistyczne ujęcie problemu przejść między stanami aktywności i bier-
ności zawodowej. Koncepcja ta pozwala spojrzeć szerzej na rolę aktywnej polity-
ki rynku pracy. Standardowe jej ujęcie nastawione jest bowiem na redukcję liczby 
bezrobotnych poprzez zatrudnienie subsydiowane, szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowe oraz inne środki poprawiające pozycję przetargową bezrobotnego rynku 
pracy. W ujęciu szerszym można jednak pojmować aktywną politykę rynku pracy 
jako zharmonizowane działania realizujące dwie szerokie wiązki celów: po pierwsze 
– umożliwiające integrację z rynkiem pracy niezależnie od pozycji, jaką się na nim 
aktualnie zajmuje i po drugie – chroniące przed wykluczeniem społecznym, które 
najczęściej poprzedzone jest długotrwałym bezrobociem.

3.3.  Państwo pracy

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się nowe trendy w polityce spo-
łecznej przenoszące punkt ciężkości z socjalnych uprawnień jednostki na jej zobo-

20  Por. G. Mutz, W. Ludwig-Mayerhofer, W. Koenen, E. J. Eder, W. Bonß, Diskontinuerliche 
Erwerbsverläufe. Analysen zur postindustriellen Arbeitslosigkeit, Opladen 1995.

21  Por. New institutional arrangements in the labour market. Transitional labour markets as a new 
full employment concept, European Academy of the Urban Environment, Berlin 1998.

−
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wiązania. W polityce rynku pracy znalazło to odzwierciedlenie w koncepcji łączącej 
wspieranie gotowości do podjęcia zatrudnienia ze zwiększaniem przymusu pracy22. 
W tym duchu przeprowadzono reformy welfare to work w Wielkiej Brytanii, work, 
work, work w Holandii i active line w Danii, w ramach których dokonano licznych 
obostrzeń i cięć w systemie świadczeń dla bezrobotnych.  

Obecnie zmierza się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez pracę, 
przeciwstawiając to podejście zwalczaniu wykluczenia przez przyzwoite świadcze-
nia kompensacyjne. Należy pamiętać, że utrzymanie osób niepracujących wymaga 
coraz większej redystrybucji dochodów na ich rzecz, co zmniejsza konkurencyjność 
gospodarki. Zasadniczym zadaniem systemu osłony socjalnej dla bezrobotnych po-
winno być zapewnienie dochodów na okres aktywnego poszukiwania pracy oraz 
stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej. Zakres świadczeń nie powinien 
natomiast stanowić motywacji do uzyskania statusu bezrobotnego. Powinno mieć 
miejsce ściślejsze łączenie aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu z po-
mocą pieniężną, ale uwarunkowaną zobowiązaniem do uczestnictwa w tych progra-
mach i aktywnym poszukiwaniem pracy. Wymaga to zmiany podejścia państwa do 
rynku pracy i wypracowania nowej strategii, która powszechnie nazywa się filozofią 
państwa pracy (workfare state).

4.  Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce  
po integracji z Unią Europejską

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 
w dniu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, położyła większy nacisk na ak-
tywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Umożliwiła to od września 2004 r. zmia-
na polegająca na przesunięciu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych z Funduszu 
Pracy do ZUS. Tym zmianom ustawowym towarzyszyła poprawa sytuacji gospo-
darczej i wzrost wpływów do Funduszu Pracy, co prowadziło do objęcia aktywny-
mi instrumentami polityki rynku pracy coraz większej liczby bezrobotnych. O ile 
w 2005 r. liczba bezrobotnych uczestniczących w aktywnych formach przeciwdzia-
łania bezrobociu wynosiła 561,7 tys. osób, to w 2007 r. wzrosła do 672,8 tys. osób. 
Poprawiały się też efekty zatrudnieniowe tych działań. W 2005 r. 47,9% bezrobot-
nych objętych programami zatrudnienia uzyskało pracę, a w 2007 r. wskaźnik ten był 
wyższy o prawie 10 punktów procentowych (57,7%).

Udział wydatków na politykę rynku pracy w PKB miał w Polsce od 2005 r. ten-

22  Por. M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki 
społecznej, pod red. T. Kaźmierczaka, M. Rymszy, Warszawa 2003, s. 24–32; I. Dingeldey, 
Wohlfahrtsstaatlicher Wandel zwischen „Arbeitszwang” und Befaehigung, „Berliner Journal 
fuer Sozologie” 2007, nr 2, s. 189.
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dencję malejącą i zmniejszył się do 2008 r. o 0,37 punktu procentowego. Wynikało 
to przede wszystkim ze spadku wydatków na pasywne programy rynku pracy. W tej 
sytuacji znacząco wzrósł udział wydatków na aktywne programy zatrudnienia w wy-
datkach ogółem na politykę rynku pracy. Jeśli chodzi o udział wydatków na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, to wynosił on w 2008 r. aż 61,4%. Pod 
tym względem uplasowaliśmy się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej po Szwe-
cji (67,5%) i Belgi (67%). Wydatki na pasywne instrumenty stanowiły u nas tylko 
38,6% ogółu wydatków, podczas gdy w całym ugrupowaniu aż 59,8%.

Tabela 2. Wydatki na politykę rynku pracy według kategorii w Polsce i Unii 
Europejskiej w latach 2005–2008 (w % PKB) 

Kategoria Obszar 2005 2006 2007 2008

Ogółem 
kategorie 1–9

UE–27 2,070 1,905 1,683 1,604

UE–15 2,150 1,983 1,759 1,688

Polska 1,282 1.164 1,015 0,907

Pośrednictwo 
pracy 
i doradztwo 
zawodowe

UE–27 0,223 0,201 0,193 0,190

UE–15 0,232 0,208 0,201 0,200

Polska 0,069 0,094 0,096 0,088

Instrumenty 
aktywne –
kategorie 2–7

UE–27 0,509 0,502 0,470 0,455

UE–15 0,526 0,520 0,498 0,472

Polska 0,356 0,359 0,405 0,469

Instrumenty 
pasywne – 
kategorie 8–9

UE–27 1,338 1,202 1,020 0,959

UE–15 1,392 1,254 1,070 1,016

Polska 0,857 0,711 0,514 0,350

Źródło: Eurostat, LMP database: Imp_expsumm.

Wydatki na politykę rynku pracy w relacji do PKB są jednak w Polsce dużo niż-
sze niż w Unii Europejskiej. W 2008 r. kraje UE–27 wydawały na aktywne i pasywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu 1,6% PKB, a w naszym kraju udział ten kształ-
tował się na poziomie 0,9%. Wskaźnik ten jest zatem zbliżony do poziomu z okresu 
przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Poprawa sytuacji na rynku pracy po akcesji doprowadziła w 2008 r. do noweliza-
cji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzone zmiany 
ustawowe zmierzały w czterech kierunkach23: 

po pierwsze, poprawa sytuacji na rynku pracy umożliwiała znaczne zwiększenie 
zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a w szczególności osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji; 

23  Szerzej zmiany te przedstawione są w Uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2008 r., dostęp na stronie internetowej Sejmu 
RP w druku 1196 z dnia 22 października 2008 r..

−
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po drugie, starano się zwiększyć dostęp do usług rynku pracy; 
po trzecie, zakładano znaczne preferencje dla programów kształcenia ustawicznego; 
po czwarte, zmodyfikowano system zasiłków dla bezrobotnych w kierunku 
zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy. 

Pierwszy cel, to jest zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
zamierzano osiągnąć przed wszystkim przez rozszerzenie: 

dostępu osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych instrumentów po-
lityki rynku pracy i
poprawę sprawności działania urzędów pracy oraz wizerunku publicznych służb 
zatrudnienia. 

Nowelizacja przewidywała rozszerzenie możliwości korzystania ze szkoleń 
o osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, uczestniczące w zajęciach Centrum Integra-
cji Społecznej, pobierające rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe, pracow-
ników firm, które ogłosiły upadłość lub są w stanie likwidacji oraz osoby pobierające 
świadczenie socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny. Ponadto 
poszerzono zakres usług szkoleniowych. Obecnie obejmują one skierowanie na 
szkolenie wraz z opłaceniem jego kosztów i stypendium dla uczestnika, udzielenie 
pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, dofinansowanie kosztów egzaminów 
oraz finansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz ze stypendiami. 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, które było przewidziane dla osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zostało udostępnio-
ne dla wszystkich bezrobotnych i przekształcone w przygotowanie zawodowe do-
rosłych. Podobnie postąpiono ze stażami. Do nowelizacji były one adresowane do 
bezrobotnych do 25 roku życia. W wyniku zmian są one dostępne dla wszystkich 
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Utworzono centra aktywizacji zawodowej, jako wyodrębnione części urzędów 
pracy, które miały przyczynić się do jakościowej poprawy funkcjonowania pośred-
nictwa pracy. Ponadto zintegrowano potencjał pośrednictwa pracy przez połączenie 
odrębnych usług, to jest pośrednictwa pracy i usługi EURES. Nowa regulacja wpro-
wadziła też obowiązek sporządzania indywidualnych planów działania dla bezrobot-
nych pozostających bez pracy co najmniej 6 miesięcy. Plan ten musi być opracowy-
wany we współpracy z bezrobotnym, a jego przygotowanie zakończone nie później 
niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji. Nowe uregulowania zmierzały też do 
zwiększenia motywacji do uczestnictwa w przedsięwzięciach aktywizujących bez-
robotnych. W tym celu wprowadzono wyższe świadczenia w formie stypendiów dla 
bezrobotnych biorących udział w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym 
dorosłych i kontynuujących naukę w ramach nauki szkolnej.

−
−
−

−

−
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Nowym zamiarem była próba integracji działań publicznych służb zatrudnie-
nia i ośrodków pomocy społecznej. Rozwiązania te miały skoordynować działania 
wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec których nieskuteczne 
okazywały się tradycyjne instrumenty polityki rynku pracy. Rezultatem miało być 
zmniejszenie liczby osób pozostających w rejestrach urzędów pracy ze względu na 
składkę ubezpieczenia zdrowotnego. 

Drugim celem nowelizacji ustawy było zwiększenie dostępu do usług rynku pra-
cy. Poszerzono grono osób uprawnionych do korzystania z usług rynku pracy o po-
szukujących pracy, w tym pracujących powyżej 45 roku życia, małżonków rolników 
objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i emigrantów zarobkowych. 
Rozszerzono także zakres pomocy urzędów pracy dla pracodawców w ramach po-
radnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Przewidziano tutaj pomoc we 
wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników. Z pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowego mogły zacząć korzystać osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, które nie są pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji 
zatrudnienia. 

Nowelizacja przewidywała wprowadzenie programów specjalnych dla powiato-
wych urzędów pracy. Były one pomyślane jako wsparcie dla bezrobotnych potrze-
bujących specyficznej pomocy na lokalnym rynku pracy. Programy specjalne miały 
zwiększyć wpływ samorządów powiatowych na poprawę sytuacji na rynku pracy. 

Dostęp do usług rynku pracy został poszerzony przez możliwość zlecenia tych 
zadań innym podmiotom. Przykładem takiego rozwiązania może być zlecenie poś-
rednictwa pracy bezrobotnego agencji zatrudnienia.

Proponowane zmiany ukierunkowane były na ograniczenie procedur biurokra-
tycznych przez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Uproszczeniu uległy też przepisy dotyczące działalności agencji zatrudnienia i pro-
cedury ich wpisu do rejestru przez wojewódzkie urzędy pracy.  

Trzeci kierunek zmian związany był z kształceniem ustawicznym i rozszerzał 
możliwości inwestowania w kapitał ludzki. Nowe rozwiązania przewidywały więk-
szą dostępność szkoleń oraz nowy instrument dla wszystkich bezrobotnych, jakim jest 
przygotowanie zawodowe dorosłych. Przepisy stworzyły ponadto możliwość wydat-
kowania większych środków z Funduszu Pracy na przedsięwzięcia edukacyjne.

Czwarta zmiana dotyczyła zasad gospodarowania Funduszem Pracy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że tylko 15% bezrobotnych było uprawnionych do tego świadczenia, 
podniesiono jego wysokość i wprowadzono zasadę, że zasiłek ulega obniżeniu po 
trzech miesiącach. 

Sumując należy zauważyć, że nowelizacja ustawy umożliwiła pełniejszą reali-
zację założeń koncepcji flexicurity, chociaż nie było o tym mowy w dokumentach 
programowych. Rozszerzenie zakresu oddziaływania programów zatrudnieniowych 



32

i objęcie nimi coraz większej liczby bezrobotnych umożliwił między innymi mecha-
nizm finansowania polityki rynku pracy określany w literaturze przedmiotu jako stop 
and go24. Mocną stroną naszej polityki jest wysoki udział wydatków na działania ak-
tywizujące bezrobotnych w wydatkach ogółem. Ograniczone zostały też możliwości 
hazardu moralnego, gdyż tylko około 15% zarejestrowanych bezrobotnych posiada 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a jego wysokość jest najniższa w Unii i maleje 
po trzech miesiącach pozostawania bez pracy. 

24  Por. Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia..., op.cit., s. 87.
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Edward Dolny

ROZDZIAŁ II

AKTYWNE PROGRAMY RYNKU PRACY W POLSCE 
W LATACH 2005–2010

1.  Wprowadzenie

W 2004 r. wprowadzono ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy25, która miała na celu dostosowanie polskiej polityki rynku pracy do Europej-
skiej Strategii zatrudnienia. Dokonała ona również podziału działań aktywizujących 
bezrobotnych na usługi i instrumenty rynku pracy. Usługi rynku pracy obejmowały 
pomoc w poszukiwaniu pracy, na którą składały się: pośrednictwo pracy, poradni-
ctwo zawodowe wraz z informacją zawodową i pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy oraz organizacja szkoleń. Zostały one obudowane szeregiem tzw. instrumen-
tów wspierających. W celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych wprowadzono na-
tomiast następujące instrumenty rynku pracy: prace interwencyjne, roboty publicz-
ne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże i środki na tworzenie miejsc 
pracy.

Od 2004 r. dokonano kilkudziesięciu modyfikacji w Ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. W 2005 r. wprowadzono nowy instrument 
rynku pracy – prace społecznie użyteczne26, które miały realizować cel raczej so-
cjalny niż aktywizacyjny. Najszerszy zakres miały natomiast zmiany wprowadzone 
ustawą z grudnia 2008 r.27, które w przeważającej części zaczęły obowiązywać od 1 
lutego 2009 r. Zmiany te zmierzały w kierunku umocnienia PSZ w Polsce i uspraw-

25  Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001.
26  Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1366.
27  Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009, nr 6, poz. 33.
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nienia ich pracy, rozszerzyły repertuar możliwych do stosowania usług i instrumen-
tów rynku pracy, umożliwiły efektywniejsze ich wykorzystywanie, bardziej kom-
plementarne i precyzyjne stosowanie, odpowiadające zmieniającym się potrzebom. 
Zlikwidowano wówczas przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, a w ich miejsce 
wprowadzono przygotowanie zawodowe dorosłych. Rozszerzono też zakres pod-
miotowy staży. Dokonane zmiany przepisów prawnych ograniczyły również zbędną 
biurokrację.

Ożywienie gospodarcze po recesji z początków XXI w. oraz akcesja do Unii Eu-
ropejskiej, w wyniku której nastąpiło otwarcie rynków pracy dla Polaków w wielu 
krajach Wspólnoty, spowodowały spadek rozmiarów bezrobocia. W 2004 r. sięgało 
ono liczby 3 mln osób. Do 2008 r. liczba bezrobotnych zmalała do poziomu 1473,8 
tys. osób, a stopa bezrobocia obniżyła się o prawie 10 punktów procentowych, do 
poziomu 9,5%. Niestety, pod wpływem kryzysu gospodarczego, który pojawił się 
w USA w 2007 r., a do Europy dotarł w 2008 r., liczba bezrobotnych zaczęła ponow-
nie rosnąć. W końcu 2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła do 1892,7 tys. osób, przy 
stopie bezrobocia 11,9%, a rok później rozmiary bezrobocia osiągnęły prawie 2 mln 
osób, a stopa bezrobocia 12,3%.

Tabela 3.  Zarejestrowani bezrobotni i poszukujący pracy w Polsce w latach 
2005–2010

Lata
Zarejestrowani bezrobotni Stopa bezrobocia Poszukujący pracy

stan w końcu okresu

2005 2 773 000 17,6 62107
2006 2 309 410 14,8 56768
2007 1 746 573 11,2 49360
2008 1 473 752 9,5 44409
2009 1 892 680 11,9 46176
2010 1 954 706 12,3 45506

Źródło: MPiPS, Statystyki rynku pracy,
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CONTENT,object
ID,867970.

W latach 2005–2010 występowała znaczna płynność rynku pracy. Napływ bez-
robotnych malał do 2008 r., kiedy osiągnął poziom poniżej 2,5 mln osób, natomiast 
w 2009 r. wzrósł o ponad 600 tys. osób i w 2010 r. utrzymał się na podobnym pozio-
mie. Największy odpływ bezrobotnych wystąpił w 2006 r., kiedy wyniósł 3156 tys. 
osób. W kolejnych latach malał, aby w 2009 r. osiągnąć poziom 2664,8 tys. osób. 
W 2010 r. sytuacja poprawiła się; zanotowano wzrost odpływu o ponad 300 tys. 
osób. Największy udział w odpływie bezrobotnych miały podjęcia pracy; jednak ich 
udział systematycznie malał z 45,2% w 2005 r. do 38,0% w 2009 r. W 2010 r. wyka-
zał niewielki wzrost do poziomu 39,7%. Jednocześnie w populacji podejmujących 
pracę rósł udział pracy subsydiowanej; zwiększył się w badanym okresie z 13,7% do 
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21,7%. Względnie stały był natomiast udział wyrejestrowań z populacji bezrobot-
nych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy; kształtował się na poziomie 
30–33%. W latach 2005–2008 odpływ bezrobotnych przewyższał ich napływ (naj-
większa różnica wystąpiła w 2007 r. – ponad 560 tys. osób), co skutkowało obniże-
niem poziomu bezrobocia. W obu kolejnych latach sytuacja była odwrotna; napływ 
był większy od odpływu (o prawie 420 tys. osób w 2009 r. i 62 tys. w 2010 r.), co 
wywołało wzrost poziomu bezrobocia.

Wydatki z Funduszu Pracy przeznaczone na łagodzenie skutków bezrobocia 
i przeciwdziałanie temu zjawisku utrzymywały się w latach 2005–2008 na podob-
nym poziomie i wahały się w przedziale 5,4–5,8 mld zł, natomiast w 2009 r. wzrosły 
ponad dwukrotnie do poziomu 11,2 mld zł. W 2010 r. wzrost wydatków z Fundu-
szu Pracy był już stosunkowo niewielki; wzrosły one o około 10% osiągając po-
ziom 12,4 mld zł. Zmieniła się ich struktura. Zmalał udział wydatków na zasiłki 
i świadczenia z 54,0% w 2005 r. do 33,2% w 2008 r. (w kolejnych latach wzrósł do 
40,5% w 2010 r.), natomiast wzrósł udział wydatków na programy przeciwdziałania 
bezrobociu z 37,0% w 2005 r. do 54,5% w 2010 r. Już sama zmiana struktury wydat-
kowania środków z Funduszu Pracy spowodowała przeznaczenie większych sum na 
realizację aktywnych programów rynku pracy.

Tabela 4.  Napływy i odpływy bezrobotnych w Polsce w latach 2005–2010

Lata

Bezrobotni 
zarejestrowani 

„napływ”

Bezrobotni 
wyrejestrowani 

„odpływ”

w tym z przyczyn:

podjęcia 
pracy

w tym: 
subsydiowanej

niepotwierdzenia 
gotowości  
do pracy

w okresie sprawozdawczym

2005 2 793 181 3 019 782 1 365 790 186 693 993 124

2006 2 692 351 3 155 941 1 412 799 163 019 972 176

2007 2 491 242 3 054 079 1 266 439 185 766 949 210

2008 2 476 583 2 749 404 1 052 077 186 659 874 934

2009 3 083 757 2 664 829 1 012 375 202 329 837 751

2010 3 041 964 2 979 835 1 183 296 256 343 874 100

Źródło: jak w tab. 3.

W analizowanym okresie, a szczególnie w latach 2008–2009, po wprowadze-
niu w 2007 r. szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby za-
trudnienia usług rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy, nastąpiło znaczne 
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wzmocnienie kadrowe urzędów pracy28. Liczba zatrudnionych ogółem wzrosła w latach 
2006–2010 o 21,3%, natomiast zatrudnienie na tzw. stanowiskach kluczowych, a więc 
zaangażowanych w bezpośrednią obsługę bezrobotnych wzrosło o prawie 146%. Udział 
pracowników na stanowiskach kluczowych wzrósł dwukrotnie osiągając poziom 
33,9% w 2010 r., w tym pośredników pracy do 15,1% ogółu zatrudnionych w urzę-
dach pracy.

Tabela 5.  Wydatki z Funduszu Pracy w Polsce w latach 2005–2010 (w mln zł) 

Lata Wydatki 
ogółem

Zasiłki 
i świadczenia

Programy przeciwdziałania bezrobociu

Inne
ogółem aktywne programy  

rynku pracy

2005 5551 2998 2052 1870 456

2006 5500 2805 2219 2029 467

2007 5367 2268 2710 2493 390

2008 5753 1911 3362 3111 480

2009 11245 4504 6205 4016 536

2010 12376 5014 6745 5323 617

Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, MPiPS, Warszawa 2010; MPiPS-02 
za 2010 r.; Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 r., MPiPS Departament 
Funduszy, Warszawa, czerwiec 2011.

Wzmocnienie kadrowe publicznych służb zatrudnienia oraz zasilenie systemu 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych dodatkowymi środkami finansowymi zaowo-
cowało rozszerzeniem zakresu stosowania aktywnych instrumentów polityki rynku 
pracy i zapewne przyczyniło się do zwiększenia ich skuteczności zatrudnieniowej. 
Zwiększyła się liczba bezrobotnych objętych różnymi usługami i programami ak-
tywnymi rynku pracy, ale wzrósł też koszt uczestnictwa w programie oraz koszt po-
nownego zatrudnienia. 

28  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2007 r. wprowadzające szczegółowe 
warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy oraz 
standardy usług rynku pracy (Dz. U. 2007, nr 47, poz. 314 i poz. 315) ustaliły normy 
obciążenia pracowników zatrudnionych w PSZ na tzw. stanowiskach kluczowych 
wykonywanymi zadaniami, określając tym samym minimalne liczby zatrudnionych na 
tych stanowiskach. Realizacja norm przewidzianych rozporządzeniami doprowadziła 
do znacznego wzrostu liczby zatrudnionych w urzędach pracy na stanowiskach 
kluczowych. Por. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce 
w kontekście europejskim, WUP – UMK, Toruń 2010, s. 34–37.
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2.  Pomoc w poszukiwaniu pracy

Pomoc w poszukiwaniu pracy, obejmująca pośrednictwo pracy, poradnictwo za-
wodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest działaniem tanim, a zarazem 
skutecznym. Najlepsze rezultaty przynosi wówczas, gdy kierowana jest do osób 
o krótkim okresie trwania bezrobocia. W przypadku długotrwale bezrobotnych sku-
teczność tego działania jest niższa, ale rośnie po skojarzeniu pomocy w poszukiwa-
niu pracy z innymi formami oddziaływania. Pomoc w poszukiwaniu pracy wpływa 
na zmniejszenie rozmiarów i natężenia bezrobocia poprzez skrócenie czasu poszuki-
wania pracy, poprawienie jakości dopasowania pracownika do miejsca pracy i pod-
niesienie trwałości miejsca pracy.

Tabela 6.  Bezrobotni korzystający z usług poradnictwa zawodowego w Polsce 
w latach 2005–2010 (w tys.) 

Lata

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa

indywidualne grupowe badania 
testowe indywidualna grupowa

liczba 
wizyt liczba osób liczba wizyt liczba 

osób
2005 395,6 292,7 134,3 31,7 . 133,3
2006 398,0 296,0 114,6 17,0 . 121,0
2007 408,8 312,8 81,3 9,8 . 116,9
2008 504,5 374,5 74,0 11,5 . 144,9
2009 586,7 434,7 77,6 25,1 . 227,8
2010 671,4 492,7 72,6 27,4 . 207,0

Źródło: Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2005 r., MPiPS, Departament 
Rynku Pracy, Warszawa 2006; Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2006 r., 
MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2007; Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego 
w urzędach pracy w 2007 r., MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008; Informacja o realizacji usług 
poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2008 r., MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009; 
Bezrobocie w Polsce w 2009 r. Raport tabelaryczny, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010; Bezrobocie 
w Polsce w 2010 r. Raport tabelaryczny, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.

Wzrost liczby zatrudnionych pośredników pracy przy malejących do 2008 r. 
rozmiarach bezrobocia spowodował zmniejszenie liczby bezrobotnych przypadają-
cych na 1 pośrednika pracy do 436 osób według stanu w końcu 2008 r. W latach 
2009–2010 wskaźniki obciążenia ponownie wykazały tendencję wzrostową do 550 
osób w końcu 2010 r. Wzrost wskaźnika w tym okresie wynikał ze wzrostu liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych, którego tempo było szybsze niż tempo wzrostu za-
trudnienia pośredników pracy. Nie są to wskaźniki najlepsze, ponieważ nie obej-
mują całości zadań pośredników pracy. Należałoby raczej wykorzystywać mierniki 
strumieniowe, informujące o napływach bezrobotnych na rynek pracy i odpływach 
z niego oraz o pojawiających się ofertach pracy. Tak obliczony wskaźnik pokazał, 
że w 2009 r. na jednego pośrednika pracy przypadało około 1980 zdarzeń napływu 
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lub odpływu bezrobotnego oraz przyjęcia ofert pracy, przy założeniu, że nowo zare-
jestrowany bezrobotny kontaktuje się z pośrednikiem tylko jeden raz. Tak więc czas 
przeznaczony na obróbkę jednego zdarzenia, określający jakość świadczonej usługi, 
wynosił około 50 minut, z czego znaczną część pochłaniały czynności biurokratycz-
ne, a w praktyce był jeszcze krótszy.

Niezmiernie trudno jest dokonać oceny efektywności zatrudnieniowej pośred-
nictwa pracy. Problemy te wynikają z braku odpowiednich informacji statystycznych 
niezbędnych do oceny tej usługi rynku pracy. Mierniki oceny powinny być dostoso-
wane do celu, którego realizacji dany instrument służy. Ponadto pośrednictwo pracy, 
jak i inne usługi w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy nie są najczęściej dzia-
łaniem samoistnym, a stanowią często początkowe ogniwa w łańcuchu usług świad-
czonych bezrobotnym. Podejmowane są więc badania mające wypełnić istniejące 
luki w wiedzy dotyczącej tej problematyki. Wyniki tych badań i formułowane na ich 
podstawie wnioski zostały szeroko opisane w literaturze29. Trudno także obliczyć 
efektywność kosztową usług świadczonych w ramach pośrednictwa pracy. Wynika 
to z braku miernika informującego obiektywnie o rozmiarach efektów wyizolowane-
go działania pośrednictwa pracy z jednej strony oraz jego kosztów z drugiej�0. 

W latach 2005–2008 liczba bezrobotnych według stanu w końcu okresu przypa-
dających na 1 doradcę zatrudnionego w pup zmniejszyła się z 4614 osób do 1020 
osób. W kolejnych latach. nastąpił wzrost obciążenia, spowodowany wzrostem bez-
robocia, do 1244 osób w końcu 2010 r. Bardziej adekwatnym miernikiem wskazują-
cym poziom obciążenia zadaniami jest stosunek napływu bezrobotnych (i napływu 
poszukujących pracy) do liczby doradców. W latach 2005–2008 wskaźnik obciąże-
nia doradcy zawodowego zatrudnionego w pup nowo zarejestrowanymi bezrobotny-
mi obniżył się z 4647 osób do 1714 osób, a w następnych latach wzrósł do 1936 osób 
w końcu 2010 r.; nie pokazuje więc sytuacji już tak optymistycznie. Można obliczyć, 
że każdemu nowo zarejestrowanemu bezrobotnemu doradca mógłby poświęcić oko-
ło 50 minut. W rzeczywistości ten potencjalny czas jest krótszy, bowiem w rachunku 

29  Por. np. E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport 
końcowy z badań, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009; U. Sztanderska, 
Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, w: Analiza funkcjonowania 
urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Departament 
Rynku Pracy, Warszawa 2008; I. Wójcicka, K. Sztandar-Sztanderska, M. Zielińska, 
Klienci powiatowych urzędów pracy, w: Analiza funkcjonowania urzędów pracy..., 
op.cit.; I. Kukulak-Dolata, Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza 
wyników badań, w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia 
i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2007; A. Szewczyk, Informacja 
w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 110; 
E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, op.cit.; P. W. Zawadzki, System pośrednictwa 
pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2006, praca 
doktorska, maszynopis.

30  Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), op.cit., s. 41.
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nie uwzględniono poszukujących pracy, a także innych zadań doradcy zawodowego. 
Usługi doradztwa zawodowego świadczone są głównie bezrobotnym, którzy stano-
wią ponad 90% korzystających. 

W okresie 2005–2010 liczba bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywi-
dualnego wzrosła o około 68%, a korzystających z grupowej informacji zawodowej 
o ponad 55%. Zmalała natomiast liczba osób korzystających z poradnictwa grupo-
wego (o 46%) i badań testowych (o 14%). Niepokojący jest natomiast spadek licz-
by bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywidualnego przypadających na 
jednego doradcę z 374 osób w 2005 r. do 276 bezrobotnych w 2010 r. Doradztwo 
zawodowe jest procesem wymagającym szeregu spotkań bezrobotnego z doradcą za-
wodowym. Być może więc zmniejszenie obciążenia doradców zawodowych liczbą 
bezrobotnych korzystających z porad spowodowało znaczny wzrost jakości świad-
czonych usług. Trudno ten fakt stwierdzić. Jednak liczba porad przypadających na 
bezrobotnego korzystającego z doradztwa indywidualnego nie uległa zmianie i wy-
nosiła około 1,35. Oznacza to, że co najwyżej jedna trzecia bezrobotnych uczestni-
czyła w poradzie udzielanej w powiatowym urzędzie pracy częściej niż jeden raz. 

Bezrobotni objęci różnymi formami poradnictwa zawodowego stanowili 
w 2008 r. około 31% ogółu bezrobotnych figurujących w rejestracji w końcu tego 
roku, oraz 18,6% bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tym roku. W kolejnych 
latach, wskutek wzrostu poziomu bezrobocia, ale również pod wpływem wzrostu 
liczby zatrudnionych doradców zawodowych, odpowiednie wskaźniki wykazywa-
ły różnokierunkowe wahania, ale utrzymywały się na zbliżonym poziomie (30,3% 
i 19,5% w 2010 r.). Dane statystyczne za lata 2008–2010 informują o liczbie bez-
robotnych, którzy skorzystali z rozmowy wstępnej z doradcą zawodowym. Stano-
wili oni około 10% bezrobotnych nowo zarejestrowanych w 2008 r., 14,9% nowo 
zarejestrowanych bezrobotnych w 2009 r. i 15,9% w roku następnym. Jednak struk-
tura bezrobotnych korzystających z rozmowy wstępnej według okresu trwania bez-
robocia pokazała, że około 50% (43,1% w 2010 r.) pozostawało w rejestrach krócej 
niż 6 miesięcy, kilkanaście procent przez okres 6–12 miesięcy i aż 36% w 2008 r., 
31% w roku następnym i 27,6% w 2010 r. dłużej niż rok. Oznacza to, że z rozmowy 
wstępnej z doradcą zawodowym skorzystało co najwyżej 6,5% bezrobotnych nowo 
pojawiających się w rejestracji w 2008 r., 10,3% w 2009 r. i 13,1% w kolejnym roku. 
Wskazuje to, mimo systematycznej poprawy, że doradztwo zawodowe w zbyt małym 
stopniu i zbyt późno włączane jest w proces walki z bezrobociem. 

Statystyki efektów usług poradnictwa zawodowego świadczonych bezrobotnym 
pokazują, że mniej więcej co czwarty bezrobotny z nich korzystający podejmował 
w ciągu trzech miesięcy pracę, na szkolenie zawodowe kierowano na początku ba-
danego okresu około 25%, a w końcu już tylko około 14%, do klubów pracy około 
5–6% i do CIiPKZ ułamek procenta. Brakuje informacji o efektach w stosunku do 
ponad połowy osób bezrobotnych, którym udzielono porady, co mogłoby świadczyć 
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o swoistej niemocy publicznych służb zatrudnienia w stosunku do bezrobotnych. Jed-
nak statystyki MPiPS umożliwiają ustalenie efektów tylko w postaci podjęcia pracy 
i udziału w wybranych usługach rynku pracy, natomiast nie jest możliwa identyfika-
cja na ich podstawie innych wygenerowanych w wyniku poradnictwa zawodowego 
działań (które w PUP są podejmowane).

Tabela 7.  Efekty usług poradnictwa zawodowego świadczonych bezrobotnym 
w PUP w Polsce w latach 2005–2010 (w tys.) 

Lata
Liczba 

korzystających
Podjęcie pracy Szkolenie 

zawodowe

Pomoc 
w aktywnym 

poszukiwaniu 
pracy

Skierowanie 
do CIiPKZ

liczba % liczba % liczba % liczba %
2005 375,5 72,6 19,3 86,9 23,1 19,2 5,1 2,0 0,5
2006 281,0 66,2 23,6 76,6 27,3 16,7 5,9 1,6 0,6
2007 301,5 99,2 32,9 86,4 28,7 15,2 5,0 2,4 0,8
2008 367,7 98,7 26,8 67,6 18,4 17,1 4,7 1,1 0,3
2009 425,6 91,3 21,5 61,3 14,4 23,2 5,5 1,4 0,3
2010 492,7 119,7 24,3 70,8 14,4 31,1 6,3 0,9 0,2

Źródło: jak w tab. 6. 

Skuteczność usług świadczonych przez poradnictwo zawodowe trzeba ocenić 
jako niską, a zakres osób nimi objętych jest stanowczo zbyt mały w stosunku do wy-
stępujących potencjalnie potrzeb. Ocena ta nie dotyczy oczywiście jakości każdej 
świadczonej indywidualnie przez doradcę zawodowego usługi. Tym niemniej, oce-
niając poradnictwo zawodowe jako całość na tle występujących potencjalnie potrzeb 
i odnosząc do rozmiarów populacji bezrobotnych nie można ocenić jego jakości wy-
soko. Ze względów wskazanych przy omawianiu usług pośrednictwa pracy nie moż-
na również ocenić efektywności kosztowej poradnictwa i informacji zawodowej.

Tabela 8.  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Polsce w latach 2005–2010

Lata
Liczba klubów pracy Liczba uczestników 

szkoleń
Liczba uczestników 

zajęć aktywizacyjnych

ogółem prowadzone  
przez pup ogółem bezrobotni ogółem bezrobotni

2005 588 477 15397 14162 63862 60611
2006 611 525 11568 10977 64193 59001
2007 629 549 9548 8854 57988 52669
2008 923 846 14579 14218 60251 56315
2009 1059 1000 19947 19687 104125 99932
2010 593 541 22962 22360 117969 112299

Źródło: jak w tab. 6.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona bezrobotnym i poszuku-
jącym pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do 
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lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Odbywa się 
w trzech formach: szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęć akty-
wizacyjnych oraz umożliwienia dostępu do informacji elektronicznych i baz danych 
służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. 

Liczba uczestników szkoleń i zajęć aktywizacyjnych (znacznie ponad 90% 
uczestników stanowili bezrobotni) wykazywała tendencję malejącą do 2007 r. W na-
stępnych latach wzrosła, co było zapewne efektem przyrostu liczby zatrudnionych 
liderów klubów pracy. Liczba osób objętych działaniami klubów pracy w przelicze-
niu na klub nie była wysoka i zmalała ze 135 osób w 2005 r. do 81 osób w 2008 r., 
a w następnym roku zwiększyła się do 117 osób. W 2010 r. zmniejszono znacznie 
liczbę klubów pracy (o około 46%), co w efekcie dało wzrost liczby korzystających 
z ich usług do 238 osób w przeliczeniu na klub. Szczególnie niewielka była liczba 
osób w poszczególnych klubach objętych szkoleniami w zakresie aktywnego poszu-
kiwania pracy; zmalała z 26 w 2005 r. do 15,7 w 2008 r., a następnie wzrosła do 18,8 
osób w 2009 r., aby w 2010 r. ukształtować się na poziomie 39 osób. Oznacza to, 
że w 2005 r. w klubie organizowano przeciętnie dwie grupy szkoleniowe rocznie, 
w latach 2008–2009 przeciętnie nieco ponad jedną, a w 2010 r. prawie trzy. 

Tabela 9. Efektywność usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 
w Polsce w latach 2005–2010

Lata

Osoby które

rozpoczęły udział 
w programie ukończyły program

podjęły pracę 
w trakcie lub po 

zakończeniu zajęć

rozpoczęły 
szkolenie 

zawodowe 
w trakcie lub po 

zakończeniu zajęć

ogółem bezrobotni ogółem bezrobotni ogółem bezrobotni ogółem bezrobotni

szkolenia w klubach pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
2005 14610 13385 12278 11358 2276 2263 3903 3723
2006 12148 11534 11075 10521 2749 2732 1342 1336
2007 9554 8896 9047 8409 2248 2172 903 897
2008 14470 14273 13789 13624 5543 5497 1912 1897
2009 20229 19972 18955 18760 2517 2512 1767 1761
2010 22976 22374 21549 21006 3276 3269 1517 1508

zajęcia aktywizacyjne
2005 . . 63795 60576 9761 9695 7294 7112
2006 . . 64186 58786 13838 13617 5982 5936
2007 . . 58061 52713 15511 15431 5919 5864
2008 52400 48289 59029 54770 11245 11203 4064 4021
2009 99737 96921 99384 96644 14426 14285 4120 4082
2010 115263 112299 111099 108276 17158 17110 3710 3682

Źródło: jak w tab. 6.
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Usługi świadczone bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie pomocy w ak-
tywnym poszukiwaniu pracy są niezwykle pożyteczne, dają praktyczne umiejętności 
przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowania się do rozmowy rekru-
tacyjnej, wzmacniają wiarę w siebie i w konsekwencji pewność siebie, podnoszą 
motywację do poszukiwania pracy. Powinny więc obejmować znaczną liczbę bezro-
botnych i być skorelowane z wykorzystywaniem innych instrumentów rynku pracy. 
Tymczasem dotyczą zaledwie niewielkiej, chociaż wykazującej rosnącą tendencję, 
ich części (w 2008 r. około 4%, w 2010 r. blisko 7%). 

Wydatkowany wysiłek organizacyjny związany z tworzeniem i wyposażeniem 
klubów pracy, a także podejmowane działania kadrowe budzą nadzieję i oczekiwania 
na znacznie lepsze rezultaty. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń aktywizacyjnych, 
wynosząca w latach 2005–2007 około 20–25% wzrosła w 2008 r. do wysokiego 
poziomu 40%, ale w następnych latach ponownie obniżyła się do 15,6% w 2010 r. 
Działania aktywizacyjne owocują znalezieniem zatrudnienia przez około 20% osób 
w nich uczestniczących, jednak w latach 2009–2010 zatrudnienie w ich wyniku pod-
jęło około 15% uczestników. Zmniejszenie efektywności zatrudnieniowej pomocy 
w aktywnym poszukiwaniu pracy w latach 2009–2010 wynikało zapewne z pogor-
szenia sytuacji na rynku pracy. Gdyby można przyjąć, że jest to efekt netto świadcze-
nia tej usługi, wówczas, mimo wszystko, należałoby ocenić go wysoko.

3.  Pozostałe aktywne programy rynku pracy

Wydatki na aktywne programy finansowane z Funduszu Pracy wykazywały 
tendencję wzrostową. W 2010 r. wyniosły 5,3 mld zł i były o 185% większe niż 
w 2005 r. Tempo wzrostu wydatków na aktywne programy rynku pracy wyprzedza-
ło tempo wzrostu wydatków z Funduszu Pracy ogółem i było znacznie wyższe niż 
stopa inflacji. Udział wydatków na aktywne programy rynku pracy w wydatkach 
z Funduszu Pracy wzrósł z 33,7% w 2005 r. do 54,1% w 2008 r., a następnie obniżył 
się do 43,0% w 2010 r. Spadek udziału tych wydatków w latach 2009–2010 wynikał 
ze znacznego zwiększenia wydatków z Funduszu Pracy ogółem oraz z przeznaczenia 
dużych środków na tzw. pozostałe programy przeciwdziałania bezrobociu, których 
udział wyniósł około 11% (w poprzednich latach było to 0,5–1,7%) i inne cele pod-
noszące jakość kapitału ludzkiego i ograniczające bezrobocie.

Dynamika wzrostu wydatków na poszczególne programy aktywne była zróżni-
cowana, co doprowadziło do znacznych zmian w strukturze wydatków. Najszybciej 
wzrosły wydatki na dotowanie podejmowania działalności gospodarczej i wyposaże-
nia i doposażenia stanowisk pracy, staże i szkolenia, w znacznie mniejszym stopniu 
na prace społecznie użyteczne i roboty publiczne, stabilne były wydatki na prace 
interwencyjne, a obniżeniu uległy wydatki na przygotowanie zawodowe w miejscu 
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pracy (w tym ostatnim przypadku wynikało to z likwidacji instrumentu i zakończe-
nia wykorzystywania go w 2009 r.). W konsekwencji udział wydatków na dotowanie 
działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy wzrósł z 21,7% do 41,5%, udział 
wydatków na staże wzrósł o 3,5 punktu procentowego (ale dotyczyło to instrumentu 
o znacznie poszerzonym od 2009 r. zakresie podmiotowym), a szkolenia utrzymały 
swoją pozycję z udziałem rzędu 9–10%. Zmalał natomiast udział wydatków na pozo-
stałe programy, najbardziej (nie licząc likwidowanego przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy) na prace interwencyjne (o ponad 60%).

Tabela 10.  Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne programy rynku pracy 
w Polsce w latach 2005–2010
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w mln zł

2005 1870,0 181,8 193,9 294,3 x 600,7 193,6 405,7

2006 2029,0 186,7 220,0 145,6 25,6 671,9 203,1 373,4 200,6

2007 2493,3 266,3 214,7 178,0 33,2 693,4 214,7 536,7 361,3

2008 3110,8 280,1 196,5 248,4 33,9 919,4 350,0 699,0 383,4

2009 4015,7 379,7 180,5 329,5 36,7 1352,3 128,5 1093,9 514,6

2010 5323,0 487,4 217,0 474,3 41,4 1894,4 7,2 1389,1 819,8

w %

2005 100,0 9,7 10,4 15,7 x 32,1 10,4 21,7
2006 100,0 9,2 10,8 7,2 1,3 33,1 10,0 18,4 9,9
2007 100,0 10,7 8,6 7,1 1,3 27,8 8,6 21,5 14,5
2008 100,0 9,0 6,3 8,0 1,1 29,6 11,3 22,5 12,3
2009 100,0 9,5 4,5 8,2 0,9 33,7 3,2 27,2 12,8
2010 100,0 9,2 4,1 8,9 0,8 35,6 0,1 26,1 15,4

*W 2010 r. – przygotowanie zawodowe dorosłych.
Źródło: Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym 2006, MPiPS, Warszawa 
2006; Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa wrzesień 2008; 
Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa sierpień 2009; 
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r., MPiPS 
Departament Funduszy, Warszawa, lipiec 2010; Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej 
realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej w 2010 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, czerwiec 2011.
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Liczba bezrobotnych uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy 
wzrosła w omawianym okresie o około 40%, przy spadku liczby bezrobotnych w tym 
samym okresie o około 35%. Tak więc zakres bezrobotnych, którzy weszli w orbitę 
oddziaływania programów aktywnych znacznie się rozszerzył. Ponad 95% osób roz-
poczynających udział w programie kończyło go. Najmniejsza sprawność cechowała 
staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, ale mogło wynikać to z długości 
okresu ich trwania i podejmowania przez bezrobotnych w ich trakcie pracy.

Wykres 1.  Struktura wydatków z Funduszu Pracy na aktywne programy rynku 
pracy w Polsce w latach 2005–2010

Źródło: Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym 2006, MPiPS, Warszawa 
2006; Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa wrzesień 2008; 
Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa sierpień 2009; 
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r., 
Warszawa, lipiec 2010; Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych 
w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej w 2010 r., MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, czerwiec 2011.
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Tabela 11.  Uczestnicy aktywnych programów rynku pracy w Polsce w latach 
2005–2010
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Liczba uczestników programu w tys.

2005 561,7 150,7 70,9 69,2 x 162,7 67,0 27,9 13,1

2006 594,3 146,9 69,1 32,7 61,5 169,1 58,3 34,9 21,8

2007 672,8 178,1 59,1 40,9 73,4 173,0 65,8 45,1 37,4

2008 652,3 168,3 46,0 44,5 63,9 169,9 79,4 52,2 28,0

2009 684,6 168,3 40,3 54,0 65,8 256,7 7,2 63,9 28,4

2010 788,7 182,4 43,2 74,6 67,6 299,3 1,1 77,0 44,6

Liczba osób, które ukończyły program w tys.

2005 501,8 147,6 60,5 68,1 x 135,6 48,6 27,9 13,1

2006 567,7 142,1 62,5 34,7 56,9 155,6 59,2 34,9 21,8

2007 647,9 172,4 56,4 37,7 72,5 164,5 61,3 45,1 37,4

2008 607,4 163,3 46,7 42,4 61,2 150,0 63,7 52,2 28,0

2009 651,2 163,7 39,2 52,3 64,8 208,9 30,0 63,9 28,4

2010 759,3 178,6 40,6 73,2 65,2 280,0 0,4 77,0 44,6

Liczba osób zatrudnionych po uczestnictwie w programie w tys.

2005 237,6 54,9 40,1 19,8 x 62,9 22,6 27,9 13,1

2006 311,6 64,1 45,2 16,0 19,9 79,4 30,2 34,9 21,8

2007 374,0 76,6 42,0 17,7 31,9 91,1 32,2 45,1 37,4

2008 340,1 64,0 34,2 19,8 26,6 81,3 34,0 52,2 28,0

2009 346,5 56,2 28,1 25,1 25,8 103,3 15,6 63,9 28,4

2010 411,2 65,6 28,8 33,7 26,0 135,5 0,1 77,0 44,6

*W 2010 r. – przygotowanie zawodowe dorosłych.
Źródło: jak w tab. 10.

Największą ekspansją charakteryzowało się podejmowanie działalności gospodar-
czej oraz tworzenie miejsc pracy, liczba bezrobotnych korzystających z tych progra-
mów zwiększyła się prawie trzykrotnie. O prawie 84% wzrosła liczba bezrobotnych 
uczestniczących w stażach i niemal o 21% liczba korzystających ze szkoleń. Zmalała 
natomiast liczba bezrobotnych uczestniczących w pracach interwencyjnych (o 39%). 
Spadek udziału zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych wiąże się z dość ry-
gorystycznymi warunkami związanymi z koniecznością zatrudnienia bezrobotnego 
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po zakończeniu prac interwencyjnych. Korzystniejsze warunki stwarzały staże, a po 
zmianach ustawy w końcu 2008 r., kiedy rozszerzono ich zakres podmiotowy, stały 
się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokonana 
w grudniu 2008 r. wprowadziła w miejsce przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy nowy instrument rynku pracy – przygotowanie zawodowe dorosłych. Jego 
celem było zwiększenie uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym odpo-
wiadającym potrzebom pracodawców. Może odbywać się ono w dwóch formach: 
praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do pracy. Realne efekty wprowadzenia tego 
instrumentu wystąpiły dopiero w 2010 r. Okazały się one niewielkie. Przygotowa-
niem zawodowym objęto tylko 1,1 tys. osób (0,1% bezrobotnych włączonych do 
programów aktywnych), ukończyło je 0,4 tys. osób, z których tylko 44% uzyskało 
świadectwo lub zaświadczenie, a pracę podjęło niewiele ponad sto osób (efektyw-
ność zatrudnieniowa wyniosła 36%). Wydatki na nowo wprowadzone przygotowanie 
zawodowe dorosłych były bardzo niewielkie; wyniosły zaledwie 7 mln zł, co stano-
wiło 0,1% wydatków na programy aktywne. Potwierdziły się więc wątpliwości i za-
strzeżenia zgłaszane pod adresem tego instrumentu, wskazujące na skomplikowanie 
i pracochłonność procedur, niepewność korzyści, które mogą uzyskać pracodawcy 
i małą atrakcyjność dla bezrobotnych31.

W strukturze osób bezrobotnych uczestniczących i kończących poszczególne ak-
tywne programy rynku pracy największy udział mają staże. Ich udział wśród koń-
czących program zwiększył się z 27% do 37%. Drugie miejsce zajmują szkolenia, 
ale ich udział wykazywał tendencję malejącą, obniżył się z 29% do 24%. Zmalał 
również niemal o połową udział prac interwencyjnych i o jedną trzecią robót pub-
licznych. Wzrósł natomiast dwukrotnie udział dotacji na podejmowanie działalności 
gospodarczej i tworzenie miejsc pracy (z 8% do 16%). Występuje duża nierówno-
mierność w rozdziale środków z Funduszu Pracy między programy aktywne. Mające 
16% uczestników dotacje pochłaniają ponad 41% wydatków z Funduszu Pracy, na-
tomiast szkolenia, partycypujące w liczbie uczestników w 24% pochłaniają poniżej 
10% wydatków na programy aktywne.

Efektywność zatrudnieniowa aktywnych programów rynku pracy kształtuje się na 
poziomie powyżej 50%, rośnie wówczas, kiedy sytuacja na rynku pracy poprawia się, 
a maleje kiedy ulega pogorszeniu. Największa efektywność zatrudnieniowa cechu-
je dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej i tworzenie stanowisk pracy; 
wynosi 100%. Poziom ten wynika ze sposobu badania efektywności zatrudnieniowej 
(3 miesiące po zakończeniu uczestnictwa w programie) i jest na pewno zawyżony, 
ale trudno wnioskować o skali tego zawyżenia. Dużą efektywnością zatrudnieniową 
charakteryzują się prace interwencyjne (ponad 70%), ale jest ona wymuszona przez 

��  Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), op.cit., s. 92–94.
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przepisy dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Jest to prawdopodobnie 
czynnik, który wpływa na spadek zainteresowania pracodawców tym instrumentem. 
Mniej więcej co druga osoba kończąca staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy znajduje zatrudnienie. Najmniejszą natomiast efektywność zatrudnieniową po-
siadają szkolenia; zmalała ona w ostatnich latach do około 36%.

Tabela 12.  Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa aktywnych programów 
rynku pracy w Polsce w latach 2005–2010
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Efektywność zatrudnieniowa w %

2005 47,3 37,2 66,3 29,0 x 46,3 46,5 100,0 100,0

2006 54,9 45,1 72,2 46,0 35,0 51,1 51,1 100,0 100,0

2007 57,7 44,4 74,3 46,9 44,0 55,2 52,6 100,0 100,0

2008 56,0 39,2 73,4 46,6 43,4 54,2 53,4 100,0 100,0

2009 53,2 34,3 71,8 48,0 39,8 49,5 52,0 100,0 100,0

2010 54,2 36,7 70,8 46,0 39,8 48,4 36,1 100,0 100,0

Koszt uczestnictwa w programie w zł

2005 3317 1157 2736 4254 x 3692 2891 12035

2006 3414 1271 3186 4455 416 3973 3483 10700 9200

2007 3713 1495 3633 4352 452 4008 3265 11904 9654

2008 4769 1664 4268 5578 530 5413 4406 13402 13685

2009 5866 2255 4475 6099 559 5269 17947 17102 18143

2010 6750 2673 5030 6360 613 6329 – 18037 18380

Koszt ponownego zatrudnienia w zł

2005 7842 3173 4835 14884 x 9557 8567 12035

2006 6511 2911 4869 9102 1285 8458 6720 10700 9200

2007 6681 3477 5118 10050 1039 7615 6664 11904 9654

2008 9148 4374 5737 12578 1277 11309 10299 13402 13685

2009 11590 6762 6415 13122 1423 13085 8245 17102 18143

2010 12948 7431 7549 14069 1597 13977 – 18037 18380

*W 2010 r. – przygotowanie zawodowe dorosłych.
Źródło: jak w tab. 10.
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Wykres 2.  Efektywność zatrudnieniowa aktywnych programów rynku pracy 
w Polsce w latach 2005–2010 (w %) 
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Źródło: jak w wykresie 1.  

 

Wykres 3. Koszt uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy w Polsce w latach 
2005–2010 (w zł) 
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Przeciętny koszt uczestnictwa bezrobotnego w programie wzrósł w latach 2005–
2010 z 3317 zł do 6750 zł, to jest ponad dwukrotnie32. Szybciej od przeciętnego rósł 
jedynie koszt uczestnictwa w szkoleniach (o 130%). Kosztochłonność poszczegól-
nych programów była zróżnicowana. Najdroższe były dotacje na podjęcie działal-
ności gospodarczej i tworzenie stanowisk pracy; kosztowały niemal siedmiokrotnie 
więcej niż szkolenia. Kosztowne były również roboty publiczne i staże, ich koszty 

32  Wzrost jednostkowego kosztu uczestnictwa bezrobotnego w programie wynikał 
w znacznej mierze ze zwiększenia świadczeń wypłacanych osobom bezrobotnym 
uczestniczącym w aktywnych programach rynku pracy, co było konsekwencją zmian 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązujących od 
początku lutego 2009 r., Dz. U. 2008, nr 6, poz. 33. 
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prawie 2,4 razy przewyższały koszty szkoleń, natomiast jednostkowe koszty uczest-
nictwa w pracach interwencyjnych i przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy 
były około dwukrotnie wyższe od kosztów uczestnictwa w szkoleniach��.

Średni koszt ponownego zatrudnienia po skończeniu aktywnego programu rynku 
pracy wzrósł w badanym okresie z 7842 zł do 12948 zł, to jest o 65%, czyli wolniej 
niż koszt uczestnictwa w programie, co wynikało ze wzrostu efektywności zatrudnie-
niowej tych programów. Jednocześnie można zaobserwować, że najszybciej zwięk-
szył się koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, co było konsekwencją 
realizowania droższych programów szkoleniowych, obniżenia ich efektywności za-
trudnieniowej i wyższych świadczeń dla uczestników szkoleń. Zróżnicowanie jed-
nostkowego kosztu ponownego zatrudnienia było znacznie mniejsze niż zróżnico-
wanie kosztów uczestnictwa w programie. Nadal najwyższy był koszt ponownego 
zatrudnienia po otrzymaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na 
tworzenie nowych stanowisk pracy, przewyższał on jednak tylko około 2,5 razy koszt 
ponownego zatrudnienia po szkoleniach. Relacje jednostkowych kosztów ponow-
nego zatrudnienia w przypadku pozostałych programów i szkoleń były podobne do 
relacji zachodzących między kosztami uczestnictwa w szkoleniach i w pozostałych 
programach.

Szkolenia charakteryzowały się stosunkowo niską efektywnością zatrudnieniową, 
ale ich rola wydaje się nie do przecenienia szczególnie w warunkach rozwoju gospo-
darek opartych na wiedzy i wysokich kwalifikacjach, którym towarzyszy zazwyczaj 
występowanie zjawiska bezrobocia strukturalnego. Obserwacja doświadczeń euro-
pejskich pozwala stwierdzić, że szkolenia stają się najważniejszym instrumentem 
w polityce rynku pracy ze względu na zwiększające się ryzyko szybkiej dezaktuali-
zacji kwalifikacji. Proces rozwoju gospodarek opartych na wiedzy będzie ten prob-
lem nasilać, podczas gdy pracodawcy będą poszukiwać kandydatów do pracy dobrze 
przygotowanych do wykonywania zawodu. Jak słusznie zauważa P. Błędowski��, 
w niedługiej przyszłości szkolenia będą uzupełniać i wspierać działanie instrumen-
tów subsydiowania zatrudnienia w szerokim tego słowa znaczeniu.

��  W analizie pominięto prace społecznie użyteczne ze względu na niedoskonałość 
statystyki rynku pracy w tym zakresie i odmienny od innych cel tego programu, por. Z. 
Wiśniewski, K. Zawadzki, op.cit., s. 82–83.

34  P. Błędowski, Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji 
bezrobotnych – rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, 
w: P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, Cz. Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfikacji 
rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku 
pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, Raport z badań, s. 18–19, http://www.mpips.gov.pl.
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Wykres 3.  Koszt uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy w Polsce 
w latach 2005–2010 (w zł) 
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Źródło: jak w wykresie 1. 
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W Polsce jednak, jak wykazują przytoczone wyżej statystyki, skala szkolenia 
zawodowego jest nadal niewystarczająca. Już w 1997 r. Komisja Europejska zale-
cała aby udział środków na szkolenia i pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 
w wydatkach na aktywne programy rynku pracy kształtował się na poziomie 25%35. 
Tymczasem w Polsce kształtuje się na poziomie około 10%. Oznacza to, że w Polsce 
nadal bardziej uprzywilejowane są instrumenty zorientowane popytowo, związane 
z subsydiowaniem zatrudnienia. Biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej�� 
dotyczące rozszerzenia skali szkolenia bezrobotnych, udział przeszkolonych przez 
urzędy pracy w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych pomimo znaczącego wzrostu 
w latach 2005–2008 kształtuje się na zbyt niskim poziomie. W latach 2009–2010, 

��  European Commission, European Commission Proposal for Guidelines for Member States 
Employment Policies, Brussels 1997, s. 4.

36  Ibidem, s. 4.
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w związku ze wzrostem liczby osób bezrobotnych, udział ten zmniejszył się ponow-
nie i wynosi aktualnie około 9%.

Wykres 4.  Koszt ponownego zatrudnienia po skończeniu udziału w aktywnych 
programach rynku pracy w Polsce w latach 2005–2010 (w zł) 
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wspierać działanie instrumentów subsydiowania zatrudnienia w szerokim tego słowa 
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Trzeba jednak podkreślić, że – w przeciwieństwie do szkoleń – wysokie efekty 
zatrudnieniowe innych instrumentów, szczególnie prac interwencyjnych, jak i środ-
ków na utworzenie stanowisk pracy wynikają z zapisów ustawowych. Jak pokazują 
niektóre badania, pozytywne efekty szkoleń ujawniają się w perspektywie kilku lat. 
Większość badań ewaluacyjnych koncentruje się bowiem na efektach krótkookreso-
wych (sytuacja uczestnika szkoleń analizowana jest najczęściej w okresie od 3 do 6 
miesięcy od zakończenia kursu), a ich wyniki w dużym stopniu odzwierciedlają od-
działywanie efektu zamknięcia związanego z uczestnictwem bezrobotnego w szko-
leniu��. Dostępne i względnie aktualne wyniki analiz efektywności netto aktywnej 
polityki rynku pracy w Polsce wskazują, że szkolenia wywierają istotny i pozytywny 
wpływ na szanse podjęcia zatrudnienia��. Są więc skuteczną i jednocześnie najtańszą 
formą aktywizacji bezrobotnych. 

37  B. Fitzenberger, S. Speckesser, Employment Effects of the Provision of Specific Skills and 
Techniques in Germany, Zew Discussion Paper 2005 No. 77, s. 18–25. 

38  J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku 
pracy, w: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym 
rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2008, s. 145–158.
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ROZDZIAŁ III

METODOLOGICZNE ASPEKTY  
OCENY EFEKTYWNOŚCI AKTYWNEJ  

POLITYKI RYNKU PRACY

1.  Istota i znaczenie pomiaru efektywności 
aktywnych programów rynku pracy 

W ostatnich latach, wraz z napływem wspólnotowych środków pomocowych 
w związku z integracją Polski z Unią Europejską wzrosło zainteresowanie zagad-
nieniem ewaluacji programów publicznych. Aktywna polityka rynku pracy (APRP), 
zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy, stanowi celową, selektyw-
ną interwencję państwa na rynku pracy, nakierowaną na poprawę efektywności jego 
funkcjonowania oraz na promowanie równych szans na tym rynku, której działania 
zmierzają do stworzenia w sposób pośredni lub bezpośredni miejsc pracy oraz do 
zwiększenia zdolności do zatrudnienia bezrobotnych znajdujących się w najtrudniej-
szym położeniu. Coraz częściej obejmuje zróżnicowane strategie i działania podej-
mowane bezpośrednio na rynku pracy, których celem jest przeciwdziałanie bezrobo-
ciu pozostających bez pracy, jak i potencjalnie zagrożonych jej utratą. APRP jest więc 
rodzajem interwencji publicznej i powinna podlegać systematycznej ewaluacji. 

W literaturze przedmiotu pojęcie ewaluacji jest różnie rozumiane. Najczęściej 
ewaluacja jest utożsamiana z oceną, co jak pokazuje teoria i praktyka nie jest do 
końca słuszne. Ogólnie rzecz ujmując, ewaluacja oznacza systematyczne badanie 
o charakterze społeczno-ekonomicznym, którego celem jest ocena jakości i warto-
ści interwencji publicznych. Natomiast według Komisji Europejskiej ewaluacja jest 
oceną interwencji publicznej pod kątem efektów, oddziaływania i potrzeb, które ma 
spełniać lub miała zaspokoić. Obie definicje łączą ewaluację z oceną, jednak w tym 
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miejscu warto wskazać pewne elementy, potwierdzające nieco odmienny zakres po-
jęciowy obu terminów. Ewaluacja jest pojęciem szerszym od oceny, oznacza bowiem 
złożony proces, którego jednym z etapów może, ale wcale nie musi być ocena. W de-
finicjach podkreślane są jeszcze inne ważne cechy, które charakteryzują ewaluację��. 
Po pierwsze, proces ewaluacji ma charakter analityczny i systemowy, polegający na 
zastosowaniu podejścia naukowego opierającego się na danych empirycznych i łą-
czącego różne metody badawcze. Po wtóre, ewaluacja służy badaniu zarówno jakości 
danego programu publicznego, jak i jego wartości, wyrażonej w kategoriach finan-
sowych. Ponadto w badaniach ewaluacyjnych ocenia się proces działania programu 
(cele, wdrożenie itp.) oraz jego efekty. Jak słusznie zauważa J. Górniak, ewaluacja 
jest metodologicznie kontrolowanym i usystematyzowanym sposobem weryfikacji 
skuteczności polityk publicznych, prowadzonym przez ekspertów�0. Podsumowując, 
ewaluacja jest zatem bardzo ważnym narzędziem kontrolowania i dyscyplinowania 
sektora publicznego, jednocześnie, pomimo licznych podobieństw, innym niż moni-
toring czy audyt efektywnościowy.

Ewaluacja, systematycznie stosowana w Stanach Zjednoczonych, stała się rów-
nież standardem współczesnego zarządzania w sektorze publicznym w krajach Unii 
Europejskiej. Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na dwie funkcje badań 
ewaluacyjnych, tj.: wzmacnianie odpowiedzialności i wspieranie procesów uczenia 
się. Wyniki ewaluacji pokazują racjonalność i efektywność gospodarowania finansa-
mi publicznymi (pozwalają sprawdzić czy środki zostały sensownie spożytkowane, 
jak wpłynęły na dobrobyt społeczny, czy pomoc okazała się skuteczna). Ewaluacje 
spełniają również funkcje edukacyjne, pomagają weryfikować paradygmaty, założe-
nia, teorie, które leżą u podstaw interwencji publicznej, służą lepszemu rozumieniu 
procesów społeczno-gospodarczych i identyfikowaniu metod pobudzania rozwoju41.

Tradycyjnie ewaluacja stanowiła podsumowanie i wyrażała ostateczny osąd 
wdrożonego programu publicznego. Obecnie ewaluacja może zostać przeprowadzo-
na również przed rozpoczęciem oraz w trakcie interwencji. Dlatego w ujęciu Komisji 
Europejskiej, biorąc pod uwagę moment dokonywanej oceny, badania ewaluacyjne 
można pogrupować na42:

badania ewaluacyjne ex ante,
badania ewaluacyjne mid-term, in-process, interim, on-going,
badania ewaluacyjne ex post.

39  K. Olejniczak, Teoretyczne podstawy ewaluacji ex post, w: A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. 
Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa 2007, s. 15–17.

40  J. Górniak, Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: A. Haber. M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec 
wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa 2009, s. 192.

41  K. Olejniczak, op.cit., s. 22.
42  European Commission, Evaluating Socio-Economic Development, Sourcebook 1: Active Labour 

Market Policies. Przewodnik Komisji europejskiej z zakresu ewaluacji, s. 6–12., http:// www.
evalsed.info.

−
−
−
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Badania ewaluacyjne ex ante polegają na przewidywaniu wpływu interwencji już 
wdrożonych w jednym środowisku, w innych środowiskach z uwzględnieniem do-
brobytu. Dlatego bardzo często bazują one na ocenach szacunkowych, w których 
analizuje się mocne i słabe strony kraju, regionu lub sektora, sytuację społeczno-go-
spodarczą i na rynku pracy. W tego typu ewaluacjach określa się przede wszystkim 
okoliczności i uwarunkowania sprzyjające skutecznej realizacji określonej interwen-
cji. Dlatego ich główną rolą jest poprawa racjonalności działań podejmowanych na 
etapie planowania oraz wzmocnienie jakości przygotowywanych projektów pro-
gramów. Na przykład, w ramach takiej ewaluacji można zbadać, w jakim stopniu 
niektóre aktywne programy zatrudnieniowe stosowane w jednym kraju, można sku-
tecznie realizować w innym kraju. Można również ocenić zasadność stosowania wy-
branych instrumentów w odniesieniu do poszczególnych grup bezrobotnych. Ewa-
luacje in-process koncentrują się na poprawie zarządzania programem, partnerstwa, 
bieżącym usuwaniu problemów, służą przede wszystkim instytucjom wdrażającym 
daną interwencję. Ewaluacje ex ante i in-process mają charakter normatywny. Trze-
ba zauważyć, że w takich ewaluacjach niekiedy egzekwowanie odpowiedzialności, 
a więc rozliczanie na wczesnym etapie programu, jest problematyczne, może bloko-
wać a nie przyspieszać jego wdrażanie. 

W praktyce sektora publicznego największe znaczenie odgrywają analizy ex post, 
określane również mianem ewaluacji podsumowującej. Badania ewaluacyjne ex post 
zawierają elementy kontroli, mają charakter opisowy i wyjaśniający, służą rozlicze-
niu przed opinia publiczną z efektów, błędów i opóźnień. Stanowią one całościowy 
i ostateczny osąd programu. 

Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na określenie związków przy-
czynowych między podjętą interwencją a zaobserwowanymi wynikami i ustalenie 
efektu netto, czyli zmiany spowodowanej interwencją, której nie można przypisać 
samoistnemu oddziaływaniu innych czynników. Na przykład, Komisję Europejską 
interesuje w jakim stopniu ekspansja aktywnej polityki rynku pracy oddziałuje na 
wzrost zatrudnienia i redukcję bezrobocia albo czy pieniądze wydane na aktywizację 
bezrobotnego wpłynęły na poprawę jego sytuacji na rynku pracy��. Badania polegają-
ce na określaniu wyizolowanego wpływu działania różnych programów publicznych 
są jednak bardzo pracochłonne i skomplikowane z uwagi na konieczność zastosowa-
nia złożonych procedur oraz metod statystycznych i ekonometrycznych. 

2.  Efekty aktywnej polityki rynku pracy

Aktywne programy rynku pracy, podobnie jak inne programy publiczne, w tym 

43  J. Górniak, op.cit., s. 193–194.
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interwencje UE są wieloaspektowe, realizują różne cele i interesy oraz angażują różne 
podmioty. Coraz częściej są wdrażane na wielu poziomach (np. krajowym i regional-
nym), obejmują zróżnicowane działania i grupy docelowe. To sprawia, że ich efekty 
są odczuwane przez różnych aktorów rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

Oddziaływanie aktywnej polityki na rynek pracy, zarówno na poziomie indywi-
dualnym, jak i zagregowanym jest zróżnicowane i nie zawsze pozytywne, co utrud-
nia pomiar wyników programu i ocenę jego skuteczności. Aktywna polityka generuje 
różne efekty o charakterze bezpośrednim i pośrednim��. Klasyfikacja tych efektów nie 
jest rzeczą łatwą, bo zdania ekonomistów w kwestii wpływu aktywnych programów 
rynku pracy na rozmiary zatrudnienia i bezrobocia są podzielone. Do jednoznacznie 
pozytywnych efektów należy zaliczyć: redukcję jawnego bezrobocia, poprawę dopa-
sowań strukturalnych na rynku pracy, aktywizację zawodową bezrobotnych i wzrost 
efektywnej podaży pracy, podniesienie produktywności siły roboczej, wzrost konku-
rencji na rynku pracy. 

Prowadzeniu polityki aktywizacyjnej towarzyszą efekty zewnętrzne, których 
wpływ na rozmiary zatrudnienia regularnego jest negatywny lub neutralny. W litera-
turze przedmiotu określa się je pozornymi. Należy tutaj wymienić: efekty wypierania, 
substytucji, jałowego biegu i zniekształceń podatkowych. Oddziaływanie aktywnych 
polityk zakłócają również efekty stygmatyzacji, zamknięcia (locking-in-effects) oraz 
kwaszenia (souring) czy spijania śmietanki (creaming) 45.

Różnorodność efektów APRP sprawia, że sukces programu może być różnie defi-
niowany. Wybór miar efektywności aktywnych form zależy od przyjętej w ewaluacji 
perspektywy: makro i/lub mikroekonomicznej. W przypadku badania efektów zagre-
gowanych miarą skuteczności polityki aktywizacyjnej może być: stopa bezrobocia, 
stopa zatrudnienia, stopa odpływu z bezrobocia do zatrudnienia stałego. Na poziomie 
indywidualnym miarą sukcesu danego instrumentu jest z reguły fakt podjęcia przez 
bezrobotnego zatrudnienia po programie. Jest to twardy miernik skuteczności aktyw-
nych polityk rynku pracy, łatwy do zastosowania w badaniach mikroekonometrycz-
nych. W badaniach ilościowych pomijane są jednak jakościowe aspekty sytuacji za-
trudnieniowej bezrobotnego, dotyczące formy zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, 
wymiaru czasu pracy, stopnia satysfakcji z pracy. 

Praktyka ewaluacyjna pokazuje, że w krajach UE analizowane są przede wszyst-
kim efekty zatrudnieniowe, natomiast w Stanach Zjednoczonych przedmiotem oceny 

44  L. Calmfors, Active Labour Market Policy and Unemployment – A Framework for the Analysis 
of Crucial Design Features, Institute for International Economic Studies, Seminar Paper 
1994, No 563, s. 4–17. oraz L. Calmfors, P. Skedinger, Does Active Labour Market Policy 
Increase Employment? – Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden, 
Institute for International Economic Studies, Seminar Paper 1995, No. 590, s. 4–8.

45  Szerzej na ten temat: M. Maksim, Metody ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy w Unii 
Europejskiej, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), op.cit., s. 114–115.
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jest bardzo często sytuacja dochodowa beneficjenta programu. Najnowsze tenden-
cje pokazują, że w badaniach ewaluacyjnych polityki rynku pracy wykorzystuje się 
również subiektywne miary sukcesu programu, takie jak: lepsze kontakty społecz-
ne, poprawę stanu zdrowia i kondycji psychicznej, wzrost kwalifikacji czy szans na 
znalezienie pracy. Podejście takie zastosowano w badaniach ewaluacyjnych, które 
przeprowadzono w Serbii i Rumunii.

W badaniach efektywności APRP ważną kwestią jest rozróżnienie efektów nomi-
nalnych (brutto) i realnych (netto). Efekt brutto obrazuje jedynie zmiany zaobserwo-
wane po podjęciu określonej interwencji. Zmiany te mogą również być determino-
wane innymi czynnikami niezależnymi od prowadzonych działań aktywizacyjnych. 
Efekt brutto wyraża stopień realizacji zakładanych celów poszczególnych progra-
mów, nie mierzy jednak w sposób adekwatny wpływu tych programów na wzrost 
zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia czy zmianę statusu na rynku pracy aktywi-
zowanych bezrobotnych. Jeżeli na poziomie makroekonomicznym miarą sukcesu 
polityki rynku pracy jest stopa bezrobocia, to trzeba pamiętać że jej spadek mógł 
być również spowodowany działaniami prowadzonymi w ramach innych polityk 
w państwie. Efekty brutto mierzone na poziomie zagregowanym są również osła-
bione przez tzw. efekty uboczne aktywnych polityk rynku pracy, tj. jałowego biegu, 
wypychania, substytucji. 

W wymiarze indywidualnym fakt podjęcia przez bezrobotnych pracy po progra-
mie można przypisać nie tylko działaniu programu, ale również innym czynnikom: 
cechom bezrobotnych, koniunkturze gospodarczej i innym programom. Na poziome 
indywidualnym oddziaływanie polityki rynku pracy jest osłabiane przez stygmatyza-
cję czy efekty zamknięcia. Określenie efektu realnego (netto) aktywnych programów 
rynku pracy wymaga oddzielenia zmiany, która wystąpiła niezależnie od podjętej 
interwencji od zmiany przypisanej oddziaływaniu tej interwencji. Efekt netto aktyw-
nych polityk rynku pracy obrazuje faktyczny wpływ określonego programu na sytu-
ację po jego zakończeniu, czyli informuje czy i w jakim stopniu wzrost zatrudnienia 
czy podjęcie przez bezrobotnego pracy nastąpiło wskutek zastosowania konkretnych 
działań aktywnych.

3.  Metody ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy

Systematyczne ewaluacje pozwalają sprawniej zarządzać realizacją APRP w da-
nym regionie czy kraju. Wyniki badań ewaluacyjnych wspomagają proces podej-
mowania decyzji, które dotyczą: projektowania i wdrażania nowych programów, 
korygowania programów dotychczas realizowanych, adresowania poszczególnych 
programów oraz identyfikowania i wycofywania programów nieskutecznych��.

46  World Bank, Impact Evaluation. Techniques for Evaluating Active Labor Market Programs, 
“Employment Policy Primer” 2002, No. 2, s. 1–2.
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W krajach UE do badania skuteczności APRP wykorzystuje się następujące ro-
dzaje ewaluacji, tj.��:

ocenę celów i wdrożenia programów (process evaluation),
monitoring skuteczności (performance monitoring),
ocenę efektów netto programów (net impact evaluation),
analizę kosztów i korzyści (cost-benefit analysis). 

Tabela 13.  Rodzaje badań ewaluacyjnych aktywnej polityki rynku pracy i ich 
funkcje

Rodzaj ewaluacji Funkcja

Ocena celów i wdrożenia (process evaluation) 

poprawa zarządzania aktywnymi programami 
(procedur i procesu wdrażania), weryfikowanie 
założeń, teorii i paradygmatów leżących 
u podstaw aktywnych polityk rynku pracy

Monitoring skuteczności (performance 
monitoring) 

pomiar i ocena efektów brutto aktywnych 
polityk rynku pracy, analiza podstawowych 
wskaźników efektywności nominalnej, bieżące 
zarządzanie programami aktywnymi

Ocena wpływu 
(impact 
evaluation) 

na poziomie 
mikroekonomicznym 
(microevaluations) 

pomiar i analiza efektów netto w wymiarze 
indywidualnym, czyli w stosunku do 
bezrobotnych poddanych określonym 
działaniom aktywizacyjnym

na poziomie 
makroekonomicznym 
(macroevaluations) 

pomiar i analiza efektów zagregowanych, ocena 
wpływu aktywnych polityk na rynek pracy i całą 
gospodarkę

Analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis) 

ocena efektywności (efficiency) działań 
aktywnych w znaczeniu relacji pomiędzy 
poniesionym nakładem a uzyskanym wynikiem, 
ostateczna ocena opłacalności podejmowanych 
działań

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy z wymienionych typów ewaluacji umożliwia zweryfikowanie teorii, 
paradygmatów i założeń leżących u podstaw aktywnych programów. W ramach tej 
oceny analizuje się przyjęte cele pod kątem ich zgodności z priorytetami polityki 
społeczno-gospodarczej oraz bada wszelkie aspekty organizacyjne i działania podej-
mowane w trakcie implementacji danego programu. Te badania pozwalają również 
poznać mechanizmy działania instytucji wdrażających aktywne programy, określić 
ich mocne i słabe strony oraz ocenić reakcję otoczenia na ich zainicjowanie. Bazują 

47  Por. European Commission, Evaluating Socio Economic Development, Sourcebook 1: Active 
Labour Market Policies, Przewodnik Komisji Europejskiej z zakresu ewaluacji, s. 3–14, 
http://www.evalsed.info); S. Purdon, C. Lessof, K. Woodfield, C. Bryson, Research Methods 
For Policy Evaluation, National Centre for Social Research, Research Working Paper 2001, 
No. 2, s. 1–2 i E. Kwiatkowski, Aktywna polityka państwa na rynku pracy, [w:] E. Kryńska, 
E. Kwiatkowski, H. Zarychta, op.cit., s. 94–96.

−
−
−
−
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przede wszystkim na metodach jakościowych, takich jak: wywiady pogłębione, gru-
py dyskusyjne (focus groups), studia przypadków. Czasami wykorzystuje się również 
badania sondażowe��. 

Monitoring jest najstarszym i zarazem najprostszym sposobem oceny aktywnych 
instrumentów polityki rynku pracy��. Obecnie uważa się, że monitoring jest raczej 
niezbędnym elementem ewaluacji, a nie jej odrębnym rodzajem. Praktycy podważają 
jednak to stanowisko z tego względu że, w wielu krajach UE, szczególnie jej nowych 
członkach, analizy skuteczności aktywnych programów nadal polegają wyłącznie 
na monitorowaniu ich realizacji za pomocą finansowych i fizycznych wskaźników. 
Opracowane mierniki efektywności wyrażają stopień realizacji zakładanych celów 
poszczególnych programów i dostarczają wiedzy o ich efektach brutto. Główną zaletą 
systemów monitorowania APRP jest szybkość uzyskania informacji zwrotnej o efek-
tach określonych instrumentów i możliwość wprowadzania na bieżąco koniecznych 
działań korygujących. W Polsce do oceny efektywności brutto wykorzystywane są 
dwa podstawowe mierniki efektywności: wskaźnik ponownego zatrudnienia50 i koszt 
ponownego zatrudnienia51.

Obecnie ewaluacje APRP coraz częściej polegają na ustaleniu związków przyczy-
nowych między podjętą interwencją (aktywnym programem) a obserwowanymi wy-
nikami, czyli badaniu efektów netto. Ich zasadniczym celem jest określenie zmiany 
wywołanej bezpośrednio interwencją, której nie można przypisać samoistnemu od-
działywaniu innych czynników. Analizy mogą być prowadzone na poziomie mikro- 
i makroekonomicznym, co w pierwszym przypadku oznacza analizowanie efektów 
programów w stosunku do bezrobotnych w nich uczestniczących, a w drugim bada-
nie tych efektów w skali całej gospodarki. Określenie faktycznego wpływu aktyw-
nych programów zatrudnieniowych stosowanych w różnej skali, na wielu poziomach 
i w różnych krajach Wspólnoty leży w interesie Komisji Europejskiej, która w tej 
kwestii prezentuje bardzo pragmatyczne podejście. Dlatego zagadnieniom oceny 
efektów netto programów publicznych wiele miejsca poświęcają przewodniki meto-
dologiczne opracowywane przez różne instytucje europejskie.

48  S. Purdon, C. Lessof, K. Woodfield, C. Bryson, op.cit., s. 3–5.
49  Szerzej na ten temat zob. P. Auer, T. Kruppe, Monitoring of Labour Market Policy in EU 

Member States, w: G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schömann (red.), International Handbook of 
Labour Market Policy and Evaluation, Edward Elgar, Cheltenham 1996, s. 899–922.

50  Wskaźnik ponownego zatrudnienia obliczany jest jako stosunek liczby osób, które po 
zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy 
zatrudnienie, inną pracę zarobkową, lub podjęły działalność na własny rachunek, do 
liczby osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji.

��  Koszt ponownego zatrudnienia obliczany jest jako stosunek kwoty poniesionych 
wydatków na daną formę aktywizacji do liczby osób, które po zakończeniu udziału 
w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę 
zarobkową lub podjęły działalność na własny rachunek.
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Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że zdecydowanie bardziej popularne są 
badania efektów netto APRP na płaszczyźnie mikroekonomicznej. Zmierzają one do 
uzyskania odpowiedzi na następujące pytania52:

Jakie są efekty programu w stosunku do uczestniczących w nim osób?
Jak w wyniku działania programu zmienia się pozycja tych osób w relacji do 
pozycji, jaką mieliby gdyby nie uczestniczyli w programie?

Okazuje się, że do zbadania faktycznego wpływu programu niezbędne są informa-
cje nie tylko o efektach, jakie pojawiają się, gdy program działa, ale również o tych 
efektach, jakie wystąpiłyby, gdyby program nie miał miejsca. Oznacza to, że sytu-
acji uczestnictwa osób w programie trzeba przeciwstawić sytuację odwrotną, która 
jest pewnym stanem hipotetycznym i informuje o tym, co wydarzyłoby się, gdyby 
program nie został zrealizowany. Chodzi więc o określenie sytuacji kontrfaktycznej 
(counterfactual), która ma stanowić właściwą płaszczyznę odniesienia dla ewaluo-
wanego programu. W praktyce zdefiniowanie odpowiedniej sytuacji kontrfaktycznej 
napotyka wiele trudności. Warto rozważyć, czy stanem alternatywnym dla badane-
go programu jest sytuacja, w której prowadzone są inne programy o podobnym celu 
i charakterze, czy też sytuacja, w której nie stosuje się żadnych programów. Należy 
tutaj podkreślić, że często wyłączenie bezrobotnych spod oddziaływania innych in-
terwencji jest po prostu niemożliwe. Badania ewaluacyjne bazujące na stanach kontr-
faktycznych rozwijane były na gruncie statystyki i ekonometrii. Należy tutaj wymie-
nić prace D.B. Rubina i P.R. Rosenbauma53, które w teoriach ewaluacji reprezentują 
nurt statystyczny i J. J. Heckmana54 wskazujące na nurt ekonometryczny.

Badanie związków przyczynowych składa się z dwóch etapów, które polegają na55:
zmierzeniu efektu brutto programu, jako ogólnej zmiany zdefiniowanej w celach 
(za pomocą wskaźników efektywności) 
oddzieleniu zmiany, która wystąpiła niezależnie od podjętego programu od zmia-
ny przypisanej oddziaływaniu tego programu (określenie efektu netto) 

O ile pierwszy etap jest stosunkowo prosty, o tyle drugi stwarza wiele trudności 
metodologicznych. Oszacowanie faktycznego wpływu programu wymaga porówna-

52  J. J. Heckman, J. A. Smith, Experimental and Nonexperimental Evaluation, w: G. Schmid, 
J. O’Reilly, K. Schömann (red.), op.cit., s. 38.

��  D. B. Rubin, Estimating Causal Effects of Treatments In Randomized and Nonrandomized Studies, 
“Journal of Educational Psychology” 1974, Vol. 66, No. 5, s. 688–701; P. R. Rosenbaum, 
D. B. Rubin, The central role of the propensity score in observational studies for causal effects, 
“Biometrika” 1983, No. 70, s. 41–55.

54  J. Heckman, R. J. Lalonde, J. Smith, The Economics and Econometrics of Active Labor Market 
Programs, w: O. Ashenfelter, D. Card (red.), Handbook of Labor Economics, North Holland, 
Amsterdam 1999, s. 1865–2097; J. Heckman, R. Robb, Alternative Methods for Evaluating 
the Impact of Interventions – An Overview, “Journal of Econometrics” 1985, no. 30 (1–2), 
s. 239–267.

��  J. Górniak, op.cit., s. 194.

1.
2.

1.

2.
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nia wielkości ekonomicznych uzyskiwanych w sytuacji uczestnictwa bezrobotnych 
w programie, czyli tych rzeczywistych z wielkościami analogicznymi, jakie zosta-
łyby osiągnięte w przypadku odwrotnym, czyli gdyby bezrobotni nie brali udziału 
w programie. Efekt realny programu (causal effect) jest więc różnicą efektów uzy-
skanych w dwóch skrajnie odmiennych sytuacjach, co można zapisać w następujący 
sposób56: 

∆i=Yli-Y0i

gdzie: ∆i oznacza efekt realny programu w stosunku do i-tej osoby w nim uczest-
niczącej (impact lub additionality), Y1i oznacza wynik uzyskany przez i-tą osobę (na 
przykład, czy znalazła zatrudnienie, czy też nie) w sytuacji, gdy uczestniczy w pro-
gramie, Y0i oznacza wynik uzyskany przez i-tą osobę (czy znalazła zatrudnienie, czy 
też nie) w sytuacji, gdy nie uczestniczy w programie.

Najczęściej szacuje się przeciętny efekt programu w stosunku do jego uczestni-
ków (average effect of the treatment on the treated):

E[∆i | = 1] = E[Yli-Y0i | Di = 1] = E[Yli | Di = 1] - E[Y0i | Di = 1].
Jak już wyżej wspomniano, o ile E[Y1i | Di = 1] można stosunkowo łatwo osza-

cować, wykorzystując dane o uzyskiwanych wynikach przez bezrobotnych uczest-
niczących w programie, o tyle trudnym zadaniem pozostaje estymacja E[Y0i | Di = 
1], gdyż Y0i jest nieobserwowalne dla bezrobotnych, dla których Di = 1. Sposobem 
na rozwiązanie tego problemu jest konstrukcja odpowiedniej grupy kontrolnej, bę-
dącej lustrzanym odbiciem grupy uczestników programu. Oznacza to bowiem, że 
szacunek E[Y0i | Di = 0] będzie wiarygodny i przekonujący tylko wtedy, kiedy grupa 
kontrolna będzie identyczna jak grupa uczestników programu pod względem wszyst-
kich czynników, które mogą wpływać na osiągane wyniki. Czynniki te zazwyczaj 
obejmują: cechy społeczno-demograficzne, cechy osobowe, wysokość osiąganych 
ostatnio dochodów, dotychczasowe uczestnictwo w programach zatrudnieniowych 
i szkoleniach zawodowych oraz uwarunkowania lokalne. Jak widać mogą być to ce-
chy zarówno obserwowalne, jak i nieobserwowalne, czyli takie, których nie można 
bezpośrednio zmierzyć. Jedyną cechą różnicującą obie grupy ma być uczestnictwo 
w programie zatrudnieniowym. 

Jeżeli badane grupy: poddana interwencji i kontrolna różnią się między sobą w ja-
kimś, niewielkim nawet stopniu, powstaje wówczas efekt selekcji57, który zaciem-
niać będzie rzeczywisty wpływ programu, co można zapisać w następujący sposób:

E[Y0i | Di = 1] ≠ E[Y0i | Di = 0]
Poszczególne metody stosowane w ewaluacji efektów netto różnią się między 

56  D. B. Rubin, op.cit., s. 688–701.
57  Efekt selekcji jest szeroko dyskutowany w literaturze przedmiotu. Zob. np. J. J. Heckman, 

R. Robb, op.cit., s. 156–246 i C.F. Manski, Anatomy of the Selection Problem, “Journal of 
Human Resources” 1989, No. 24, s. 341–360.
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sobą sposobem eliminacji obciążenia związanego z występowaniem efektu selek-
cji. Wybór metody determinują przede wszystkim dane, przy czym bardzo ważne 
jest źródło ich pochodzenia, sposób gromadzenia, kompletność. Dane, które pocho-
dzą z badań opartych na zrandomizowanych eksperymentach mają charakter eks-
perymentalny. Użycie w ewaluacji takich danych oznacza zastosowanie podejścia 
eksperymentalnego. Znacznie częściej wykorzystuje się dane nieeksperymentalne 
a więc: zbierane za pomocą badań sondażowych lub te istniejące w zasobach ad-
ministracyjnych lub statystykach publicznych. Dane typu nieeskperymentalnego są 
znacznie bardziej kłopotliwe dla ewaluatorów, wymagają posłużenia się metodami 
quasi-eksperymentalnymi. 

Schemat 1.  Alternatywne metody ewaluacji efektów netto na poziomie 
mikroekonomicznym
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Klasyczne podejście do badania przyczynowego wpływu interwencji polega na 
zastosowaniu metody eksperymentalnej58. W eksperymentach społecznych, inaczej 
niż w laboratoryjnych, bezpośrednie kontrolowanie wszystkich czynników wpływa-
jących na wyniki jest niemożliwe. Rozwiązaniem tego problemu jest randomizacja. 
Eksperyment randomizowany stanowi idealny układ dla pomiaru efektu netto pro-
gramów publicznych. W metodzie eksperymentalnej badane są dwie grupy: poddana 
interwencji i kontrolna, czyli niepoddana interwencji. Spośród odpowiedniej popula-
cji osób dobrowolnie zgłaszających się do programu, bądź kierowanych przez odpo-
wiednie urzędy wybiera się losowo uczestników obu grup. Dobór losowy zapewnia, 

58  Szerzej na ten tamat: L. L. Orr, Social Experiments. Evaluating Public Programs With 
Experimental Methods, Sage Publications, London 1999.
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że przydział uczestników do obu grup nie zależy od jakichkolwiek czynników oso-
bowych (indywidualnych), które mogłyby rzutować na osiągane później wyniki. Nie 
występuje efekt selekcji, co można zapisać w sposób następujący: 

E[Y0i | Di = 1] = E[Y0i | Di = 0]
Ustalenie efektu końcowego analizowanego programu polega na porównaniu po-

łożenia obu grup na rynku pracy w określonym czasie od jego zakończenia. Pozycja 
ta określana jest przez status tych osób na rynku pracy (czy podjęła zatrudnienie) 
lub przez wysokość uzyskiwanych dochodów. Zaobserwowane różnice w położeniu 
uczestników obu grup: poddanej interwencji i kontrolnej przypisuje się oddziaływa-
niu programu. 

Wydaje się, że metoda eksperymentalna jest doskonałą i stosunkowo prostą meto-
dą badania przyczynowego wpływu aktywnych polityk rynku pracy. Sceptycy wska-
zują jednak liczne zjawiska, które mogą zakłócać ocenę efektu netto. Należy tutaj 
wymienić: efekt substytucji, Hawthorna, doboru losowego, oraz ograniczenia natury 
organizacyjnej, prawnej i etycznej. Finansowe aspekty i czasochłonność badań prze-
mawiają również na jej niekorzyść59. 

Metoda eksperymentalna jest głównie wykorzystywana w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie, natomiast na gruncie europejskim dominuje podejście quasi-eks-
perymentalne. W metodach quasi-eksperymentalnych (nieeksperymentalnych) dobór 
do grupy poddanej i niepoddanej interwencji ma charakter nielosowy i oznacza wy-
stępowanie efektu selekcji. Dla prawidłowego oszacowania przyczynowego wpły-
wu interwencji konieczne jest takie dobranie prób, by obciążenie selekcyjne zostało 
wyeliminowane. Możliwe są różne sposoby postępowania. Grupę kontrolną można 
utworzyć spośród osób, które w tym samym czasie co osoby uczestniczące w aktyw-
nych programach, były bezrobotne, ale nie objęte zostały działaniami aktywnymi. 

W takiej sytuacji odpowiednią metodą ustalania efektu netto aktywnej polityki 
jest analiza regresji. Jest to metoda parametryczna, która umożliwia ocenę kierunku 
i siły wpływu uczestnictwa w programach na prawdopodobieństwo podjęcia pracy, 
kontrolując jednocześnie oddziaływanie na wynik innych ważnych czynników, takich 
jak: płeć, wiek, wykształcenie, uwarunkowania lokalne. Zmienną zależną jest przyję-
ta miara sukcesu programu, zazwyczaj podjęcie lub nie zatrudnienia. Ma ona charak-
ter dychotomiczny i przyjmuje wartość 0 lub 1 według następującej zależności:

Y=1, gdy bezrobotny poddany interwencji podjął zatrudnienie,
Y=0, w przeciwnym przypadku.
Zmienną niezależną jest fakt uczestnictwa bądź nie w programie oraz szereg in-

nych zmiennych opisujących cechy badanych jednostek. W przypadku zastosowania 
analizy regresji konieczna jest specyfikacja postaci funkcyjnej modelu. Regresja opie-

59  L. L. Orr, op.cit., s. 17–18.
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ra się na założeniu o angielskiej nazwie condtional independence assumption (CIA). 
Oznacza ono, że jeżeli udział bezrobotnych w programie jest funkcją cech obserwo-
walnych w X, to w stosunku do wyniku Y warunkowo na zmiennych w X udział jest 
losowy. Założenie to nie jest w pełni weryfikowalne empirycznie. Jego spełnienie 
zależy od wychwycenia i kontrolowania wszystkich zmiennych, które determinują 
uczestnictwo i wynik programu�0. Poważnym problemem w analizie regresji jest 
możliwe skorelowanie składnika resztowego ze zmienną niezależną opisującą party-
cypację w programie, które obciążać będzie efekt działania programu. Jak zauważa 
R. Trzciński, w rzeczywistości jest to zagrożenie bardzo realne, gdyż uwzględnienie 
w modelu wszystkich predykatorów, czyli zidentyfikowanie wszystkich zmiennych 
uwikłanych w mechanizm selekcji jest po prostu niemożliwe61. Słabością metody jest 
również założenie homogenicznego oddziaływania aktywnych programów na popu-
lację. Jak pokazują wyniki badań efekty aktywnych polityk rynku pracy są raczej 
heterogeniczne, co w takiej sytuacji podważa zasadność wykorzystania tej metody 
do ewaluacji. 

W związku z rosnącą popularnością w badaniach ewaluacyjnych analizy niepara-
metrycznej, modele regresji są krytykowane jako zbyt mało elastyczne i jednocześ-
nie bazujące na założeniach trudnych do spełnienia. Główną ich zaletą jest jednak 
ominięcie problemu związanego z „przekleństwem wielowymiarowości”62. 

Alternatywą bądź uzupełnieniem analizy regresji mogą być metody oparte na 
dopasowaniu. W celu wyeliminowania obciążenia selekcyjnego grupy: eksperymen-
talna i porównawcza tworzone są w taki sposób, że każdej osobie uczestniczącej 
w aktywnych programach przyporządkowuje się osobę bardzo do niej podobną, nie 
objętą działaniem aktywnej polityki. Popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
techniki opartej na schemacie prób dopasowanych według cech (ang. matched sam-
ples) ��.Grupy dopasowywane są na podstawie cech obserwowalnych, które obejmują 
typowe charakterystyki społeczno-demograficzne oraz cechy opisujące historię bez-
robocia danej osoby, na przykład: czas trwania bezrobocia, prawo do zasiłku, udział 
w programach zatrudnieniowych. W praktyce chodzi o znalezienie bliźniaków staty-
stycznych, z których jeden jest przypisany do grupy poddanej interwencji, a drugi do 
grupy kontrolnej. Jedyną cechą różnicującą jest partycypacja w aktywnych progra-
mach. Parowanie dokonywane jest w oparciu o wartości współzmiennych, opisujące 

60  R. Konarski, R. Kotnarowski, Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-
post, w: A. Haber (red.), op.cit., s. 188.

61  R. Trzciński, Wykorzystanie techniki propensity matching w badaniach ewaluacyjnych, PARP, 
Warszawa 2009, s. 21–22.

62  S. Speckesser, Essays on Evaluation of Active Labour Market Policy, Doctoral dissertation, 
Mannheim University, Mannheim 2004, s. 25, http://bibserv7.bib.uni-mannheim.de/
madoc/volltexte/2004/335.

63  J. Górniak, op.cit., s. 196–197.
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jednostki z obu grup. Ustalenie przyczynowego efektu danego programu polega na 
porównaniu uśrednionych wyników uzyskanych w grupie poddanej i niepoddanej 
interwencji. 

Poważnym zagrożeniem dla metod bazujących na dopasowaniu może być problem 
„przekleństwa wielowymiarowości” (curse-of-dimesionality problem). Poszczególne 
osoby mogą różnić się między sobą w wielu wymiarach, a zmienne obserwowalne 
mogą być określane na skali ciągłej. To często powoduje, że przy ograniczonych 
danych prawidłowe dopasowanie jest niemożliwe. Ten problem nosi nazwę com-
mon support, a jego efektywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie metody 
propensity score matching, rozwiniętej przez P. Rosenbauma i D. Rubina��. Zamiast 
przyporządkowania względem wektora obserwowalnych cech X, zaproponowali 
oni dopasowanie poszczególnych jednostek w oparciu o ich prawdopodobieństwo 
udziału w programie P (X). Wiele wymiarów X zostaje zredukowane do jednego 
syntetycznego wskaźnika – propensity score, co upraszcza procedurę dopasowania. 
Innymi słowy grupa kontrolna dobierana jest na podstawie oceny skłonności do par-
tycypacji w warunku interwencji. Do rozpowszechnienia techniki PSM w badaniach 
ewaluacyjnych przyczyniły się prace opublikowane przez R. Dehija i S. Wahba, po-
twierdzające jej atrakcyjność i rzetelność65.

Dopasowanie (matching) podobnie jak analiza regresji bazuje na założeniu CIA. 
Technicznie implementacja tej metody stanowi proces obejmujący następujące 
etapy��:

selekcja i pomiar zmiennych determinujących partycypację i wynik,
selekcja reprezentatywnej próby z populacji osób poddanych interwencji i odpo-
wiednio większej próby z puli kontrolnej osób nie poddanych interwencji,
oszacowanie wyników skłonności do partycypacji dla osób z obu grup (wylicze-
nie propensity scores),
dokonanie doboru jednostek do równoważnej grupy kontrolnej w oparciu o pro-
pensity scores,
weryfikacja jakości dopasowania grupy kontrolnej,
ocena efektu netto badanej interwencji.

Do szacowania wyników skłonności wykorzystuje się model regresji logistycz-
nej, w którym zmienną zależną jest fakt uczestnictwa w danym programie. Zmienne 
niezależne obejmują cechy, które mają wpływać zarówno na wynik, jak i partycypa-

64  P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op.cit., s. 41–55; P. Strawiński, Quasi-eksperymentalne metody 
ewaluacji, w: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP, Warszawa 
2008, s. 199–218.

65  R. H. Dehejia, S. Wahba, Causal Effects in Nonexperimental Studies: Reevaluating the 
Evaluation of Training Programs, “Journal of the American Statistical Association” 1999, 
no. 94 (448), s. 1053–1062.

66  R. Konarski, R. Kotnarowski, op.cit., s. 189; R. Trzciński, op.cit., s. 28.
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cję w programie. W celu dopasowania grupy kontrolnej można wykorzystać metody: 
najbliższego sąsiada (nearest neighbour), metodę caliper, metodę kernel. W efekcie 
utworzona grupa kontrolna będzie miała zbalansowane wszystkie zmienne obserwo-
walne zawarte w modelu prawdopodobieństwa. Efekt netto programu obliczany jest 
jako różnica średnich efektów uzyskanych w grupie osób objętej działaniem progra-
mu i równoważnej grupie kontrfaktycznej. Matching ma również swoje słabe strony. 
Przyjęte w metodzie założenia nie zawsze są spełniane, co może zaciemniać rzeczy-
wisty efekt działania programu.

Obciążenie selekcyjne może powstać w sytuacji, gdy badane grupy różnią się pod 
względem cech nieobserwowalnych. Wówczas zalecane są następujące metody��: 

połączenie matchingu z estymatorem warunkowej różnicy w różnicach (con-
ditional DiD),
zmiennych instrumentalnych,
regresji z nieciągłością (regression discontinuity design),
model Heckmana.

Podsumowując, analiza mikroekonometryczna daje zadowalające rezultaty dla 
projektów prowadzonych w małej skali w stosunku do rozmiarów danego rynku. 
Trzeba jednak podkreślić, że ten sposób oceny ignoruje wpływ aktywnych polityk 
na równowagę ogólną, to znaczy nie uwzględnia efektów zewnętrznych, które to-
warzyszą prowadzeniu działań aktywizacyjnych, tj.: substytucji, wypychania oraz 
zniekształceń podatkowych. Taką opinię wyraża między innymi J. Heckman, pod-
kreślając, że podejście mikroekonomiczne jest niepełne i stanowi pierwszy etap ca-
łościowej, makroekonomicznej ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy. Do analiz 
na poziomie makroekonomicznym, wykorzystuje się często model zmodyfikowanej 
funkcji dopasowań��. 

Oceny efektywności APRP dokonuje się również za pomocą analiz kosztów i ko-
rzyści. W latach 90. za sprawą Komisji Europejskiej metoda ta stała się ważnym 
instrumentem poprawy efektywności programów publicznych i jakości rządzenia 
w krajach członkowskich UE i jest szczególnie zalecana do oceny ex ante i ex post 
projektów finansowanych ze środków strukturalnych, w tym również programów 
przeciwdziałania bezrobociu ��. 

Metoda to polega na zidentyfikowaniu wszystkich kosztów i korzyści, które 
pojawiają się w związku z realizacją danego programu. Korzyści obejmują efekty 
netto w wymiarze mikro i makroekonomicznym. Natomiast do kosztów zalicza się 

67  M. Caliendo, op.cit., s. 24–35.
68  Szerzej na ten temat zob. E. Kwiatkowski, T. Tokarski, op.cit., s. 361–370 i P. Puhani, 

Estimating the Effects of Public Training on Polish Unemployment by Way of the Augmented 
Matching Function Approach, ZEW Discussion Paper 1999, No. s. 2–9.

69  A. Surdej, Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych, 
w: A. Haber, M. Szałaj (red.), op.cit., s. 109–111.
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wszystkie wydatki związane z wdrożeniem i obsługą programu oraz uboczne skutki 
działania programu, których zasięg oddziaływania może wykraczać poza grono osób 
biorących w nim udział. Wszystkie pozytywne efekty są wyrażane w wartościach 
pieniężnych, to znaczy, że przypisuje się im odpowiednie koszty. Wartościowanie 
efektów bardzo często jest problematyczne, niektóre z nich, szczególnie społeczne 
związane chociażby ze spadkiem przestępczości są trudne do kwantyfikowania. Tyl-
ko na podstawie porównania uzyskanych wyników z poniesionymi nakładami moż-
na wnioskować o opłacalności zainwestowanych środków. Pełne wykorzystanie tej 
metody w ewaluacji aktywnych programów zatrudnieniowych ograniczają trudności 
związane z pomiarem efektów miękkich i długi horyzont czasowy.

Podsumowując, w Unii Europejskiej do oceny APRP stosowane są cztery głów-
ne rodzaje badań ewaluacyjnych. W praktyce oznacza to, że wykorzystywane mogą 
być zasadniczo różne podejścia, jak i aplikowane różne metody zarówno jakościowe, 
jak i ilościowe. Chociaż w tym miejscu trudno wyrokować, która metoda czy podej-
ście daje najlepsze rezultaty ewaluacyjne, to wydaje się, że w krajach Wspólnoty 
ostatnio największe znaczenie odgrywają badania efektów netto, bazujące na analizie 
mikroekonometrycznej. Trzeba zauważyć, że wybór rodzaju badania ewaluacyjnego 
zależy od jego celów i możliwości realizacji w sensie czasu i niezbędnych środków 
finansowych. Poważnym ograniczeniem mogą być dane potrzebne do badania. War-
to na koniec podkreślić, że skuteczna ewaluacja wymaga systematycznych działań 
i pluralizmu metodologicznego.

4.  Pomiar efektywności aktywnych polityk rynku 
pracy przez publiczne służby zatrudnienia

W Polsce brakuje spójnego i kompleksowego systemu ewaluacji polityki rynku 
pracy, co skutkuje tym, że ocena efektywności programów zatrudnienia nie jest pro-
wadzona w sposób rzetelny i systematyczny. 

Monitorowanie efektów stosowanych programów aktywnych przez publiczne 
służby zatrudnienia opiera się na dwóch podstawowych wskaźnikach: stopie i koszcie 
ponownego zatrudnienia. Pomiar efektów brutto stanowi niezbędny etap pogłębio-
nej ewaluacji i od rzetelności i dokładności zebranych danych zależą w dużej mie-
rze wyniki prowadzonych analiz efektywności netto. Zasadniczym mankamentem 
istniejącego systemu informacyjnego urzędów pracy jest brak wiarygodnych infor-
macji o statusie bezrobotnego po uczestnictwie w programie. Bezrobotni kierowani 
do programów zorientowanych podażowo oraz prac społecznie użytecznych nie są 
wyłączani z systemu ewidencji. Z rejestrów są natomiast wykreślani uczestnicy prac 
interwencyjnych, robót publicznych oraz bezrobotni, którym przyznano dotację na 
podjęcie działalności gospodarczej. Efekt brutto podejmowanych działań aktywnych 
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mierzony jest odsetkiem osób, które po zakończeniu programu zostały wyłączo-
ne z ewidencji z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej, zatrudnienia w zakładzie 
pracy chronionej, podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, podjęcia pracy 
krótkookresowej sezonowej oraz osób, które do 3 miesięcy od upływu okresu sub-
sydiowania wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach 
prac interwencyjnych i robót publicznych nie zostały ponownie zarejestrowane jako 
bezrobotne. Dla osób, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej 
błędnie przyjmuje się, że efekt brutto wynosi 100%. 

Trzeba zauważyć, że dotychczasowe sposoby pomiaru efektów brutto zarówno 
zawyżają, jak i obniżają faktyczną efektywność brutto poszczególnych programów 
zatrudnienia. Wyłączenia z rejestru bezrobotnych z powodu niestawiennictwa fak-
tycznie często oznaczają podjęcie pracy, jednak z powodu braku dokładnych infor-
macji o losie bezrobotnego, tych wyłączeń nie można zaliczyć do statystyk efektyw-
ności zatrudnieniowej. Na przykład, nie wszyscy uczestnicy szkoleń, staży, którym 
udaje się znaleźć pracę w jakimś czasie od zakończenia programu zgłaszają ten fakt 
w urzędzie pracy i są wykreślani z rejestru z powodu niestawiennictwa. Prowadzi to 
do zaniżania efektów brutto. W przypadku prac interwencyjnych, kontynuacja za-
trudnienia przez uczestnika programu po podstawowym okresie subsydiowania, któ-
ra jest wymuszana zapisami ustawowymi dotyczącymi pomocy publicznej, jest rów-
nież wliczana do efektywności zatrudnieniowej, co powoduje zawyżanie statystyk 
efektywności brutto. Ponadto optymistycznie zakłada się, że jeżeli bezrobotny nie 
zarejestrował się ponownie po pracach interwencyjnych czy robotach publicznych, 
to znaczy, że nadal pracuje. Takie przypadki wlicza się do efektywności zatrudnie-
niowej, chociaż nie opierają się one na rzetelnych informacjach. Urzędy pracy nie 
sprawdzają, co dzieje się dokładnie z bezrobotnym, który wcześniej był zatrudniony 
w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych. Dane takie nie są gromadzo-
ne w systemie. 

Kolejną kwestią, która wymaga zmian jest czas od zakończenia programu, w ja-
kim mierzone są efekty prowadzonych działań. Dla wszystkich form wsparcia, nie-
słusznie, pomiaru efektywności brutto dokonuje się w takim samym okresie, czyli 
po upływie 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w danym programie. Z ustaleń 
empirycznych wiadomo, że dla szkoleń i staży i innych form podnoszenia kwalifi-
kacji, ze względu na efekt zamknięcia, bardziej korzystne są okresy dłuższe. Dla in-
strumentów wspierających samozatrudnienie, bez sensu wydaje się mierzenie efektu 
brutto 3 miesiące od uzyskania dotacji, jeżeli bezrobotny korzystający z tej pomocy 
jest zobowiązany do utrzymania działalności przez 12 miesięcy. Taki sposób postępo-
wania powoduje, że efekty brutto tego instrumentu kształtują się na poziomie 100% 
i są sztucznie zawyżone w stosunku do efektów pozostałych działań aktywnych.

Dodać trzeba, że w przypadku niektórych instrumentów brakuje odpowiednich 
definicji określających dokładanie moment zakończenia udziału w programie. Doty-
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czy to właśnie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prac interwen-
cyjnych. Dla tych pierwszych za moment ukończenia programu zaleca się przyjęcie 
daty upływu 12 obowiązkowych miesięcy utrzymania działalności gospodarczej od 
czasu, kiedy przyznano dotację. Dopiero 3 miesiące od tej daty można by zmierzyć 
efekt brutto udzielonego wsparcia. Natomiast prace interwencyjne mogą trwać od 6 
do 24, a nawet do 48 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje co drugi miesiąc. W przy-
padku tych programów niepoprawne wydaje się również mierzenie efektywności 
brutto, w okresie, kiedy dalsze zatrudnienie bezrobotnego wymuszane jest przepisa-
mi dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. 

Konkludując stwierdza się, że stosowane przez publiczne służby zatrudnienia 
sposoby liczenia efektywności brutto prowadzą do zaniżania efektów programów 
zorientowanych podażowo, szczególnie szkoleń i staży, a zawyżania efektów instru-
mentów subsydiowania zatrudnienia, w tym przede wszystkim wsparcia działalności 
gospodarczej i prac interwencyjnych. Wpływa to niekorzystnie na wysokość efektów 
realnych szacowanych na etapie dalszej, pogłębionej ewaluacji. 

5.  Możliwości wykorzystania danych 
gromadzonych w KSMRP na potrzeby  

badań ewaluacyjnych

5.1.  Konstrukcja i planowane kierunki rozwoju Systemu 
Informacyjnego SYRIUSZ

System Informacyjny SYRIUSZ (SI SYRIUSZ) jest obecnie jednym z głów-
nych projektów realizowanych przez Departament Informatyki Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej (MPiPS). Składa się z kilku, ściśle ze sobą powiązanych sy-
stemów. Trzy z nich: Krajowy System Monitorowania (Monitoringu) Rynku Pracy 
(KSMRP)�0, Portal Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i Centralna Baza Ofert 
Pracy (CBOP) tworzą tzw. warstwę centralną. Jej zadaniem jest integracja systemów 
informacyjnych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Do użytku oddano 
już także Aplikację Centralną SI SYRIUSZ. Dane do warstwy centralnej przesyła-
ne są w określonych terminach i formatach z baz danych powiatowych i wojewódz-
kich urzędów pracy. Główny kierunek komunikacji prowadzi od urzędów pracy do 
MPiPS. W drugą stronę wysyłane są informacje o otrzymaniu danych lub o błędach. 
Ze względu na obowiązujące rozwiązania ustawowe póki co nie można zautomaty-
zować ich pobierania. Regulacje prawne stanowią bowiem, że właścicielami danych 

70  W informacjach podawanych przez MPiPS, portal Publicznych Służb Zatrudnienia, 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, twórcę KSMRP – konsorcjum firm S&T, Bonair 
i RSI – czy artykułach prasowych pojawiają się oba warianty nazwy systemu.
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są urzędy pracy, które nie mogą się tej własności pozbyć na rzecz innych podmiotów. 
Urzędy pracy mogą jedynie wysyłać dane od siebie do innych i właśnie w taki spo-
sób zasilana jest m.in. hurtownia danych KSMRP oraz Aplikacja Centralna71.

Obok KSMRP funkcjonują systemy, które pozwalają obserwować sytuacje w in-
nych dziedzinach opieki socjalnej państwa. Wymienić tu można: Krajowy System 
Monitoringu Pomocy Społecznej (KSMPS), Świadczeń Rodzinnych (KSMSR) 
i Funduszy Alimentacyjnych (KSMFA). Obecnie mają głównie postać hurtowni da-
nych i są wykorzystywane do zestawień statystycznych. Dzięki nim możliwa jest 
integracja danych zbieranych na poziomie lokalnym. 

Departament Informatyki MPiPS planuje w przyszłości stworzenie warstwy in-
tegrującej, która scali wszystkie systemy monitorowania (zarówno funkcjonujące, 
jak i planowane) w obszarach rynku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz spraw 
rodziny. Dodatkowo dzięki warstwie integrującej możliwe będzie pobieranie danych 
demograficznych i makroekonomicznych. Ma to umożliwić korelację i porównywa-
nie danych z wielu różnych obszarów udzielanych świadczeń społecznych. Na tej 
podstawie będzie można formułować wnioski pozwalające na bardziej efektywne 
dysponowanie środkami72.

Znaczną przeszkodą w opracowaniu i wdrożeniu takiego systemu jest obowią-
zujący porządek prawny. Obecnie działania objęte zasięgiem planowanego systemu 
regulują aż cztery różne ustawy (a w każdej z nich, przykładowo, znajduje się inna 
definicja rodziny). System taki powinien jednak zostać stworzony, gdyż w świetle 
badań wykorzystywanie systemów IT w powiatowych urzędach pracy wpływa pozy-
tywnie na efektywność ich działań. Dzięki niemu możliwe będzie także zbudowanie 
korporacyjnego systemu wiedzy ministerstwa��.

5.2.  Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy

KSMRP to jedna z aplikacji SI SYRIUSZ, która ma umożliwić prowadzenie 
monitoringu danych beneficjentów publicznych służb zatrudnienia w celu lepszego 
określania zadań polityki rynku pracy. W jego ramach zintegrowane mają zostać roz-
proszone obecnie zasoby oraz dostosowane narzędzia, za pomocą których świad-
czone są usługi za pośrednictwem sieci Internet. Jak podkreśla Dariusz Bogucki, 
dyrektor Departamentu Informatyki w MPiPS „jest to system informacyjny kategorii 
G2S (government to science). Ma służyć przede wszystkim badaniom i analizom na 
potrzeby polityki zatrudnienia. Ministerstwo może za jego pośrednictwem zbierać 
szeroki zakres danych do analizowania i monitorowania sytuacji. Dzięki temu ła-

71  A. Gontarz, Coraz lepsza wiedza, http://www.publicstandard.pl.
72  Ibidem.
73  Nowa jednolita warstwy integracyjnej ma być stworzona do 2011 r. w ramach projektu 

Emp@tia. Projekt ten jest ściśle powiązany z projektem SI SYRIUSZ. Koszty realizacji 
obu projektów mają być pokryte ze środków funduszy europejskich. Ibidem.
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twiej można będzie sprawować nadzór i precyzyjniej określać metody oraz zakres 
interwencji”��.

KSMRP ma postać hurtowni danych, która swoim zakresem w pierwszej fa-
zie obejmie obszar rynku pracy i umożliwi monitorowanie zjawisk zachodzących 
na rynku pracy, a także analizę obszaru biedy i bezrobocia. Stanowić ma kluczowe 
rozwiązanie w zakresie analizy i oceny efektywności działań podejmowanych przez 
publiczne służby zatrudnienia na rynku pracy. Z założenia ma służyć optymalizacji 
decyzji dotyczących wydatkowania funduszy publicznych na walkę z bezrobociem 
czy uruchamiania poszczególnych narzędzi aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

Dzięki wykorzystaniu technologii analitycznej OLAP użytkownicy hurtowni75 
mają mieć możliwość bieżącego monitorowania zmian na rynku pracy. Dane o bez-
robotnych można będzie zestawiać i kojarzyć pod różnym kątem i według różnych 
kryteriów, np.: terytorium, wykształcenia, odbytych staży i otrzymanych świadczeń, 
ruchliwości bezrobotnych, okresów rejestracji. Dzięki temu będzie możliwe będzie 
m.in. sprawdzanie efektywność narzędzi ustawowych stosowanych w zwalczaniu 
bezrobocia. Za pomocą odpowiednio skonstruowanego pytania do hurtowni będzie 
można na przykład ustalić, ile osób bezrobotnych o określonych cechach jest na 
wskazanym obszarze, albo czy szkolenia przeprowadzone w ostatnich dwóch latach 
w danym powiecie spowodowały zmniejszenie bezrobocia w danej grupie wiekowej. 
Ponadto, system ma dać możliwość pracy na danych jednostkowych wszystkich be-
neficjentów i wszystkich urzędów pracy. Do tej pory nie było bowiem możliwości 
dostępu do tak dokładnych danych. 

Wśród korzyści wdrożenia KSMRP wymienić zatem można:
dostęp do źródłowych danych o rynku pracy,
możliwość opracowywania polityki społecznej i dobierania instrumentów w za-
leżności od zjawisk i uwarunkowań rynku pracy,
możliwość diagnozowania przyczyn sytuacji i niekorzystnych zjawisk na rynku 
pracy,
stworzenie zaawansowanych narzędzi umożliwiających prowadzenie badań na-
ukowych.

5.3.  Podsumowanie

Wydaje się, że potencjał informacji zbieranych w ramach KSMRP ma szansę 
stworzyć bazę danych, która będzie mogła być wykorzystywana w badaniach efek-
tywności polityki rynku pracy. Hurtownia ta, z założenia, ma zawierać jednostkowe 

74  Cyt. za: A. Gontarz, op.cit.
75  Dostęp do hurtowni KSMRP będą miały uprawnione osoby w MPiPS, mające z nią 

bezpośrednie połączenie. Część danych z hurtowni będzie też dostępna poprzez portal 
Publicznych Służb Zatrudnienia.

−
−
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−
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dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich powiatowych urzę-
dach pracy w Polsce. Z tego powodu mogłaby stanowić pożądany operat losowania 
bezrobotnych, zarówno uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy, jak 
i nie korzystających z nich (tzw. grupa kontrolna). Ponieważ KSMRP nie funkcjonuje 
jeszcze w pełnym zakresie, możliwość ta ma na razie charakter jedynie teoretyczny.

Ważnym problemem pojawiającym się podczas analizy możliwości wykorzysta-
nia danych z KSMRP do pogłębionego badania efektywności aktywnych polityk ryn-
ku pracy, jest kwestia poufności danych dotyczących bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP (por. podrozdział 5.1.). 

Należy mieć także na uwadze, że nawet najlepiej opracowany system informa-
tyczny nie umożliwi zbierania danych, które umykają oficjalnym statystykom. I tak, 
informacje gromadzone w ramach systemu SyriuszSTD�� nie obejmują wszystkich 
bezrobotnych, a jedynie tych zarejestrowanych w PUP. Tymczasem populacje bez-
robotnych w sensie ekonomicznym i osób zarejestrowanych jako bezrobotne na 
podstawie kryteriów ustawowych nie pokrywają się��. Dlatego też dane zbierane 
w ramach systemu SyriuszSTD, które następnie są przesyłane do hurtowni danych 
KSMRP, nie powinny być jedynym źródłem służącym do monitorowania sytuacji na 
rynku pracy. 

Na podstawie analizy danych możliwych do wprowadzenia do systemu Sy-
riuszSTD można stwierdzić, że obecnie spełnia on zapotrzebowanie urzędów pra-
cy. Jednakże wykorzystanie dostępnych w jego ramach aplikacji w dużym stopniu 
zależy od przyjętych wytycznych dotyczących zakresu i szczegółowości zbieranych 
danych oraz od fachowości pracownika działu informatyki danego PUP. W praktyce 
może to oznaczać, że niemal każdy urząd pewnych danych do systemu nie wprowa-
dza (tym bardziej, że wypełnianie informacjami wszystkich pól nie jest wymagane), 
a zatem nie będą one mogły być użyte w analizach efektywności aktywnych progra-
mów rynku pracy. 

W celu oceny efektywności netto APRP należałoby zadbać o ocenę długofalo-
wych efektów poszczególnych usług i instrumentów. Na podstawie obecnie zbiera-
nych danych trudno ocenić, czy podjęte przez bezrobotnego zatrudnienie po uczest-
nictwie w danym programie ma charakter trwały, czy stanowi jedynie krótkotrwały 
epizod w życiu zawodowym danej osoby. Brak powrotu danej osoby do rejestru bez-

76  W niniejszym opracowaniu założono, że wszystkie dane wprowadzane do systemu 
SyriuszSTD docelowo znajdą się w KSMRP. Być może nie odzwierciedla to w pełni 
możliwości jakie będzie dawał KSMRP, ale jest jedynym z nielicznych wiarygodnych 
źródeł informacji. 

77  Szerzej na ten temat J. Liwiński, U. Sztanderska, Analiza sytuacji na wybranych powiatowych 
rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce, Departament 
Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2006, s. 19.
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robotnych wcale nie musi oznaczać faktu zatrudnienia – bezrobotny mógł bowiem 
zniechęcić się i zrezygnować z poszukiwania pracy, przeprowadzić się do innego 
miasta, gdzie ponownie zarejestrował się, czy też nabyć prawa do emerytury, ren-
ty, itp. Konieczne są zatem tutaj badania panelowe wśród bezrobotnych, którzy po 
uczestnictwie w programie otrzymali zatrudnienie i je utrzymali, a także wśród osób, 
stanowiących tzw. grupę kontrolną.

Jeżeli efektywność netto programów zatrudnieniowych miałaby być wyznacza-
na na poziomie powiatowych urzędów pracy, to w każdej takiej jednostce powinna 
zostać zatrudniona co najmniej jedna osoba potrafiąca analizować dane statystyczne 
i posiadająca wiedzę z zakresu ekonomii rynku pracy. Bez spełnienia tego warun-
ku PUP nie będą w stanie poprawnie analizować sytuacji na lokalnym rynku pracy 
i wyznaczać efektywności.

Rzeczywiste procedury konieczne do pozyskania danych z systemu Sy-
riuszSTD przedstawiono w części II, w rozdziale V niniejszej książki. W tym 
miejscu można ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że mimo rozbudowa-
nego modułu selekcjonowania informacji, w obecnej postaci SyriuszSTD nie 
jest przystosowany do dostarczania danych przydatnych w analizach efektyw-
ności aktywnych programów rynku pracy. Dane są rozproszone w systemie, 
po wyeksportowaniu mają format uniemożliwiający ich bezpośrednie wyko-
rzystanie i wymagają długotrwałego czyszczenia. Z powodu tych wad syste-
mu SyriuszSTD, informatycy z powiatowych urzędów pracy nie są w stanie 
bezpośrednio wyekstrahować niezbędnych danych. Mogą dostarczyć jedynie 
dane surowe, które wymagają dalszej obróbki i intensywnych prac związa-
nych z przygotowaniem algorytmu oraz narzędzi pozyskiwania z nich danych 
potrzebnych w procesie budowy modeli ekonometrycznych wykorzystywa-
nych w badaniach ewaluacyjnych.
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ROZDZIAŁ IV

PODSTAWY METODOLOGICZNE  
BADANIA

1.  Cel i zakres badania

Głównym celem badania w drugim etapie projektu była kompleksowa analiza 
i ocena efektywności brutto i netto aktywnych polityk rynku pracy stosowanych 
w Polsce w 2009 r. Badanie przeprowadzono w sześciu powiatach spośród 379 
w Polsce, które zostały wybrane w sposób losowy z poszczególnych grup powiatów 
reprezentujących najbardziej zbliżony typ gospodarki i stan na rynku pracy. Grupy 
powiatów wyłoniono w procesie hierarchicznego grupowania za pomocą metody 
Warda. 

Cel główny stanowił podstawę do określenia szczegółowych zadań badania iloś-
ciowego i jakościowego, którymi były:

identyfikacja skutecznych i nieskutecznych – w kategorii wpływu na zatrudnie-
nie aktywnych polityk rynku pracy,
określenie przestrzennego zróżnicowania efektywności poszczególnych aktyw-
nych programów rynku pracy,
zbadanie efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w prze-
kroju wybranych cech społeczno-demograficznych bezrobotnych,
poznanie czynników sprzyjających podjęciu przez bezrobotnych zatrudnienia,
ocena jakościowych aspektów sytuacji zatrudnieniowej uczestników aktywnych 
programów,
wskazanie czynników determinujących wysoką i niską efektywność programów, 
oraz

−

−

−
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−
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określenie luk w zakresie danych w systemie Syriusz, które są niezbędne z punktu 
widzenia pogłębionej i rzetelnej ewaluacji polityki rynku pracy w przyszłości.

Analizie efektywności poddano podstawowe instrumenty aktywnej polityki ryn-
ku pracy, takie jak: szkolenia zawodowe, staże, prace interwencyjne, prace społecz-
nie użyteczne, roboty publiczne i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Ze 
względu na przyjęte założenia badawcze z analizy wykluczono pośrednictwo pra-
cy i doradztwo zawodowe. W związku z powszechnym obejmowaniem bezrobot-
nych rejestrujących się w urzędach pracy pośrednictwem pracy i doradztwem za-
wodowym, niemożliwe było utworzenie grup kontrolnych dla tych instrumentów. 
Badaniem nie objęto również przygotowania zawodowego dorosłych – programu 
wprowadzonego nowelizacją ustawy w grudniu 2008 r. Skala wykorzystania tego 
instrumentu w 2009 r. była nieznaczna.

2.  Koncepcja badań

2.1.  Wybór i charakterystyka powiatów

Zgodnie z przedstawioną ofertą badania terenowe zostały przeprowadzo-
ne w sześciu powiatach. W celu wyboru tych powiatów konieczne było wyodręb-
nienie sześciu grup powiatów reprezentujących możliwie najbardziej zbliżony typ 
gospodarki i stan rynku pracy. W celu uchwycenia prawidłowości empirycznych 
konieczne było pogrupowanie ich na podstawie pewnych fundamentalnych charak-
terystyk. Do wytypowania stosunkowo homogenicznych grup powiatów w Polsce ze 
względu na sytuację na rynku pracy posłużyła metoda hierarchicznego grupowania. 
W metodzie tej skupiska tworzone są w sposób sekwencyjny poprzez łączenie do-
tychczasowych skupisk niższego rzędu. W rezultacie powstaje hierarchiczny system 
skupisk, rozłączny na każdym z jego poziomów. Zastosowanie tej metody pozwala 
na taksonomiczny opis badanych obiektów i budowę typologii, a także co ważniejsze 
na redukcję i uproszczenie danych. W analizie wykorzystano metodę Warda, przy 
zastosowaniu odległości euklidesowej. Przy wyborze zmiennych kierowano się mię-
dzy innymi możliwością uzyskania informacji statystycznych na poziomie powiatu. 
Wstępnie do analizy przyjęto dziewięć zmiennych reprezentujących stan gospodarki 
i elastyczność rynku pracy:

udział pracujących w sektorze rolniczym w ogólnej liczbie pracujących według 
stanu w końcu 2009 r.); 
udział pracujących w sektorze przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących 
(stan w dniu 31 XII 2009 r.); 
stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII 2009 r.); 

−
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−
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średnia z miesięcznych stóp bezrobocia z roku 2009; 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009 r.; 
udział zarejestrowanych bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (stan 
w dniu 31 XII 2009 r.); 
liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 
(stan w dniu 31 XII 2009 r.); 
napływ bezrobotnych w 2009 r. do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w dniu 
31 XII 2008 r.; 
odpływ bezrobotnych w 2009 r. do liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
w dniu 31 XII 2008 r.

Okazało się, że niektóre zmienne są silnie skorelowane, wobec czego z dalszej 
analizy wyeliminowano te zmienne, dla których wartość bezwzględna współczynni-
ka korelacji była większa od 0,7. Ostatecznie do dyskryminacji powiatów wykorzy-
stano następujące zmienne obserwowalne:

stopę bezrobocia rejestrowanego w powiecie (stan w dniu 31 XII 2009 r.) – jako 
miarę umożliwiającą ocenę zmiany sytuacji na powiatowym rynku pracy; 
stopę napływu do bezrobocia, obliczoną jako stosunek napływu bezrobotnych 
w powiecie w 2009 r. do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym po-
wiecie w dniu 31 XII 2008 r. obrazującą w pewnym stopniu elastyczność rynku 
pracy w powiecie; 
indeks przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów gospodarczych w powie-
cie zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców (stan w dniu 
31 XII 2009 r.) – jako miarę będącą przybliżeniem sytuacji na rynku pracy i jego 
dynamiki; 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie w 2009 r. – jako przy-
bliżoną miarę zamożności i produktywności; 
udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w powiecie (stan 
w dniu 31 XII 2009 r. według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; 
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; z pracującymi 
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) jako cechę wskazującą na 
strukturę gospodarki w powiecie.

Na podstawie przeprowadzonego procesu grupowania wyłoniono 6 grup powia-
tów, którym – oprócz numerów – nadano nazwy w zależności od ich charakterystyk. 
Nazwy te mają charakter umowny, ale dobrze oddają specyfikę poszczególnych grup. 
Podział powiatów na względnie homogeniczne grupy wraz z ich opisem, który wy-
korzystano do dalszych badań przedstawia tabela 14 i 15. 

Grupa powiatów nowoczesnych jest najmniej liczna, obejmuje największe i najle-
piej rozwinięte ośrodki miejskie, takie jak: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków, 
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Katowice, Poznań oraz inne, choć nieco mniejsze miasta o ważnym znaczeniu gospo-
darczym dla poszczególnych regionów w Polsce. W grupie tej znalazło się również 
kilka powiatów ziemskich zlokalizowanych wokół największych metropolii.

Tabela 14.  Zróżnicowanie powiatów w Polsce w 2009 r. ze względu na typ 
gospodarki i sytuację na rynku pracy 

Typ powiatu
Numer 

typu 
powiatu

Liczba 
powiatów 
w grupie

Charakterystyka typu gospodarki i rynku pracy 
w grupie powiatów

Duże ośrodki 
miejskie z rozwiniętą 
funkcją przemysłową 
(nowoczesne) 

I 33

niskie stopy bezrobocia rejestrowanego, relatywnie 
wysokie stopy napływu do bezrobocia (rynek 
pracy stosunkowo elastyczny), duża liczba 
podmiotów gospodarczych, najwyższe przeciętne 
wynagrodzenia brutto w gospodarce, bardzo niski 
udział pracujących w rolnictwie 

Uprzemysłowione, 
stanowiące zaplecze 
ośrodków miejskich 
(suburbia) 

II 69

średnie wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego, 
relatywnie wysokie stopy napływu do 
bezrobocia, średniej wielkości liczba podmiotów 
gospodarczych, relatywnie niskie przeciętne 
wynagrodzenia brutto w gospodarce, niskie 
znaczenie rolnictwa

Przemysłowe 
o przestarzałej 
strukturze 
gospodarczej 
(średniej wielkości 
miasta) 

III 53

średnie wielkości stopy bezrobocia, średnie 
wielkości stopy napływu do bezrobocia, relatywnie 
duża liczba podmiotów gospodarczych, średniej 
wysokości przeciętne wynagrodzenia brutto 
w gospodarce, bardzo niskie znaczenie rolnictwa

Rolniczo-
przemysłowe IV 97

relatywnie wysokie stopy bezrobocia 
rejestrowanego, niskie stopy napływu do 
bezrobocia (rynek pracy stosunkowo mało 
elastyczny), niewielka liczba podmiotów 
gospodarczych, najniższe przeciętne 
wynagrodzenia brutto w gospodarce, umiarkowane 
znaczenie rolnictwa

Rolnicze z rozwiniętą 
funkcją turystyczną V 67

bardzo wysokie stopy bezrobocia rejestrowanego, 
średniej wielkości stopy napływu do bezrobocia, 
średniej wielkości liczba podmiotów 
gospodarczych, relatywnie niskie przeciętne 
wynagrodzenia brutto w gospodarce, umiarkowane 
znaczenie rolnictwa

Tradycyjne rolnicze 
(rozdrobnione 
rolnictwo) 

VI 60

średnie wielkości stopy bezrobocia, niskie 
stopy napływu do bezrobocia, niewielka liczba 
podmiotów gospodarczych, relatywnie niskie 
przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce, 
wysoki udział pracujących w rolnictwie

Źródło: opracowanie własne. 

Tę grupę powiatów cechuje korzystna struktura gospodarki. Wysokie stopy na-
pływu do bezrobocia i jednocześnie bardzo niskie stopy bezrobocia rejestrowanego 
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świadczą o relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy. W powiatach występuje duża 
liczba podmiotów gospodarczych, a przeciętne wynagrodzenia brutto należą do naj-
wyższych w Polsce. 

Tabela 15. Liczba powiatów w grupach według województw

Województwo
Typ powiatu

Razem
I II III IV V VI

Dolnośląskie 3 6 7 2 11 – 29
Kujawsko-
pomorskie 2 1 1 15 4 – 23

Lubelskie – 1 6 3 – 14 24
Lubuskie 2 5 – 1 6 – 14
Łódzkie – 5 2 9 – 8 24
Małopolskie 2 5 5 7 – 3 22
Mazowieckie 6 1 10 10 – 15 42
Opolskie 1 3 2 3 3 – 12
Podkarpackie – 1 4 18 2 – 25
Podlaskie – 2 2 4 – 9 17
Pomorskie 6 4 – 1 9 – 20
Śląskie 3 20 8 3 2 – 36
Świętokrzyskie – – 2 4 1 7 14
Warmińsko-
mazurskie 1 – 1 6 13 – 21

Wielkopolskie 3 15 1 11 1 4 35
Zachodnio-
pomorskie 4 – 2 – 15 – 21

Razem 33 69 53 97 67 60 379

Typ powiatu: I – duże ośrodki miejskie, II – uprzemysłowione (suburbia), III – przemysłowe 
o przestarzałej strukturze gospodarczej, IV – rolniczo-przemysłowe, V – rolnicze z funkcją turystyczną, 
VI – tradycyjne rolnicze.
Źródło: opracowanie własne.

Grupę powiatów uprzemysłowionych tworzą powiaty grodzkie, jak i ziemskie 
stanowiące w przeważającej mierze zaplecze dużych miast. W większości przypad-
ków są to powiaty obejmujące obszar dojazdów do pracy do ośrodków miejskich, 
zlokalizowanych w bliskim otoczeniu. Cechuje je niski udział pracujących w rolni-
ctwie. W ramach tej kategorii znalazły się głównie powiaty województwa śląskiego, 
wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz po kilka powiatów z województwa łódzkiego, 
małopolskiego, pomorskiego i opolskiego. Dokładne zestawienie liczby powiatów 
w poszczególnych grupach według województw prezentuje tabela 15. Rynek pracy 
w tej grupie powiatów można określić jako średnio elastyczny, występują tu relatyw-
nie wysokie stopy napływu do bezrobocia i średniej wielkości bezrobocie. W powia-
tach liczba podmiotów gospodarczych kształtuje się na niezbyt wysokim poziomie, 
a przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce – z wyjątkiem kilku powiatów wo-
jewództwa śląskiego i wielkopolskiego – są relatywnie niskie. 
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Grupa powiatów przemysłowych obejmuje średniej wielkości miasta, jak i kil-
ka powiatów ziemskich. W tej kategorii znalazły się między innymi takie miasta, 
jak: Włocławek, Lublin, Zamość, Łódź, Tarnów, Płock, Radom, Siedlce, Przemyśl 
i Rzeszów. Są to przeważnie powiaty związane z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, 
znaczenie rolnictwa w tej grupie jest bardzo niskie. Ich cechą charakterystyczną jest 
średniej wielkości bezrobocie i relatywnie duża liczba podmiotów gospodarczych. 
Przeciętne wynagrodzenia brutto w tej grupie powiatów kształtują się na poziomie 
przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju. 

Do grupy powiatów rolniczo-przemysłowych należą powiaty ziemskie o umiarko-
wanym znaczeniu rolnictwa. Jest to najliczniejsza kategoria wyodrębniona w proce-
sie grupowania, w której dominują powiaty z województwa kujawsko-pomorskiego, 
podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Cechuje je relatywnie 
wysokie bezrobocie. Rynek pracy jest stosunkowo mało elastyczny, na co wskazują 
niskie stopy napływu do bezrobocia i niewielka liczba podmiotów gospodarczych. 
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce należą do najniższych w kraju. 

Grupę powiatów rolniczych z funkcją turystyczną tworzą powiaty leżące przeważ-
nie na terenach atrakcyjnych pod względem turystycznym. Powiaty wchodzące do tej 
grupy występują głównie w województwach: dolnośląskim, pomorskim, warmińsko-
mazurskim i zachodnio-pomorskim. Ich cechą charakterystyczną jest umiarkowane 
znaczenie rolnictwa w gospodarce i bardzo wysokie bezrobocie. Rynek pracy można 
określić jako średnio elastyczny. Liczba podmiotów gospodarczych kształtuje się na 
przeciętnym poziomie, natomiast wynagrodzenia należą do relatywnie niskich. 

W skład grupy powiatów rolniczych wchodzą powiaty reprezentujące tradycyjne 
rozdrobnione rolnictwo, występujące głównie w województwach: lubelskim, łódz-
kim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. Cechuje je bardzo wysoki udział 
pracujących w rolnictwie i relatywnie niskie przeciętne wynagrodzenia brutto w go-
spodarce. Niskie stopy napływu do bezrobocia i niewielka liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych świadczą, że rynek pracy jest w zasadzie nieelastyczny. 
Sytuacja na rynku pracy jest trudna, stopy bezrobocia rejestrowanego są jednak niższe 
niż w grupie powiatów rolniczo-przemysłowych i rolniczych z funkcją turystyczną.

W dalszej kolejności z każdej grupy wylosowany został jeden powiat, reprezen-
towany przez powiatowy urząd pracy, na obszarze działania którego przeprowadzo-
ne zostało badanie terenowe. Procedura losowania polegała na ponumerowaniu po-
wiatów wchodzących w skład każdej wyodrębnionej grupy od 1 do n, a następnie 
dokonaniu wyboru jednego powiatu z każdej grupy przy wykorzystaniu generatora 
liczb losowych. W wyniku losowania do badań dobrano następujące sześć powiatów 
z całej Polski reprezentujące różne typy lokalnych rynków pracy:

z grupy dużych ośrodków miejskich: miasto Toruń,
z grupy powiatów uprzemysłowionych stanowiących zaplecze ośrodków miej-
skich: powiat tyski,

−
−
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z grupy powiatów przemysłowych o przestarzałej strukturze gospodarczej: mia-
sto Radom,
z grupy powiatów rolniczo-przemysłowych: powiat wąbrzeski,
z grupy powiatów rolniczych z funkcją turystyczną: powiat giżycki,
z grupy powiatów tradycyjnych rolniczych: powiat biłgorajski.

2.2.  Zarys koncepcji postępowania badawczego

Jako operat wyboru prób do badania zostały wykorzystane, prowadzone w pro-
gramie SYRIUSZ (PULS), rejestry bezrobotnych w badanych powiatach, zawierają-
ce dane o ich cechach społeczno-zawodowych i historii zatrudnienia.

Wyodrębniono dwie subpopulacje bezrobotnych. Pierwszą stanowiła grupa pod-
dana interwencji, która została określona jako badana próba. Druga natomiast została 
określona grupą kontrolną, z której, wykorzystując odpowiednie procedury, wyło-
niono następnie próbę kontrolną, obejmującą bezrobotnych o charakterystykach naj-
bardziej zbliżonych do badanej próby.

Badaną próbę stanowili ci bezrobotni, którzy rozpoczęli udział w APRP w 2009 r. 
Z próby zostały wyeliminowane osoby, które w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 
I kwartału 2011 r. (do momentu przeprowadzenia obserwacji) uczestniczyły w wię-
cej niż jednym programie aktywnym (nie dotyczy pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego oraz tych działań aktywnych, w których uczestnictwo było warunkiem 
zakwalifikowania do ocenianego programu, np. szkoleń dla osób ubiegających się 
o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej), a także te, które do momentu 
obserwacji przeszły na emeryturę lub rentę. 

Grupę kontrolną stanowili natomiast ci bezrobotni, którzy figurowali w rejestrach 
w dniu 1 stycznia 2009 r. i nowo zarejestrowani w 2009 r., pod warunkiem, że nie bra-
li udziału w APRP w okresie od 1 stycznia 2008 r. do momentu obserwacji. Z grupy 
kontrolnej wyeliminowano również osoby, które do momentu obserwacji osiągnęły 
wiek emerytalny i przeszły na emeryturę lub rentę. Z grupy kontrolnej, na podstawie 
procedury propensity score matching, wyłoniono próbę kontrolną, obejmującą tych 
bezrobotnych, którzy pod względem wskazanych cech byli najbardziej podobni do 
bezrobotnych z grupy badanej.

Zarówno do próby badanej, jak i do próby kontrolnej zostały zakwalifikowane 
wszystkie osoby bezrobotne spełniające przyjęte warunki. Na podstawie historii 
zdarzeń i informacji o cechach społeczno-zawodowych bezrobotnych uzyskanych 
z systemu Syriusz oceniono efektywność brutto oraz efektywność netto badanych 
instrumentów polityki rynku pracy: szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót pub-
licznych, prac społecznie użytecznych oraz dotacji na podjęcie działalności gospo-
darczej. Ocenę efektywności wymienionych programów aktywnych przeprowadzono 
przy wykorzystaniu dwóch metod: propensity score matching oraz analizy regresji.

−

−
−
−
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Analizę ilościową, przeprowadzoną na podstawie informacji zawartych w reje-
strach bezrobotnych według omówionych wyżej procedur, uzupełniono analizą ja-
kościową na podstawie danych uzyskanych z badania sondażowego wśród losowo 
wybranych par (losowanie warstwowe), obejmujących bezrobotnych z próby bada-
nej i odpowiadających im bezrobotnych z próby kontrolnej. Założono, że sondażem 
zostanie objętych 2160 osób bezrobotnych, po 30 par bezrobotnych dla każdego ba-
danego instrumentu polityki rynku pracy w każdym z badanych powiatów. Sondaż 
dostarczył informacji, których brakowało w rejestrach PUP, dotyczących w szczegól-
ności losów bezrobotnych po uczestnictwie w programie i wyrejestrowaniu z nich. 
Pozwolił również na ocenę kompletności informacji zawartych w bazie Syriusz. Na 
podstawie danych uzyskanych w drodze badania sondażowego dokonano także oceny 
efektywności analizowanych programów rynku pracy. Występujące różnice w ocenie 
efektywności na podstawie danych uzyskanych z Syriusza i z sondażu przeprowa-
dzonego na próbie pobranej w sposób losowy umożliwiły również odniesienie się do 
jakości i kompletności danych zawartych w rejestrach.

Ze względu na ochronę danych osobowych procedurę wyboru bezrobotnych do 
próby badanej i próby kontrolnej przeprowadzili pracownicy badanych PUP według 
wskazówek i algorytmów przygotowanych przez zespół badawczy. Z tego samego 
powodu sondaż wśród byłych bezrobotnych został również przeprowadzony przez 
pracowników PUP, którzy skojarzyli dane z sondażu z informacjami o bezrobotnych 
pochodzącymi z rejestrów. Zespół badawczy otrzymał odpersonalizowane bazy da-
nych, na których przeprowadził dalsze postępowanie badawcze.

3.  Wykorzystane metody badania  
efektywności realnej

3.1.  Metoda propensity score matching 

Cechą współczesnych państw wysoko rozwiniętych są prowadzone w ramach 
polityki społeczno-gospodarczej aktywne polityki rynku pracy. Nabierają one coraz 
większego znaczenia z uwagi na przekonanie, że realizując je można pomóc osobom 
znajdującym się w trudniej sytuacji na rynku pracy. Każda podejmowana w ramach 
APRP interwencja musi być po zakończeniu ewaluowana pod kątem skuteczności��. 
Zasadniczym elementem ewaluacji ex post jest oszacowanie efektu przyczynowego 
podjętego działania. 

78  M. Bukowski (red.), Zatrudnienie..., op.cit., s. 115–116.
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3.1.1.  Stany kontrfaktyczne we wnioskowaniu o przyczynowości

Rozważania naukowe nad zagadnieniem przyczynowości w badaniach ewalua-
cyjnych zaowocowały wypracowaniem przez statystyków i ekonometryków, wywo-
dzącej się z logiki, koncepcji stanów kontrfaktycznych (counterfactual framework). 
Umożliwia ona operacyjne podejście do wnioskowania o wielkości efektu przyczyno-
wego w sytuacjach nieeksperymentalnych. Podstawowe założenie koncepcji stanów 
kontrfaktycznych polega na tym, że osoby poddane działaniu określonego instru-
mentu aktywnej polityki rynku pracy oraz osoby nieuczestniczące w APRP posiadają 
potencjalne wyniki w obu tych stanach. Przy czym zaobserwowanie danej osoby jest 
możliwe tylko w jednej sytuacji tzn. jako beneficjenta formy interwencji (grupa ba-
dana) albo osoby nieuczestniczącej w formie interwencji (grupa kontrolna).�� Ozna-
czając przez Yi

1 efekt dla osoby poddanej interwencji, a przez Yi
0 potencjalny wynik 

w sytuacji braku uczestnictwa w interwencji, efekt przyczynowy interwencji (treat-
ment effect) dla i-tej osoby można określić jako różnicę pomiędzy nimi, czyli:�0

∆i=Yi
1–Yi

0 (1)
Jednakże wyznaczenie wprost indywidualnego efektu interwencji danego wzorem 

(1) nie jest możliwe z uwagi na to, że nie można dla tej samej osoby zaobserwować 
jednocześnie efektu jednej i drugiej sytuacji. Problem ten nosi nazwę fundamental-
nego problemu wnioskowania przyczynowego (Fundamental Problem of Causal In-
ference). Koncentracja na pojedynczej osobie wymaga, aby efekt zastosowanej in-
terwencji dla każdej osoby był niezależny od udziału w tej interwencji innych osób. 
Założenie to jest określane jako Stable Unit Treatment Assumption (SUTVA). Jeden ze 
składników formuły (1) jest nieobserwowalny i nazywa się go właśnie stanem kontr-
faktycznym. W związku z tym obserwowany efekt dla i-tej osoby dany jest formułą:

Yi=DiYi
1 – (1–Di

 )Yi
0, (2)

gdzie: Di jest zmienną binarną przyjmującą wartość 1, gdy i-ta osoba należy do grupy 
badanej oraz 0, gdy ta osoba należy do grupy kontrolnej.

Jako rozwiązanie fundamentalnego problemu wnioskowania przyczynowego 
wskazuje się metody imputacji tzn. pozyskania informacji o efekcie w stanie kontr-
faktycznym od osób nieuczestniczących w formie interwencji – dla tych osób efekt 
braku interwencji jest obserwowalny. Ponieważ nigdy nie uda się wyznaczyć indywi-
dualnego efektu dla konkretnej osoby, problem przenoszony jest na poziom populacji, 
z której ta osoba pochodzi. W tym kontekście rozpatruje się wartości średnie celów 
interwencji. Do najczęściej występujących w literaturze i szacowanych parametrów 
efektywności programów dla populacji należą: średni efekt interwencji (ATE – Ave-

79  R. Konarski, M. Kotnarowski, Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji 
ex-post, w: A. Haber (red.), op.cit., s. 185.

80  M. Caliendo, Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies, Springer, Berlin 2006, 
s. 12.
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rage Treatment Effect) oraz średni efekt interwencji dla osób poddanych interwencji 
(ATT – Treatment Effect on the Treated). Średni efekt interwencji dany jest formułą:

∆ATE=E(∆) = E(Y1) – E(Y0). (3)
Stanowi on różnicę pomiędzy oczekiwanym efektem dla uczestników interwencji 

oraz dla grupy osób nie poddanych działaniu instrumentu. Miara ta – stosunkowo 
łatwa do oszacowania – posiada istotną wadę, jaką jest fakt, że dotyczy ona losowo 
wybranej osoby bez względu na to, czy była ona objęta programem czy też nie. Oce-
niając konkretny instrument w obszarze zainteresowania badaczy leży efekt w grupie 
osób poddanych jego oddziaływaniu. Poszukiwany jest zatem średni efekt interwen-
cji dla osób poddanych interwencji dany wzorem:

�� 

oddziaływaniu. Poszukiwany jest zatem redni efekt interwencji dla osób poddanych 

interwencji dany wzorem: 

. (4) 

Efekt ten stanowi ró nic  pomi dzy rednim efektem dla osób obj tych oddziaływaniem 

 oraz rednim efektem dla osób obj tych oddziaływaniem w sytuacji, gdyby te 

osoby nie były obj te oddziaływaniem . Drugi z efektów jest efektem 

nieobserwowalnym i musi by  imputowany z dost pnych danych. W rzeczywisto ci mo na 

oszacowa redni efekt zaobserwowany po zako czeniu interwencji dla osób, które w niej nie 

uczestniczyły . Gdyby zachodziła relacja:81

,  (5) 

mo na by było wykorzystywa  osoby nie poddane interwencji jako grup  kontroln  dla 

uczestników programów. Zwi zek ten zachodzi najcz ciej w zrandomizowanych 

eksperymentach, natomiast w metodach nieeksperymentalnych warunek ten nie jest 

spełniony, czyli: 

. (6) 

W konsekwencji szacowanie  jako ró nicy rednich w subpopulacjach uczestników 

programu oraz nie-uczestników jest obarczone obci eniem wynikaj cym z selekcji (selection

bias). Wyra enie: 

 (7) 

jest obci eniem wynikaj cym z selekcji (selection bias). ródłem tego obci enia jest 

działanie mechanizmów selekcji, które odpowiadaj  za przypisanie jednostek do grupy 

interwencji, a ich bezpo redni  konsekwencj  jest wyst powanie ró nic pomi dzy tymi 

jednostkami, które znalazły si  w grupie badanej i grupie kontrolnej. Obci enie wynika z 

faktu, e rozkłady cech uczestników interwencji oraz nie-uczestników s  ró ne. 

Nieuwzgl dnienie mechanizmów selekcji podczas szacowania efektów podj tej interwencji 

bez korekt mo e spowodowa  bł dn  kalkulacj  efektu przyczynowego.82

Szczególnie efektywnym i szeroko wykorzystywanym narz dziem korekty obci enia

szacunków efektu jest, oparta na podej ciu stanów kontrfaktycznych, technika PSM 

(Propensity Score Matching). 

81 M. Caliendo, op. cit., s. 14. 
82 R. Trzci ski, Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsi biorczo ci, Warszawa 2009, s. 14–15. 
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Nieuwzgl dnienie mechanizmów selekcji podczas szacowania efektów podj tej interwencji 

bez korekt mo e spowodowa  bł dn  kalkulacj  efektu przyczynowego.82

Szczególnie efektywnym i szeroko wykorzystywanym narz dziem korekty obci enia

szacunków efektu jest, oparta na podej ciu stanów kontrfaktycznych, technika PSM 

(Propensity Score Matching). 
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Szczególnie efektywnym i szeroko wykorzystywanym narzędziem korekty obcią-
żenia szacunków efektu jest, oparta na podejściu stanów kontrfaktycznych, technika 
PSM (Propensity Score Matching).

3.1.2.  Implementacja metody propensity score matching 

Implementacja metody propensity score matching jest procedurą składającą się 
z kilku etapów. Rozpoczyna się ona od określenia populacji, dla której ma być sza-
cowany efekt zastosowania instrumentu interwencji. Następnie odbywa się selekcja 
oraz pomiar zmiennych, które wpływają na uczestnictwo w programie oraz efekt tego 
programu po jego zakończeniu. Zakłada się, że proces selekcji nie jest procesem loso-
wym i odpowiada za mierzalne i niemierzalne różnice pomiędzy grupą uczestników 
i nie-uczestników programu. Następnie spośród wszystkich uczestników programu 
dokonuje się losowego doboru jednostek do grupy badanej, a spośród wszystkich 
nie-uczestników losowego doboru jednostek do znacznie większej grupy kontrolnej. 
Następnie na podstawie połączonych prób osób z grupy badanej i kontrolnej doko-
nuje się oszacowania propensity scores, które w istocie są prawdopodobieństwami 
uczestnictwa w określonej formie interwencji. W kroku kolejnym do każdej oso-
by z grupy badanej dołącza się za pomocą mechanizmów łączenia osobę lub oso-
by z grupy kontrolnej. Po zakończeniu tego etapu ocenia się jakość dopasowania 
i dokonuje pomiaru efektu przyczynowego zastosowanej interwencji. Do krytycz-
nych etapów zalicza się dobór i pomiar zmiennych wpływających na partycypację 
w programie oraz jego wynik, estymację skłonności do uczestnictwa w programie, 
selekcję grupy kontrolnej oraz ocenę jakości dopasowania grupy kontrolnej do grupy 
badanej po zaimplementowaniu mechanizmów selekcji��.

Schemat 2. Etapy implementacji procedury PSM

Selekcja i pomiar zmiennych X1, X2, …, Xq determinujących partycypację w programie i jego wynik

Selekcja osób poddanych programowi (D=1) Selekcja osób nieuczestniczących w programie (D=0)

Losowanie osób poddanych programowi 
(liczebność próby N1)

Losowanie osób nieuczestniczących w programie 
(liczebność grupy N0)

Estymacja propensity scores dla próby wielkości NI0+N1 osób na podstawie wartości zmiennych X1, X2, …, Xq

Dopasowanie do osób z grupy badanej osób z puli kontrolnej 

Wery�kacja jakości dopasowania 

Oszacowanie efektów zastosowania programu 

POPULACJA BEZROBOTNYCH

Źródło: Konarski R., Kotnarowski M., Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex post, w: 
Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, A. Haber (red.), PARP, Warszawa 2007, s. 189.

83  R. Konarski, M. Kotnarowski, op.cit., s. 188–190.
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3.1.2.1.  Szacowanie propensity scores 
Cechy poszczególnych osób opisywane przez zmienne X1, X2, ..., Xq są podstawą 

szacowania skłonności do partycypacji w programie (propensity score) tj. prawdo-
podobieństwa uczestnictwa w programie Pr (D=1). W szczególności dotyczą one: 
wieku, wykształcenia, stażu pracy, okres pozostawania na bezrobociu, zawodu wy-
uczonego i wykonywanego, rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, stanu cy-
wilnego itd. osób bezrobotnych, które należą zarówno do grupy badanej, jak i puli 
kontrolnej. Ponadto musi być spełnione założenie, że warunkowo względem zmien-
nych X1, X2, ..., Xq efekt uczestnictwa w programie 
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W związku z tym zakłada się, że rozkład rozkład zmiennej Y0 w grupie poddanej 
interwencji jest taki sam jak ten w grupie kontrolnej. W ten sposób wynik zaobser-
wowany dla nie-uczestników programu przedstawia kontrfaktyczny wynik dla bene-
ficjentów programu warunkowo względem ciągu zmiennych X1, X2, ..., Xq.

�� Ponadto 
zakłada się, że każda osoba z populacji bezrobotnych ma szansę należeć zarówno do 
grupy poddanej interwencji, jak i kontrolnej. Założenie to zapisuje się wzorem:85 
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Zało enia opisane wzorami (8) i (9) s  okre lane jako zało enie warunkowej niezale no ci

(CIA – Conditional Independence Assumption), a weryfikacja empiryczna tego zało enia nie 

jest mo liwa.  

Celem metody PSM jest znalezienie dla ka dej osoby z grupy badanej osoby jak 

najbardziej podobnej z puli kontrolnej ze wzgl du na cechy reprezentowane przez zmienne 

X1, X2, …, Xq. Z uwagi na fakt, e nawet w du ym zbiorze nie-uczestników programu mog

nie wyst pi  przypadki podobne, ze wzgl du na cechy X1, X2, …, Xq, do osób poddanych 

programowi, rezygnuje si  z dokładnego dopasowania na rzecz dopasowania osób, które s

tylko w pewnym stopniu podobne do uczestników formy interwencji. To podobie stwo

wyra ane jest za pomoc propensity score. Zatem propensity score dla okre lonej osoby s jest 

prawdopodobie stwem, e ta osoba charakteryzowana wektorem warto ci cech Xs, b dzie 

nale e  do grupy uczestników programu: 

. (10) 

Do szacowania propensity score podczas ewaluacji ALMP wykorzystuje si  modele 

zmiennych dwumianowych. Ogólna zasada w tych modelach polega na tym, e modelowane 

jest prawdopodobie stwo ps jako liniowa, wzgl dem parametrów, funkcja zmiennych X1, X2,

…, Xq. Je eli zmienne tworz  wektor xs to jest to funkcja F warto ci :��

, (11) 

gdzie:  jest wektorem parametrów tej funkcji, 

.

W modelu logitowym funkcja F jest dystrybuant  rozkładu logistycznego:��
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a zatem:  

. (13) 

85 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, The Central Role of the Propensity Score Matching in Observational Studies 

for Causal Effects, “Biometrika” 1983 70(1), 41–55, s. 43. 
�� M. Gruszczy ski (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2010, s. 56. 
�� Ibidem, s. 62. 
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Założenia opisane wzorami (8) i (9) są określane jako założenie warunkowej nie-
zależności (CIA – Conditional Independence Assumption), a weryfikacja empiryczna 
tego założenia nie jest możliwa. 

Celem metody PSM jest znalezienie dla każdej osoby z grupy badanej osoby jak 
najbardziej podobnej z puli kontrolnej ze względu na cechy reprezentowane przez 
zmienne X1, X2, ..., Xq. Z uwagi na fakt, że nawet w dużym zbiorze nie-uczestni-
ków programu mogą nie wystąpić przypadki podobne, ze względu na cechy X1, X2, 
..., Xq, do osób poddanych programowi, rezygnuje się z dokładnego dopasowania na 
rzecz dopasowania osób, które są tylko w pewnym stopniu podobne do uczestników 
formy interwencji. To podobieństwo wyrażane jest za pomocą propensity score. Za-
tem propensity score dla określonej osoby s jest prawdopodobieństwem, że ta osoba 
charakteryzowana wektorem wartości cech Xs, będzie należeć do grupy uczestników 
programu:

84  J. J. Heckman, J. Smith, N. Clements, Making the Most Out of Programme Evaluation 
and Social Experiments: Accounting for Heterogeneity in Programme Impacts, “Review of 
Economic Studies” 1997, 64, 487–535, s. 512.

85  P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, The Central Role of the Propensity Score Matching in 
Observational Studies for Causal Effects, “Biometrika” 1983 70 (1), 41–55, s. 43.
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Funkcja  przyjmuje wartości z przedziału (0; 1), z uwagi na to, że jest opisywana 
za pomocą dystrybuanty, która ma kształt litery „S”.

W modelu probitowym funkcja F jest dystrybuantą rozkładu normalnego:��
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z tego: 

. (15) 

W modelu probitowym nie mo na przedstawi  za pomoc  wygodnego analitycznie wyra enia

zale no ci pomi dzy  a  tak, jak w modelu logitowym. 

Oszacowane na podstawie modelu prawdopodobie stwa uczestnictwa w programie s

elementem wykorzystywanym do dokonania ł czenia (matching) osób z puli kontrolnej do 

osób z grupy badanej. Analizuj c rozkłady warto ci tych prawdopodobie stw w obu grupach 

mo e doj  do sytuacji okre lanej jako problem wspólnego przedziału okre lono ci (common

support problem). Polega ona na tym, e w puli kontrolnej nie wyst puj  odpowiedniki dla 

osób z grupy badanej. Problem ten narusza zało enie opisywane wzorem (9).�� Jego ródłami 

mog  by  wyst puj ce w modelu uczestnictwa predyktory idealne, czyli przewiduj ce 

prawdopodobie stwo partycypacji na poziomie równym 1 albo oszacowane propensity scores

mog  mie  ró ne rozkłady w grupie badanej i puli kontrolnej.�0

3.1.2.2. Metody selekcji grupy kontrolnej 

Uzyskuj c grup  kontroln  za pomoc  techniki PSM mo na oszacowa  efekt 

przyczynowy interwencji. Szacunku dokonuje si  dla ka dej osoby w grupie interwencji 

poprzez zestawienie efektu uczestnictwa w grupie interwencji z wa on redni  efektu grupy 

kontrolnej. Efekt szacowany jest według wzoru: 

 , (16) 

gdzie:  jest efektem netto zastosowania interwencji, 

N1 jest liczebno ci  grupy poddanej interwencji, 
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 tak, jak w modelu logitowym.
Oszacowane na podstawie modelu prawdopodobieństwa uczestnictwa w progra-

mie są elementem wykorzystywanym do dokonania łączenia (matching) osób z puli 
kontrolnej do osób z grupy badanej. Analizując rozkłady wartości tych prawdopo-
dobieństw w obu grupach może dojść do sytuacji określanej jako problem wspól-
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nego przedziału określoności (common support problem). Polega ona na tym, że 
w puli kontrolnej nie występują odpowiedniki dla osób z grupy badanej. Problem 
ten narusza założenie opisywane wzorem (9)��. Jego źródłami mogą być występujące 
w modelu uczestnictwa predyktory idealne, czyli przewidujące prawdopodobieństwo 
partycypacji na poziomie równym 1 albo oszacowane propensity scores mogą mieć 
różne rozkłady w grupie badanej i puli kontrolnej�0.
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�0 R. Trzci ski, op. cit., s. 36–37. 
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Metoda najbliższego sąsiada w tym wariancie jest szczególnie efektywna, gdy 
pula kontrolna jest stosunkowo liczna i jednocześnie wszystkie jednostki w grupie 
interwencji mają szansę znalezienia swoich bliskich odpowiedników.

Zaproponowano szereg modyfikacji metody najbliższych sąsiadów. Można ją sto-
sować w wersji ze zwracaniem (with replacement), w której osoba wyselekcjonowa-
na z puli kontrolnej (spośród wszystkich nie-uczestników interwencji) i przypisana 
do określonej osoby z grupy interwencji powraca do puli kontrolnej i może zostać 
ponownie dopasowana do innej osoby z grupy poddanej działaniu instrumentu. 
W wariancie bez zwracania (without replacement) raz dopasowana do osoby z grupy 
objętej interwencją osoba z puli kontrolnej zostaje z tej puli usunięta. Zasadniczą 
wadą wariantu bez zwracania jest fakt, że mogą wystąpić łączenia o wysokich war-
tościach Pi oraz niskich wartościach Pj bądź odwrotnie. Oszacowany na ich podsta-
wie efekt przyczynowy cechuje się dużym obciążeniem. Można zredukować liczbę 
tych złych dopasowań poprzez wykorzystanie wariantu metody ze zwracaniem, ale 
powoduje ona wzrost wariancji szacunku efektu przyczynowego interwencji92.

Kolejna modyfikacja metody najbliższego sąsiada polega na doborze do każdej 
jednostki z grupy badanej więcej niż jednej osoby z puli kontrolnej, tzn. zamiast łą-
czenia 1 do 1 (1:1) stosuje się łączenie 1 do wielu (1:n). Wykorzystanie łączenia  
1:n redukuje wariancję poprzez użycie większej liczby informacji, wykorzysty-
wanych w ustaleniu dla każdej jednostki z grupy badanej kontrfaktycznego efektu 
interwencji. Z drugiej strony w podejściu tym wzrasta obciążenie, które wynika ze 
słabych dopasowań��. Decydując się na zastosowanie tego podejścia badacz musi 
określić liczbę osób n z puli kontrolnej, które muszą być dołączone do każdej jed-

92  J. A. Smith, P. E. Todd, Does Matching Overcome LaLonde’s Critique of Nonexperimental 
Estimators?, “Journal of Econometrics” 2005, 125, 305–353, s. 14–15.

93  H. Smith, Matching with Multiple Controls to Estimate Treatment Effects in Observational 
Studies, “Sociological Methodology” 1997, No. 27, s. 325–353, 339–340.
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W metodzie najbliższego sąsiada istnieje niebezpieczeństwo uzyskania złych 
dopasowań w sytuacji gdy odległość do najbliższego sąsiada jest stosunkowo duża. 
Takiego stanu rzeczy można uniknąć przez określenie maksymalnej akceptowalnej 
odległości pomiędzy Pi oraz Pj, czyli:95

�� 

stanu rzeczy mo na unikn  przez okre lenie maksymalnej akceptowalnej odległo ci

pomi dzy Pi oraz Pj, czyli:95

, (21) 

gdzie:  jest okre lonym poziomem tolerancji. Im mniejsza warto  poziomu tolerancji, tym 

bli sze dopasowanie. 

Metoda z tak narzuconym ograniczeniem jest okre lana mianem metody z limitem (caliper

method). Wagi w tej metodzie s  wyznaczane według wzoru: 

. (22) 

Algorytm ten zapobiega wyst pieniu słabych dopasowa  ale mo e spowodowa , e niektóre 

jednostki z grupy poddanej interwencji mog  nie otrzyma  jednostek kontrolnych (wyst puje 

problem common suport) i wówczas jednostka taka pozostaje bez pary. 

Do wad tej metody zaliczy  nale y konieczno  okre lania z góry warto ci poziomu 

tolerancji. Im ni sza warto  tym lepsze dopasowanie grupy kontrolnej, z drugiej strony 

zwi ksza si  jednak ryzyko niedobrania do osób z grupy interwencji jednostek z grupy 

kontrolnej. Metod  t  mo na stosowa  zarówno w wariancie bez zwracania, jak i ze 

zwracaniem, z ł czeniem 1:1 albo 1:n.

Metoda z promieniem (radius method) jest modyfikacj  metody z limitem polegaj ca na 

usuni ciu z analizy jednostek z grupy poddanej interwencji, dla których w s siedztwie: 

,  (23) 

nie znaleziono odpowiedników w puli kontrolnej. Zastosowanie takiego zabiegu jest jednym 

ze sposobów narzucania warunku wspólnego przedziału okre lono ci (common support). 

Analogicznie do metody z limitem metod  t  równie  mo na stosowa  zarówno w wariancie 

bez zwracania, jak i ze zwracaniem, z ł czeniem 1:1 albo 1:n.

Metoda z promieniem jest szczególnie efektywna w przypadku, gdy grupa kontrolna 

jest znacz co wi ksza od grupy poddanej interwencji. Zaleca si  stosowanie tej metody w 

wariancie ze zwracaniem, z uwagi na to, e ka da jednostka z grupy interwencji wybiera 

obserwacje z grupy kontrolnej, znajduj ce si  w ustalonym promieniu. Je eli zastosowałoby 

si  wariant bez zwracania, a osoby z grupy badanej miałyby bliskie warto ci propensity 

scores, to wówczas wysokie dopasowania zostałyby uzyskane jedynie dla wybranych 

przypadków ł czonych w pierwszej kolejno ci. Zatem konieczne jest, przed zastosowaniem 

95 W. Cochrane, D. B. Rubin, Controlling Bias Reduction in Observational Studies, “Sankyha”, 1973, 35(4), 
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nie znaleziono odpowiedników w puli kontrolnej. Zastosowanie takiego zabiegu jest 
jednym ze sposobów narzucania warunku wspólnego przedziału określoności (com-
mon support). Analogicznie do metody z limitem metodę tę również można stosować 
zarówno w wariancie bez zwracania, jak i ze zwracaniem, z łączeniem 1:1 albo 1:n. 

Metoda z promieniem jest szczególnie efektywna w przypadku, gdy grupa kon-
trolna jest znacząco większa od grupy poddanej interwencji. Zaleca się stosowanie 
tej metody w wariancie ze zwracaniem, z uwagi na to, że każda jednostka z grupy 
interwencji wybiera obserwacje z grupy kontrolnej, znajdujące się w ustalonym pro-
mieniu. Jeżeli zastosowałoby się wariant bez zwracania, a osoby z grupy badanej 
miałyby bliskie wartości propensity scores, to wówczas wysokie dopasowania zo-
stałyby uzyskane jedynie dla wybranych przypadków łączonych w pierwszej kolej-
ności. Zatem konieczne jest, przed zastosowaniem algorytmu łączenia, dokonanie 
losowego uporządkowania jednostek zarówno z grupy badanej, jak i kontrolnej��.

Alternatywę dla metody najbliższego sąsiada stanowi podejście oparte na estyma-
torach jądrowych (kernel method)��. W tej metodzie do oszacowania kontrfaktycz-
nego wyniku danej osoby wykorzystywane są wyniki wszystkich osób, które należą 
do grupy kontrolnej (Ai=I0), a nie jak to miało miejsce w poprzedniej metodzie tyl-
ko pewien podzbiór osób należących do puli kontrolnej. Znaczenie poszczególnych 
osób kontrolnych w kształtowaniu kontrfaktycznego wyniku zależy od bliskości do 
porównywanej osoby z grupy badanej. Wyższą wagę otrzymują osoby o zbliżonych 
do Pi wartościach Pj. W wariancie lokalnie stałym waga osób kontrolnych liczona 
jest według formuły��:

�� 

algorytmu ł czenia, dokonanie losowego uporz dkowania jednostek zarówno z grupy 
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kształtowaniu kontrfaktycznego wyniku zale y od blisko ci do porównywanej osoby z grupy 

badanej. Wy sz  wag  otrzymuj  osoby o zbli onych do Pi warto ciach Pj. W wariancie 

lokalnie stałym waga osób kontrolnych liczona jest według formuły:��

, (24) 

gdzie: k(.) jest funkcj  j drow ,

h jest parametrem wygładzania. 

Funkcja j drowa k(y) musi posiada  cech :��
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Do konstrukcji estymatorów jądrowych używa się funkcji gęstości rozkładów jed-
nowymiarowych zmiennych losowych. Najczęściej stosowanymi jądrami są:

jądro rozkładu 
normalnego

− Wykres 5.    Funkcja gęstości rozkładu 
normalnego

�� 

algorytmu ł czenia, dokonanie losowego uporz dkowania jednostek zarówno z grupy 

badanej, jak i kontrolnej.��

Alternatyw  dla metody najbli szego s siada stanowi podej cie oparte na 

estymatorach j drowych (kernel method).�� W tej metodzie do oszacowania kontrfaktycznego 

wyniku danej osoby wykorzystywane s  wyniki wszystkich osób, które nale  do grupy 

kontrolnej (Ai=I0), a nie jak to miało miejsce w poprzedniej metodzie tylko pewien podzbiór 

osób nale cych do puli kontrolnej. Znaczenie poszczególnych osób kontrolnych w 

kształtowaniu kontrfaktycznego wyniku zale y od blisko ci do porównywanej osoby z grupy 

badanej. Wy sz  wag  otrzymuj  osoby o zbli onych do Pi warto ciach Pj. W wariancie 

lokalnie stałym waga osób kontrolnych liczona jest według formuły:��

, (24) 

gdzie: k(.) jest funkcj  j drow ,

h jest parametrem wygładzania. 

Funkcja j drowa k(y) musi posiada  cech :��

=1)( dyyk .  (25) 

Do konstrukcji estymatorów j drowych u ywa si  funkcji g sto ci rozkładów 

jednowymiarowych zmiennych losowych. Najcz ciej stosowanymi j drami s :

− j dro rozkładu normalnego Wykres 5. Funkcja g sto ci rozkładu normalnego 
2

2
1

2
1)(

z
ez

−
=φ    

(26)

     

ródło: opracowanie własne.
 Wykres 6. Funkcja g sto ci rozkładu Epanechnikowa

�� R. Trzci ski, op.cit., s.41. 
�� G. S. Watson, Smooth Regression Analysis, “Sankhaya” Ser. A, 21, 101–116, s. 104–105. 
�� J. Heckman, H. Ichimura, P. Todd, op. cit., s. 630. 
�� E. Parzen, On Estimation of a Probability Density Function and Mode, “The Annals of Mathematical 

Statistics”, 1962, 33(3), 1065–1076, s. 1065–1067. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

-3 -2 -1 0 1 2 3

 (26)

�� 

algorytmu ł czenia, dokonanie losowego uporz dkowania jednostek zarówno z grupy 

badanej, jak i kontrolnej.��

Alternatyw  dla metody najbli szego s siada stanowi podej cie oparte na 

estymatorach j drowych (kernel method).�� W tej metodzie do oszacowania kontrfaktycznego 

wyniku danej osoby wykorzystywane s  wyniki wszystkich osób, które nale  do grupy 

kontrolnej (Ai=I0), a nie jak to miało miejsce w poprzedniej metodzie tylko pewien podzbiór 

osób nale cych do puli kontrolnej. Znaczenie poszczególnych osób kontrolnych w 

kształtowaniu kontrfaktycznego wyniku zale y od blisko ci do porównywanej osoby z grupy 

badanej. Wy sz  wag  otrzymuj  osoby o zbli onych do Pi warto ciach Pj. W wariancie 

lokalnie stałym waga osób kontrolnych liczona jest według formuły:��

, (24) 

gdzie: k(.) jest funkcj  j drow ,

h jest parametrem wygładzania. 

Funkcja j drowa k(y) musi posiada  cech :��

=1)( dyyk .  (25) 

Do konstrukcji estymatorów j drowych u ywa si  funkcji g sto ci rozkładów 

jednowymiarowych zmiennych losowych. Najcz ciej stosowanymi j drami s :

− j dro rozkładu normalnego Wykres 5. Funkcja g sto ci rozkładu normalnego 
2

2
1

2
1)(

z
ez

−
=φ    

(26)

     

ródło: opracowanie własne.
 Wykres 6. Funkcja g sto ci rozkładu Epanechnikowa

�� R. Trzci ski, op.cit., s.41. 
�� G. S. Watson, Smooth Regression Analysis, “Sankhaya” Ser. A, 21, 101–116, s. 104–105. 
�� J. Heckman, H. Ichimura, P. Todd, op. cit., s. 630. 
�� E. Parzen, On Estimation of a Probability Density Function and Mode, “The Annals of Mathematical 

Statistics”, 1962, 33(3), 1065–1076, s. 1065–1067. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

jądro Epanechnikowa− Wykres 6.    Funkcja gęstości rozkładu 
Epanechnikowa

�� 

− j dro Epanechnikowa 

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(75,0
)(

2

z

zz
zk

   (27)

ródło: opracowanie własne.

− j dro dwuwagowe Wykres 7. Funkcja g sto ci rozkładu dwuwagowego

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(
16
15

)(
22

z

zz
zk

(28)

ródło: opracowanie własne. 

− j dro jednostajne Wykres 8. Funkcja g sto ci rozkładu jednostajnego 

>

≤
=

1dla0

1dla
2
1

)(
z

z
zk      

(29)

ródło: opracowanie własne.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-3 -2 -1 0 1 2 3

(27)

�� 

− j dro Epanechnikowa 

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(75,0
)(

2

z

zz
zk

   (27)

ródło: opracowanie własne.

− j dro dwuwagowe Wykres 7. Funkcja g sto ci rozkładu dwuwagowego

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(
16
15

)(
22

z

zz
zk

(28)

ródło: opracowanie własne. 

− j dro jednostajne Wykres 8. Funkcja g sto ci rozkładu jednostajnego 

>

≤
=

1dla0

1dla
2
1

)(
z

z
zk      

(29)

ródło: opracowanie własne.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

jądro dwuwagowe− Wykres 7.   Funkcja gęstości rozkładu 
dwuwagowego

�� 

− j dro Epanechnikowa 

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(75,0
)(

2

z

zz
zk

   (27)

ródło: opracowanie własne.

− j dro dwuwagowe Wykres 7. Funkcja g sto ci rozkładu dwuwagowego

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(
16
15

)(
22

z

zz
zk

(28)

ródło: opracowanie własne. 

− j dro jednostajne Wykres 8. Funkcja g sto ci rozkładu jednostajnego 

>

≤
=

1dla0

1dla
2
1

)(
z

z
zk      

(29)

ródło: opracowanie własne.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-3 -2 -1 0 1 2 3

(28)

�� 

− j dro Epanechnikowa 

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(75,0
)(

2

z

zz
zk

   (27)

ródło: opracowanie własne.

− j dro dwuwagowe Wykres 7. Funkcja g sto ci rozkładu dwuwagowego

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(
16
15

)(
22

z

zz
zk

(28)

ródło: opracowanie własne. 

− j dro jednostajne Wykres 8. Funkcja g sto ci rozkładu jednostajnego 

>

≤
=

1dla0

1dla
2
1

)(
z

z
zk      

(29)

ródło: opracowanie własne.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne



96 97

jądro jednostajne− Wykres 8.   Funkcja gęstości rozkładu 
jednostajnego

�� 

− j dro Epanechnikowa 

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(75,0
)(

2

z

zz
zk

   (27)

ródło: opracowanie własne.

− j dro dwuwagowe Wykres 7. Funkcja g sto ci rozkładu dwuwagowego

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(
16
15

)(
22

z

zz
zk

(28)

ródło: opracowanie własne. 

− j dro jednostajne Wykres 8. Funkcja g sto ci rozkładu jednostajnego 

>

≤
=

1dla0

1dla
2
1

)(
z

z
zk      

(29)

ródło: opracowanie własne.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-3 -2 -1 0 1 2 3

(29)

�� 

− j dro Epanechnikowa 

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(75,0
)(

2

z

zz
zk

   (27)

ródło: opracowanie własne.

− j dro dwuwagowe Wykres 7. Funkcja g sto ci rozkładu dwuwagowego

>

≤−
=

1dla0

1dla)1(
16
15

)(
22

z

zz
zk

(28)

ródło: opracowanie własne. 

− j dro jednostajne Wykres 8. Funkcja g sto ci rozkładu jednostajnego 

>

≤
=

1dla0

1dla
2
1

)(
z

z
zk      

(29)

ródło: opracowanie własne.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

jądro trójkątne− Wykres 9.   Funkcja gęstości rozkładu 
trójkątnego

�� 

− j dro trójk tne 

Wykres 9. Funkcja g sto ci rozkładu trójk tnego 

>

≤−
=

1dla0

1dla1
)(

z

zz
zk    

(30)

ródło: opracowanie własne.

− j dro Cauchy’ego Wykres 10. Funkcja g sto ci rozkładu Cauchy’ego 

22 )1(
2)(
+

=
z

zk
π

     

(31)

ródło: opracowanie własne.

− j dro rozkładu logistycznego Wykres 11. Funkcja g sto ci rozkładu logistycznego

2

�

�

1
�

)(

+

=
−

−

z

z

e

ezk
π

π

σ
π    

(32)

ródło: opracowanie własne.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

(30)

�� 

− j dro trójk tne 

Wykres 9. Funkcja g sto ci rozkładu trójk tnego 

>

≤−
=

1dla0

1dla1
)(

z

zz
zk    

(30)

ródło: opracowanie własne.

− j dro Cauchy’ego Wykres 10. Funkcja g sto ci rozkładu Cauchy’ego 

22 )1(
2)(
+

=
z

zk
π

     

(31)

ródło: opracowanie własne.

− j dro rozkładu logistycznego Wykres 11. Funkcja g sto ci rozkładu logistycznego

2

�

�

1
�

)(

+

=
−

−

z

z

e

ezk
π

π

σ
π    

(32)

ródło: opracowanie własne.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

jądro Cauchy’ego− Wykres 10.  Funkcja gęstości rozkładu 
trójkątnego

�� 

− j dro trójk tne 

Wykres 9. Funkcja g sto ci rozkładu trójk tnego 

>

≤−
=

1dla0

1dla1
)(

z

zz
zk    

(30)

ródło: opracowanie własne.

− j dro Cauchy’ego Wykres 10. Funkcja g sto ci rozkładu Cauchy’ego 

22 )1(
2)(
+

=
z

zk
π

     

(31)

ródło: opracowanie własne.

− j dro rozkładu logistycznego Wykres 11. Funkcja g sto ci rozkładu logistycznego

2

�

�

1
�

)(

+

=
−

−

z

z

e

ezk
π

π

σ
π    

(32)

ródło: opracowanie własne.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

(31)

�� 

− j dro trójk tne 

Wykres 9. Funkcja g sto ci rozkładu trójk tnego 

>

≤−
=

1dla0

1dla1
)(

z

zz
zk    

(30)

ródło: opracowanie własne.

− j dro Cauchy’ego Wykres 10. Funkcja g sto ci rozkładu Cauchy’ego 

22 )1(
2)(
+

=
z

zk
π

     

(31)

ródło: opracowanie własne.

− j dro rozkładu logistycznego Wykres 11. Funkcja g sto ci rozkładu logistycznego

2

�

�

1
�

)(

+

=
−

−

z

z

e

ezk
π

π

σ
π    

(32)

ródło: opracowanie własne.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne



98 99

jądro rozkładu 
logistycznego

− Wykres 11.  Funkcja gęstości rozkładu 
logistycznego

�� 

− j dro trójk tne 

Wykres 9. Funkcja g sto ci rozkładu trójk tnego 

>

≤−
=

1dla0

1dla1
)(

z

zz
zk    

(30)

ródło: opracowanie własne.

− j dro Cauchy’ego Wykres 10. Funkcja g sto ci rozkładu Cauchy’ego 

22 )1(
2)(
+

=
z

zk
π

     

(31)

ródło: opracowanie własne.

− j dro rozkładu logistycznego Wykres 11. Funkcja g sto ci rozkładu logistycznego

2

�

�

1
�

)(

+

=
−

−

z

z

e

ezk
π

π

σ
π    

(32)

ródło: opracowanie własne.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

(32)

�� 

− j dro trójk tne 

Wykres 9. Funkcja g sto ci rozkładu trójk tnego 

>

≤−
=

1dla0

1dla1
)(

z

zz
zk    

(30)

ródło: opracowanie własne.

− j dro Cauchy’ego Wykres 10. Funkcja g sto ci rozkładu Cauchy’ego 

22 )1(
2)(
+

=
z

zk
π

     

(31)

ródło: opracowanie własne.

− j dro rozkładu logistycznego Wykres 11. Funkcja g sto ci rozkładu logistycznego

2

�

�

1
�

)(

+

=
−

−

z

z

e

ezk
π

π

σ
π    

(32)

ródło: opracowanie własne.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

-3 -2 -1 0 1 2 3

Źródło: opracowanie własne

jądro rozkładu beta− Wykres 12. Funkcja gęstości rozkładu beta

�0 

− j dro rozkładu beta Wykres 12. Funkcja g sto ci rozkładu beta 

1dla0

1dla
24

)1)(1(
)(

>

≤+−
=

z

zzz
zk

(33)

ródło: opracowanie własne.

Optymaln  warto  parametru wygładzania h mo na wyznaczy  ze wzoru:100

5/11�

���1
ˆˆ

min�0 −−= n
,

qqs,,h , (34) 

gdzie: s – odchylenie standardowe zmiennej Pi,

1� ˆˆ qq −  – rozst p kwartylowy zmiennej Pi.

Bardziej zło onym wariantem metody opartej na estymatorach j drowych jest 

podej cie, w którym ł czenia oraz oszacowania efektów netto interwencji dokonuje si  za 

pomoc  wag wyznaczonych estymatorem lokalnie liniowym (local linear).101 Zasadnicz

zalet  tego podej cia jest szybszy stopie  zbie no ci wokół punktów granicznych. Wagi w 

tym podej ciu zdefiniowane s  wzorem:102

, (35) 

gdzie: .

Zarówno estymator lokalnie stały jak i estymator lokalnie liniowy s  szczególnymi 

przypadkami estymatora lokalnie wielomianowego (local polynomial) dowolnego rz du p.

Wagi lokalnie wielomianowe dowolnego stopnia p wygodnie jest przedstawi  w zapisie 

macierzowym:103

100 B. W. Silverman, Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, 1986, s. 47. 
101 J. Fan, Local Linear Regression Smoothers and Their Minimax Efficiences, ”The Annals of Statistics” 1993, 

21(1), 196–216, s. 198. 
102 J. Heckman, H. Ichimura, P. Todd, op. cit., s. 630. 
103 M. P. Wand, M. C. Jones, Kernel smoothing, Chapman & Hall, London 1995, s. 119. 
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– rozstęp kwartylowy zmiennej Pi.
Bardziej złożonym wariantem metody opartej na estymatorach jądrowych jest 

podejście, w którym łączenia oraz oszacowania efektów netto interwencji dokonuje 
się za pomocą wag wyznaczonych estymatorem lokalnie liniowym (local linear)101. 
Zasadniczą zaletą tego podejścia jest szybszy stopień zbieżności wokół punktów gra-
nicznych. Wagi w tym podejściu zdefiniowane są wzorem102:

100 B. W. Silverman, Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, 
1986, s. 47.

101 J. Fan, Local Linear Regression Smoothers and Their Minimax Efficiences, ”The Annals of 
Statistics” 1993, 21 (1), 196–216, s. 198.

102 J. Heckman, H. Ichimura, P. Todd, op.cit., s. 630.
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100 B. W. Silverman, Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, 1986, s. 47. 
101 J. Fan, Local Linear Regression Smoothers and Their Minimax Efficiences, ”The Annals of Statistics” 1993, 

21(1), 196–216, s. 198. 
102 J. Heckman, H. Ichimura, P. Todd, op. cit., s. 630. 
103 M. P. Wand, M. C. Jones, Kernel smoothing, Chapman & Hall, London 1995, s. 119. 
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   ΩΩ (36) 

gdzie: e1 – wektor jednostkowy o wymiarach (p+1)×1 z wartością 1 na pierwszej 

współrzędnej oraz 0 pozostałych,  Ω– diagonalna macierz wag jądrowych o wymiarach (NI0× NI0) postaci: 

Ω   1  1  , … , 1  0 , 

– macierz o wymiarach (NI0×(p+1)) postaci: 

  1 1   1 0  
 1    0  , 

gdzie:  jest liczebnością puli kontrolnej. 

 

3.1.2.3. Ocena jakości łączenia 
 

Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

naleŜy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu podobieństwa 

rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu regresji, na podstawie 

którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa w programie X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura weryfikacji je dwukrokowa. W pierwszym 

kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną 

do niej grupą kontrolną. W celu oceny zróŜnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach 

dokonuje się analizy wielkości standaryzowanego obciąŜenia zmiennych, wyraŜanego przez 

standaryzowaną procentową róŜnicę pomiędzy średnimi kaŜdej ze zmiennych X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz puli kontrolnej.104  

  
 

, (37) 

gdzie:  jest średnią zmiennej X w grupie badanej,  jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,  jest wariancją zmiennej X w grupie badanej,    jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej. 

Wyliczoną wartość naleŜy odnieść do standaryzowanej róŜnicy pomiędzy średnimi kaŜdej ze 

zmiennych X1, X2, …, Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej.  

                                                 
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 
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104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 
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104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 

gdzie: NI0 jest liczebnością puli kontrolnej.

3.1.2.3.  Ocena jakości łączenia
Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

należy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu po-
dobieństwa rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu 
regresji, na podstawie którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa 
w programie X1, X2, ..., Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura wery-
fikacji je dwukrokowa. W pierwszym kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą 
kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną do niej grupą kontrolną. W celu oceny 
zróżnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach dokonuje się analizy wielkości 
standaryzowanego obciążenia zmiennych, wyrażanego przez standaryzowaną pro-
centową różnicę pomiędzy średnimi każdej ze zmiennych X1, X2, ..., Xq w grupie ba-
danej oraz puli kontrolnej104.

103 M. P. Wand, M. C. Jones, Kernel smoothing, Chapman & Hall, London 1995, s. 119.
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op.cit., s. 50–53.



100 101

91 
 

   ΩΩ (36) 

gdzie: e1 – wektor jednostkowy o wymiarach (p+1)×1 z wartością 1 na pierwszej 

współrzędnej oraz 0 pozostałych,  Ω– diagonalna macierz wag jądrowych o wymiarach (NI0× NI0) postaci: 

Ω   1  1  , … , 1  0 , 

– macierz o wymiarach (NI0×(p+1)) postaci: 

  1 1   1 0  
 1    0  , 

gdzie:  jest liczebnością puli kontrolnej. 

 

3.1.2.3. Ocena jakości łączenia 
 

Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

naleŜy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu podobieństwa 

rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu regresji, na podstawie 

którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa w programie X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura weryfikacji je dwukrokowa. W pierwszym 

kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną 

do niej grupą kontrolną. W celu oceny zróŜnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach 

dokonuje się analizy wielkości standaryzowanego obciąŜenia zmiennych, wyraŜanego przez 

standaryzowaną procentową róŜnicę pomiędzy średnimi kaŜdej ze zmiennych X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz puli kontrolnej.104  

  
 

, (37) 

gdzie:  jest średnią zmiennej X w grupie badanej,  jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,  jest wariancją zmiennej X w grupie badanej,    jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej. 

Wyliczoną wartość naleŜy odnieść do standaryzowanej róŜnicy pomiędzy średnimi kaŜdej ze 

zmiennych X1, X2, …, Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej.  

                                                 
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 

(37)

gdzie:

91 
 

   ΩΩ (36) 

gdzie: e1 – wektor jednostkowy o wymiarach (p+1)×1 z wartością 1 na pierwszej 

współrzędnej oraz 0 pozostałych,  Ω– diagonalna macierz wag jądrowych o wymiarach (NI0× NI0) postaci: 

Ω   1  1  , … , 1  0 , 

– macierz o wymiarach (NI0×(p+1)) postaci: 

  1 1   1 0  
 1    0  , 

gdzie:  jest liczebnością puli kontrolnej. 

 

3.1.2.3. Ocena jakości łączenia 
 

Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

naleŜy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu podobieństwa 

rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu regresji, na podstawie 

którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa w programie X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura weryfikacji je dwukrokowa. W pierwszym 

kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną 

do niej grupą kontrolną. W celu oceny zróŜnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach 

dokonuje się analizy wielkości standaryzowanego obciąŜenia zmiennych, wyraŜanego przez 

standaryzowaną procentową róŜnicę pomiędzy średnimi kaŜdej ze zmiennych X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz puli kontrolnej.104  

  
 

, (37) 

gdzie:  jest średnią zmiennej X w grupie badanej,  jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,  jest wariancją zmiennej X w grupie badanej,    jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej. 

Wyliczoną wartość naleŜy odnieść do standaryzowanej róŜnicy pomiędzy średnimi kaŜdej ze 

zmiennych X1, X2, …, Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej.  

                                                 
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 

jest średnią zmiennej X w grupie badanej,

91 
 

   ΩΩ (36) 

gdzie: e1 – wektor jednostkowy o wymiarach (p+1)×1 z wartością 1 na pierwszej 

współrzędnej oraz 0 pozostałych,  Ω– diagonalna macierz wag jądrowych o wymiarach (NI0× NI0) postaci: 

Ω   1  1  , … , 1  0 , 

– macierz o wymiarach (NI0×(p+1)) postaci: 

  1 1   1 0  
 1    0  , 

gdzie:  jest liczebnością puli kontrolnej. 

 

3.1.2.3. Ocena jakości łączenia 
 

Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

naleŜy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu podobieństwa 

rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu regresji, na podstawie 

którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa w programie X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura weryfikacji je dwukrokowa. W pierwszym 

kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną 

do niej grupą kontrolną. W celu oceny zróŜnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach 

dokonuje się analizy wielkości standaryzowanego obciąŜenia zmiennych, wyraŜanego przez 

standaryzowaną procentową róŜnicę pomiędzy średnimi kaŜdej ze zmiennych X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz puli kontrolnej.104  

  
 

, (37) 

gdzie:  jest średnią zmiennej X w grupie badanej,  jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,  jest wariancją zmiennej X w grupie badanej,    jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej. 

Wyliczoną wartość naleŜy odnieść do standaryzowanej róŜnicy pomiędzy średnimi kaŜdej ze 

zmiennych X1, X2, …, Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej.  

                                                 
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 

jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,

91 
 

   ΩΩ (36) 

gdzie: e1 – wektor jednostkowy o wymiarach (p+1)×1 z wartością 1 na pierwszej 

współrzędnej oraz 0 pozostałych,  Ω– diagonalna macierz wag jądrowych o wymiarach (NI0× NI0) postaci: 

Ω   1  1  , … , 1  0 , 

– macierz o wymiarach (NI0×(p+1)) postaci: 

  1 1   1 0  
 1    0  , 

gdzie:  jest liczebnością puli kontrolnej. 

 

3.1.2.3. Ocena jakości łączenia 
 

Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

naleŜy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu podobieństwa 

rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu regresji, na podstawie 

którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa w programie X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura weryfikacji je dwukrokowa. W pierwszym 

kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną 

do niej grupą kontrolną. W celu oceny zróŜnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach 

dokonuje się analizy wielkości standaryzowanego obciąŜenia zmiennych, wyraŜanego przez 

standaryzowaną procentową róŜnicę pomiędzy średnimi kaŜdej ze zmiennych X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz puli kontrolnej.104  

  
 

, (37) 

gdzie:  jest średnią zmiennej X w grupie badanej,  jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,  jest wariancją zmiennej X w grupie badanej,    jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej. 

Wyliczoną wartość naleŜy odnieść do standaryzowanej róŜnicy pomiędzy średnimi kaŜdej ze 

zmiennych X1, X2, …, Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej.  

                                                 
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 

jest wariancją zmiennej X w grupie badanej, 

91 
 

   ΩΩ (36) 

gdzie: e1 – wektor jednostkowy o wymiarach (p+1)×1 z wartością 1 na pierwszej 

współrzędnej oraz 0 pozostałych,  Ω– diagonalna macierz wag jądrowych o wymiarach (NI0× NI0) postaci: 

Ω   1  1  , … , 1  0 , 

– macierz o wymiarach (NI0×(p+1)) postaci: 

  1 1   1 0  
 1    0  , 

gdzie:  jest liczebnością puli kontrolnej. 

 

3.1.2.3. Ocena jakości łączenia 
 

Po dokonaniu łączenia jednostek z grupy badanej z jednostkami z puli kontrolnej 

naleŜy sprawdzić jakość tego dopasowania. Weryfikacja polega na określeniu podobieństwa 

rozkładów propensity scores oraz zmiennych objaśniających z modelu regresji, na podstawie 

którego szacowane były prawdopodobieństwa uczestnictwa w programie X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Procedura weryfikacji je dwukrokowa. W pierwszym 

kroku porównuje się grupę badaną z całą pulą kontrolną a w drugim grupę badaną z dobraną 

do niej grupą kontrolną. W celu oceny zróŜnicowania rozkładów zmiennych w obu grupach 

dokonuje się analizy wielkości standaryzowanego obciąŜenia zmiennych, wyraŜanego przez 

standaryzowaną procentową róŜnicę pomiędzy średnimi kaŜdej ze zmiennych X1, X2, …, Xq w 

grupie badanej oraz puli kontrolnej.104  

  
 

, (37) 

gdzie:  jest średnią zmiennej X w grupie badanej,  jest średnią zmiennej X w puli kontrolnej,  jest wariancją zmiennej X w grupie badanej,    jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej. 

Wyliczoną wartość naleŜy odnieść do standaryzowanej róŜnicy pomiędzy średnimi kaŜdej ze 

zmiennych X1, X2, …, Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej.  

                                                 
104 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 50–53. 

jest wariancją zmiennej X w puli kontrolnej.

Wyliczoną wartość należy odnieść do standaryzowanej różnicy pomiędzy średni-
mi każdej ze zmiennych X1, X2, ..., Xq w grupie badanej oraz grupie kontrolnej. 
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, (38) 

gdzie:  jest redni  zmiennej X w grupie kontrolnej. 

Spadek obci enia liczony jest według formuły: 

. (39) 

Przyjmuje si , e akceptowalna redukcja obci enia o 3% do 5% jest zadowalaj ca.105

3.2. Analiza regresji 

Alternatywnego do przedstawionego we wcze niejszym rozdziale podej cia do badania 

efektywno ci aktywnych polityk rynku pracy dostarcza analiza regresji, a szczególnie modele 

zmiennych jako ciowych. W modelach tych zmienn  obja nian  jest zmienna zero-

jedynkowa postaci: 

 . (40) 

W istocie modelowana jest warto  oczekiwana zmiennej Y, która stanowi 

prawdopodobie stwo przyj cia przez zmienn Y warto ci 1: 

. (41) 

Po stronie zmiennych obja niaj cych wyst pi  ró ne charakterystyki opisuj ce bezrobotnych 

oraz zmienna zero-jedynkowa, opisuj ca fakt partycypacji w okre lonej formie interwencji: 

 . (42) 

Do najcz ciej wykorzystywanych w tego typu analizie modeli nale  modele 

probitowe i modele logitowe. 

3.2.1. Charakterystyka modelu probitowego 

W modelu probitowym prawdopodobie stwa ps opisywane s  warto ciami

dystrybuanty rozkładu normalnego N(0;1) w punktach :106

105 M. Caliendo, S. Kopeinig, Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching,

IZA Discussion Papers 1588, Berlin 2005, s. 15. 
106 G. S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 373. 
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(39)

Przyjmuje się, że akceptowalna redukcja obciążenia o 3% do 5% jest 
zadowalająca105.

3.2.  Analiza regresji

Alternatywnego do przedstawionego we wcześniejszym rozdziale podejścia do 
badania efektywności aktywnych polityk rynku pracy dostarcza analiza regresji, 
a szczególnie modele zmiennych jakościowych. W modelach tych zmienną objaśnia-
ną jest zmienna zero-jedynkowa postaci:
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(40)

W istocie modelowana jest wartość oczekiwana zmiennej Y, która stanowi praw-
dopodobieństwo przyjęcia przez zmienną Y wartości 1:
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105 M. Caliendo, S. Kopeinig, Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching,

IZA Discussion Papers 1588, Berlin 2005, s. 15. 
106 G. S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 373. 

(41)

105 M. Caliendo, S. Kopeinig, Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score 
Matching, IZA Discussion Papers 1588, Berlin 2005, s. 15.



100 101

Po stronie zmiennych objaśniających wystąpią różne charakterystyki opisujące 
bezrobotnych oraz zmienna zero-jedynkowa, opisująca fakt partycypacji w określo-
nej formie interwencji:
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(42)

Do najczęściej wykorzystywanych w tego typu analizie modeli należą modele 
probitowe i logitowe.

3.2.1.  Charakterystyka modelu probitowego

W modelu probitowym prawdopodobieństwa ps opisywane są wartościami dys-
trybuanty rozkładu normalnego N (0; 1) w punktach 
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106:
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. (43) 

Warto ci funkcji odwrotnej do  tj. nazywane s  normitami lub probitami. 

Jednak e probit definiowany jest jako: 

. (44) 

Stał  5 dodaje si  w celu unikni cia warto ci ujemnych. Przekształcenia probitowego 

dokonuje si  gdy rozkład prawdopodobie stwa zmiennej obja nianej jest normalny b d

zbli ony do normalnego.107

Z interpretacyjnego punktu widzenia najwi ksz  warto  poznawcz  daj  efekty 

kra cowe, wyra aj ce efekt zmiany prawdopodobie stwa  przyj cia przez zmienna losow

Y warto ci 1 dla s-tej osoby ( ), wywołany jednostkow  zmian  warto ci zmiennej 

obja niaj cej 

, (45) 

gdzie:  jest parametrem przy k-tej zmiennej obja niaj cej. 

Warto EKs oznacza jak zmieni si  prawdopodobie stwo przyj cia przez zmienn  losow Y

warto ci 1 je eli warto k-tej zmiennej obja niaj cej zmieni si  o jednostk . Znak warto ci

EKs zale y od znaku parametru . Efekt kra cowy mo na wyznaczy  dla rednich warto ci 

zmiennych obja niaj cych (marginal effects at the mean). Wówczas wektor  przyjmuje 

posta :

. (46) 

Ponadto mo na obliczy  efekt kra cowy dla ustalonych warto ci zmiennych obja niaj cych 

dla danej osoby (marginal effect at representative value) i wówczas wektor  b dzie postaci: 

. (47) 

Jeszcze innych informacji dostarcz rednie efekty kra cowe (average marginal 

effects), które stanowi redni  efektów wyznaczonych dla ka dej jednostki próby.109

Z punktu widzenia badania efektywno ci aktywnych polityk rynku pracy wa nych informacji 

dostarcz  efekty kra cowe wyznaczone dla zmiennej :

. (48) 

107 M. Osi ska, Ekonometria współczesna, TNOiK, Toru  2007, s. 176.  
108 M. Gruszczy ski, op. cit., s. 69. 
109 Ibidem, s. 67. 
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107 M. Osi ska, Ekonometria współczesna, TNOiK, Toru  2007, s. 176.  
108 M. Gruszczy ski, op. cit., s. 69. 
109 Ibidem, s. 67. 
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Stałą 5 dodaje się w celu uniknięcia wartości ujemnych. Przekształcenia probito-
wego dokonuje się gdy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej objaśnianej jest nor-
malny bądź zbliżony do normalnego107.

Z interpretacyjnego punktu widzenia największą wartość poznawczą dają efekty 
krańcowe, wyrażające efekt zmiany prawdopodobieństwa ps przyjęcia przez zmienną 
losową Y wartości 1 dla s-tej osoby (ys = 1), wywołany jednostkową zmianą wartości 
zmiennej objaśniającej Xks
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107 M. Osi ska, Ekonometria współczesna, TNOiK, Toru  2007, s. 176.  
108 M. Gruszczy ski, op. cit., s. 69. 
109 Ibidem, s. 67. 
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109 Ibidem, s. 67. 

 przyjmuje postać:

106 G. S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 373.
107 M. Osińska, Ekonometria współczesna, TNOiK, Toruń 2007, s. 176. 
108 M. Gruszyński, op, cit., s. 69.
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109 Ibidem, s. 67. 
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108 M. Gruszczy ski, op. cit., s. 69. 
109 Ibidem, s. 67. 

(47)

Jeszcze innych informacji dostarczą średnie efekty krańcowe (average mar-
ginal effects), które stanowią średnią efektów wyznaczonych dla każdej jednostki 
próby109.

Z punktu widzenia badania efektywności aktywnych polityk rynku pracy waż-
nych informacji dostarczą efekty krańcowe wyznaczone dla zmiennej Ds:
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posta :
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107 M. Osi ska, Ekonometria współczesna, TNOiK, Toru  2007, s. 176.  
108 M. Gruszczy ski, op. cit., s. 69. 
109 Ibidem, s. 67. 

(48)

Efekt ten będzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie in-
terwencji Ds=1 na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, czyli przyjęcia przez 
zmienną losową Y wartości równej 1 (ys=1).

3.2.2.   Charakterystyka modelu logitowego

Model logitowy opisuje prawdopodobieństwa ps za pomocą dystrybuanty rozkła-
du logistycznego w punktach 

�� 

Efekt ten b dzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji 

=1 na prawdopodobie stwo podj cia zatrudnienia, czyli przyj cia przez zmienna losow Y

warto ci równej 1 ( =1).

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 

Model logitowy opisuje prawdopodobie stwa ps za pomoc  dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach :

. (49) 

Warto ci funkcji odwrotnej do  tj. nazywane s  logitami i wyra ane

wzorem:110

= . (50) 

Zasadnicza korzy  polega na tym, e zamiast modelowa  prawdopodobie stwa ps jako 

nieliniow  funkcj  zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje si  logity  jako liniow

funkcj  tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyj cia oraz nieprzyj cia 

przez zmienn  losow Y warto ci 1. Logitowa transformacja prawdopodobie stwa pozwala na 

przekształcenie warto ci ps przyjmuj cych warto ci z przedziału [0;1] na warto ci z 

przedziału .

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym mo na wyznaczy  efekty 

kra cowe, które wyra aj  si  formuł :

.  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego mo na równie  wykorzystywa

ilorazy szans . Oznaczaj c: 

, (52) 

to: 

, (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej .

110 Ibidem, s. 62. 
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�� 

Efekt ten b dzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji 

=1 na prawdopodobie stwo podj cia zatrudnienia, czyli przyj cia przez zmienna losow Y

warto ci równej 1 ( =1).

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 

Model logitowy opisuje prawdopodobie stwa ps za pomoc  dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach :

. (49) 

Warto ci funkcji odwrotnej do  tj. nazywane s  logitami i wyra ane

wzorem:110

= . (50) 

Zasadnicza korzy  polega na tym, e zamiast modelowa  prawdopodobie stwa ps jako 

nieliniow  funkcj  zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje si  logity  jako liniow

funkcj  tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyj cia oraz nieprzyj cia 

przez zmienn  losow Y warto ci 1. Logitowa transformacja prawdopodobie stwa pozwala na 

przekształcenie warto ci ps przyjmuj cych warto ci z przedziału [0;1] na warto ci z 

przedziału .

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym mo na wyznaczy  efekty 

kra cowe, które wyra aj  si  formuł :

.  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego mo na równie  wykorzystywa

ilorazy szans . Oznaczaj c: 

, (52) 

to: 

, (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej .

110 Ibidem, s. 62. 

.
Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym można wyznaczyć 

efekty krańcowe, które wyrażają się formułą:

109 Ibidem, s. 67.
110 Ibidem, s. 62.
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�� 

Efekt ten b dzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji 

=1 na prawdopodobie stwo podj cia zatrudnienia, czyli przyj cia przez zmienna losow Y

warto ci równej 1 ( =1).

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 

Model logitowy opisuje prawdopodobie stwa ps za pomoc  dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach :

. (49) 

Warto ci funkcji odwrotnej do  tj. nazywane s  logitami i wyra ane

wzorem:110

= . (50) 

Zasadnicza korzy  polega na tym, e zamiast modelowa  prawdopodobie stwa ps jako 

nieliniow  funkcj  zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje si  logity  jako liniow

funkcj  tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyj cia oraz nieprzyj cia 

przez zmienn  losow Y warto ci 1. Logitowa transformacja prawdopodobie stwa pozwala na 

przekształcenie warto ci ps przyjmuj cych warto ci z przedziału [0;1] na warto ci z 

przedziału .

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym mo na wyznaczy  efekty 

kra cowe, które wyra aj  si  formuł :

.  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego mo na równie  wykorzystywa

ilorazy szans . Oznaczaj c: 

, (52) 

to: 

, (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej .

110 Ibidem, s. 62. 

(51)

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego można również wyko-
rzystywać ilorazy szans 

�� 

Efekt ten b dzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji 

=1 na prawdopodobie stwo podj cia zatrudnienia, czyli przyj cia przez zmienna losow Y

warto ci równej 1 ( =1).

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 

Model logitowy opisuje prawdopodobie stwa ps za pomoc  dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach :

. (49) 

Warto ci funkcji odwrotnej do  tj. nazywane s  logitami i wyra ane

wzorem:110

= . (50) 

Zasadnicza korzy  polega na tym, e zamiast modelowa  prawdopodobie stwa ps jako 

nieliniow  funkcj  zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje si  logity  jako liniow

funkcj  tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyj cia oraz nieprzyj cia 

przez zmienn  losow Y warto ci 1. Logitowa transformacja prawdopodobie stwa pozwala na 

przekształcenie warto ci ps przyjmuj cych warto ci z przedziału [0;1] na warto ci z 

przedziału .

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym mo na wyznaczy  efekty 

kra cowe, które wyra aj  si  formuł :

.  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego mo na równie  wykorzystywa

ilorazy szans . Oznaczaj c: 

, (52) 

to: 

, (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej .

110 Ibidem, s. 62. 

. Oznaczając:
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Efekt ten będzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji =1 na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, czyli przyjęcia przez zmienna losową Y 

wartości równej 1 (=1). 

 

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 
 

Model logitowy opisuje prawdopodobieństwa ps za pomocą dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach : 

  Λ    . (49) 

Wartości funkcji odwrotnej do Λ tj. Λ nazywane są logitami i wyraŜane 

wzorem:110 ln   Λ= . (50) 

Zasadnicza korzyść polega na tym, Ŝe zamiast modelować prawdopodobieństwa ps jako 

nieliniową funkcję zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje się logity ln  jako liniową 

funkcję tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyjęcia oraz nieprzyjęcia 

przez zmienną losową Y wartości 1. Logitowa transformacja prawdopodobieństwa pozwala na 

przekształcenie wartości ps przyjmujących wartości z przedziału [0;1] na wartości z 

przedziału ∞; ∞. 

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym moŜna wyznaczyć efekty 

krańcowe, które wyraŜają się formułą: 

    Λ   
  1  .  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego moŜna równieŜ wykorzystywać 

ilorazy szans . Oznaczając: 

Ω    , (52) 

to: 
Ω,Ω,  , (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej . 

                                                 
110 Ibidem, s. 62. 

(52)

to:

94 
 

Efekt ten będzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji =1 na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, czyli przyjęcia przez zmienna losową Y 

wartości równej 1 (=1). 

 

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 
 

Model logitowy opisuje prawdopodobieństwa ps za pomocą dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach : 

  Λ    . (49) 

Wartości funkcji odwrotnej do Λ tj. Λ nazywane są logitami i wyraŜane 

wzorem:110 ln   Λ= . (50) 

Zasadnicza korzyść polega na tym, Ŝe zamiast modelować prawdopodobieństwa ps jako 

nieliniową funkcję zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje się logity ln  jako liniową 

funkcję tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyjęcia oraz nieprzyjęcia 

przez zmienną losową Y wartości 1. Logitowa transformacja prawdopodobieństwa pozwala na 

przekształcenie wartości ps przyjmujących wartości z przedziału [0;1] na wartości z 

przedziału ∞; ∞. 

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym moŜna wyznaczyć efekty 

krańcowe, które wyraŜają się formułą: 

    Λ   
  1  .  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego moŜna równieŜ wykorzystywać 

ilorazy szans . Oznaczając: 

Ω    , (52) 

to: 
Ω,Ω,  , (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej . 

                                                 
110 Ibidem, s. 62. 

(53)

gdzie: 
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Efekt ten będzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji =1 na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, czyli przyjęcia przez zmienna losową Y 

wartości równej 1 (=1). 

 

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 
 

Model logitowy opisuje prawdopodobieństwa ps za pomocą dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach : 

  Λ    . (49) 

Wartości funkcji odwrotnej do Λ tj. Λ nazywane są logitami i wyraŜane 

wzorem:110 ln   Λ= . (50) 

Zasadnicza korzyść polega na tym, Ŝe zamiast modelować prawdopodobieństwa ps jako 

nieliniową funkcję zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje się logity ln  jako liniową 

funkcję tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyjęcia oraz nieprzyjęcia 

przez zmienną losową Y wartości 1. Logitowa transformacja prawdopodobieństwa pozwala na 

przekształcenie wartości ps przyjmujących wartości z przedziału [0;1] na wartości z 

przedziału ∞; ∞. 

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym moŜna wyznaczyć efekty 

krańcowe, które wyraŜają się formułą: 

    Λ   
  1  .  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego moŜna równieŜ wykorzystywać 

ilorazy szans . Oznaczając: 

Ω    , (52) 

to: 
Ω,Ω,  , (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej . 

                                                 
110 Ibidem, s. 62. 

 oznacza wektor 
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Efekt ten będzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji =1 na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, czyli przyjęcia przez zmienna losową Y 

wartości równej 1 (=1). 

 

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 
 

Model logitowy opisuje prawdopodobieństwa ps za pomocą dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach : 

  Λ    . (49) 

Wartości funkcji odwrotnej do Λ tj. Λ nazywane są logitami i wyraŜane 

wzorem:110 ln   Λ= . (50) 

Zasadnicza korzyść polega na tym, Ŝe zamiast modelować prawdopodobieństwa ps jako 

nieliniową funkcję zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje się logity ln  jako liniową 

funkcję tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyjęcia oraz nieprzyjęcia 

przez zmienną losową Y wartości 1. Logitowa transformacja prawdopodobieństwa pozwala na 

przekształcenie wartości ps przyjmujących wartości z przedziału [0;1] na wartości z 

przedziału ∞; ∞. 

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym moŜna wyznaczyć efekty 

krańcowe, które wyraŜają się formułą: 

    Λ   
  1  .  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego moŜna równieŜ wykorzystywać 

ilorazy szans . Oznaczając: 

Ω    , (52) 

to: 
Ω,Ω,  , (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej . 

                                                 
110 Ibidem, s. 62. 

 bez zmiennej 
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Efekt ten będzie interpretowany jako miernik wpływu uczestnictwa w formie interwencji =1 na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, czyli przyjęcia przez zmienna losową Y 

wartości równej 1 (=1). 

 

3.2.2. Charakterystyka modelu logitowego 
 

Model logitowy opisuje prawdopodobieństwa ps za pomocą dystrybuanty rozkładu 

logistycznego w punktach : 

  Λ    . (49) 

Wartości funkcji odwrotnej do Λ tj. Λ nazywane są logitami i wyraŜane 

wzorem:110 ln   Λ= . (50) 

Zasadnicza korzyść polega na tym, Ŝe zamiast modelować prawdopodobieństwa ps jako 

nieliniową funkcję zmiennych X1, X2, …, Xq modeluje się logity ln  jako liniową 

funkcję tych zmiennych. Logit jest logarytmem ilorazu szans przyjęcia oraz nieprzyjęcia 

przez zmienną losową Y wartości 1. Logitowa transformacja prawdopodobieństwa pozwala na 

przekształcenie wartości ps przyjmujących wartości z przedziału [0;1] na wartości z 

przedziału ∞; ∞. 

Podobnie jak w modelu probitowym, w modelu logitowym moŜna wyznaczyć efekty 

krańcowe, które wyraŜają się formułą: 

    Λ   
  1  .  (51) 

Do interpretacji wyników oszacowania modelu logitowego moŜna równieŜ wykorzystywać 

ilorazy szans . Oznaczając: 

Ω    , (52) 

to: 
Ω,Ω,  , (53) 

gdzie:  oznacza wektor  bez zmiennej . 

                                                 
110 Ibidem, s. 62. 

.
Wzór (53) oznacza, że przyrost wartości zmiennej Xks o jednostkę wiąże się, cete-

ris paribus z
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Wzór (53) oznacza, Ŝe przyrost wartości zmiennej  o jednostkę wiąŜe się, ceteris paribus z  krotną zmianą ilorazu szans. Wartości   1 oznaczają wzrost, a   1 spadek 

ilorazu szans.111 Wyznaczając   uzyskuje się informację, ile razy wzrasta iloraz szans 

wartości =1 dla =1 w porównaniu z tym samym ilorazem dla =0. 

 

3.2.3. Estymacja i weryfikacja modeli probitowych i logitowych 
 

Estymacji modeli probitowych i logitowych dokonuje się najczęściej za pomocą metody 

największej wiarygodności. W pierwszym kroku tej metody określa się funkcję 

wiarygodności, która dla dychotomicznej zmiennej Y przyjmuje postać:112   ∏  ∏ 1   . (54) 

Ze względów numerycznych wygodniej jest jednak analizować logarytm funkcji 

wiarygodności: ln  ∑ ln  1  ln1   . (55) 

W modelu logitowym (68) moŜna przedstawić jako: ln  ∑           ln1   .

 (56) 

W modelu probitowym natomiast: ln  ∑ lnΦ  1  ln1  Φ .  (57) 

W drugim kroku w wyniku maksymalizacji (56) albo (57) otrzymuje się oceny parametrów , , , … , .  

Po oszacowaniu modelu dla zmiennej dwumianowej naleŜy dokonać jego weryfikacji. 

Do standardowej procedury naleŜy badanie istotności parametrów oraz ocena dopasowania 

modelu do danych empirycznych. 

Istotność całego modelu weryfikowana jest na podstawie testu ilorazu wiarygodności. 

Hipoteza zerowa w tym teście głosi, ze wszystkie parametry poza wyrazem wolnym są równe 

0. Statystyka testowa jest postaci:   2ln  ln, (58) 

i ma ona rozkład chikwadrat z liczbą stopni swobody równą liczbie zmiennych 

objaśniających w modelu . 

                                                 
111 Ibidem, s. 67–68. 
112 Ibidem, s. 63.  

 -krotną zmianą ilorazu szans. Wartości 
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Wzór (53) oznacza, Ŝe przyrost wartości zmiennej  o jednostkę wiąŜe się, ceteris paribus z  krotną zmianą ilorazu szans. Wartości   1 oznaczają wzrost, a   1 spadek 

ilorazu szans.111 Wyznaczając   uzyskuje się informację, ile razy wzrasta iloraz szans 

wartości =1 dla =1 w porównaniu z tym samym ilorazem dla =0. 

 

3.2.3. Estymacja i weryfikacja modeli probitowych i logitowych 
 

Estymacji modeli probitowych i logitowych dokonuje się najczęściej za pomocą metody 

największej wiarygodności. W pierwszym kroku tej metody określa się funkcję 

wiarygodności, która dla dychotomicznej zmiennej Y przyjmuje postać:112   ∏  ∏ 1   . (54) 

Ze względów numerycznych wygodniej jest jednak analizować logarytm funkcji 

wiarygodności: ln  ∑ ln  1  ln1   . (55) 

W modelu logitowym (68) moŜna przedstawić jako: ln  ∑           ln1   .

 (56) 

W modelu probitowym natomiast: ln  ∑ lnΦ  1  ln1  Φ .  (57) 

W drugim kroku w wyniku maksymalizacji (56) albo (57) otrzymuje się oceny parametrów , , , … , .  

Po oszacowaniu modelu dla zmiennej dwumianowej naleŜy dokonać jego weryfikacji. 

Do standardowej procedury naleŜy badanie istotności parametrów oraz ocena dopasowania 

modelu do danych empirycznych. 

Istotność całego modelu weryfikowana jest na podstawie testu ilorazu wiarygodności. 

Hipoteza zerowa w tym teście głosi, ze wszystkie parametry poza wyrazem wolnym są równe 

0. Statystyka testowa jest postaci:   2ln  ln, (58) 

i ma ona rozkład chikwadrat z liczbą stopni swobody równą liczbie zmiennych 

objaśniających w modelu . 

                                                 
111 Ibidem, s. 67–68. 
112 Ibidem, s. 63.  

 oznaczają wzrost, 
a 
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Wzór (53) oznacza, Ŝe przyrost wartości zmiennej  o jednostkę wiąŜe się, ceteris paribus z  krotną zmianą ilorazu szans. Wartości   1 oznaczają wzrost, a   1 spadek 

ilorazu szans.111 Wyznaczając   uzyskuje się informację, ile razy wzrasta iloraz szans 

wartości =1 dla =1 w porównaniu z tym samym ilorazem dla =0. 

 

3.2.3. Estymacja i weryfikacja modeli probitowych i logitowych 
 

Estymacji modeli probitowych i logitowych dokonuje się najczęściej za pomocą metody 

największej wiarygodności. W pierwszym kroku tej metody określa się funkcję 

wiarygodności, która dla dychotomicznej zmiennej Y przyjmuje postać:112   ∏  ∏ 1   . (54) 

Ze względów numerycznych wygodniej jest jednak analizować logarytm funkcji 

wiarygodności: ln  ∑ ln  1  ln1   . (55) 

W modelu logitowym (68) moŜna przedstawić jako: ln  ∑           ln1   .

 (56) 

W modelu probitowym natomiast: ln  ∑ lnΦ  1  ln1  Φ .  (57) 

W drugim kroku w wyniku maksymalizacji (56) albo (57) otrzymuje się oceny parametrów , , , … , .  

Po oszacowaniu modelu dla zmiennej dwumianowej naleŜy dokonać jego weryfikacji. 

Do standardowej procedury naleŜy badanie istotności parametrów oraz ocena dopasowania 

modelu do danych empirycznych. 

Istotność całego modelu weryfikowana jest na podstawie testu ilorazu wiarygodności. 

Hipoteza zerowa w tym teście głosi, ze wszystkie parametry poza wyrazem wolnym są równe 

0. Statystyka testowa jest postaci:   2ln  ln, (58) 

i ma ona rozkład chikwadrat z liczbą stopni swobody równą liczbie zmiennych 

objaśniających w modelu . 

                                                 
111 Ibidem, s. 67–68. 
112 Ibidem, s. 63.  

 spadek ilorazu szans111. Wyznaczając 
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Wzór (53) oznacza, Ŝe przyrost wartości zmiennej  o jednostkę wiąŜe się, ceteris paribus z  krotną zmianą ilorazu szans. Wartości   1 oznaczają wzrost, a   1 spadek 

ilorazu szans.111 Wyznaczając   uzyskuje się informację, ile razy wzrasta iloraz szans 

wartości =1 dla =1 w porównaniu z tym samym ilorazem dla =0. 

 

3.2.3. Estymacja i weryfikacja modeli probitowych i logitowych 
 

Estymacji modeli probitowych i logitowych dokonuje się najczęściej za pomocą metody 

największej wiarygodności. W pierwszym kroku tej metody określa się funkcję 

wiarygodności, która dla dychotomicznej zmiennej Y przyjmuje postać:112   ∏  ∏ 1   . (54) 

Ze względów numerycznych wygodniej jest jednak analizować logarytm funkcji 

wiarygodności: ln  ∑ ln  1  ln1   . (55) 

W modelu logitowym (68) moŜna przedstawić jako: ln  ∑           ln1   .

 (56) 

W modelu probitowym natomiast: ln  ∑ lnΦ  1  ln1  Φ .  (57) 

W drugim kroku w wyniku maksymalizacji (56) albo (57) otrzymuje się oceny parametrów , , , … , .  

Po oszacowaniu modelu dla zmiennej dwumianowej naleŜy dokonać jego weryfikacji. 

Do standardowej procedury naleŜy badanie istotności parametrów oraz ocena dopasowania 

modelu do danych empirycznych. 

Istotność całego modelu weryfikowana jest na podstawie testu ilorazu wiarygodności. 

Hipoteza zerowa w tym teście głosi, ze wszystkie parametry poza wyrazem wolnym są równe 

0. Statystyka testowa jest postaci:   2ln  ln, (58) 

i ma ona rozkład chikwadrat z liczbą stopni swobody równą liczbie zmiennych 

objaśniających w modelu . 

                                                 
111 Ibidem, s. 67–68. 
112 Ibidem, s. 63.  

 uzyskuje się informację, ile 
razy wzrasta iloraz szans wartości ys=1 dla Ds=1 w porównaniu z tym samym ilora-
zem dla Ds=0.

3.2.3.   Estymacja i weryfikacja modeli probitowych i logitowych

Estymacji modeli probitowych i logitowych dokonuje się najczęściej za pomocą 
metody największej wiarygodności. W pierwszym kroku tej metody określa się funk-
cję wiarygodności, która dla dychotomicznej zmiennej Y przyjmuje postać112:
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111 Ibidem, s. 67–68. 
112 Ibidem, s. 63.  

(54)

Ze względów numerycznych wygodniej jest jednak analizować logarytm funkcji 
wiarygodności:
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Po oszacowaniu modelu dla zmiennej dwumianowej należy dokonać jego weryfi-

kacji. Do standardowej procedury należy badanie istotności parametrów oraz ocena 
dopasowania modelu do danych empirycznych.

Istotność całego modelu weryfikowana jest na podstawie testu ilorazu wiarygod-
ności. Hipoteza zerowa w tym teście głosi, ze wszystkie parametry poza wyrazem 
wolnym są równe 0. Statystyka testowa jest postaci:
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i ma ona rozkład chi-kwadrat z liczbą stopni swobody równą liczbie zmiennych ob-
jaśniających w modelu 
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.
Oceny dopasowania modelu do danych empirycznych dokonuje się na podstawie 

współczynnika determinacji R2. Wśród najczęściej stosowanych miar dopasowania 
modeli jakościowych wymienia się113:
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jakościowych wymienia się:113   1      , (59) 

  ∑ ∑   1   ∑   ̂ , (60) 

  ∑  
∑  , (61) 

   
 , (62) 

gdzie:  wartość funkcji wiarygodności dla modelu pełnego,  wartość funkcji 

wiarygodności dla modelu tylko z wyrazem wolnym,  – liczba przypadków gdy Y=0,  – 

liczba przypadków gdy Y=1, n – liczebność próby.  

Do oceny jakości dopasowania modelu moŜna równieŜ posłuŜyć się wynikami badania 

jakości prognoz generowanych przez ten model. Prognoza opiera się na oszacowanym 

prawdopodobieństwie ̂, które jest funkcją ( )βixF ′ . JeŜeli ( ) 5,0≥′βixF  to prognoza   1. 

Jeśli ( ) 5,0<′βixF  to prognoza   0. Na tej podstawie generowana jest tablica trafności:114 

 

 

Rzeczywiste 
Przewidywane 

Razem 
Ŷ = 0 Ŷ = 1 

Y = 0    

Y = 1    

Razem   n 

Procentową trafność prognoz (zliczeniowy ) oblicza się według wzoru:       100. (63) 

Procentowa trafność prognoz dla Y=0 oraz Y=1 wyraŜa się formułami odpowiednio: 

                                                 
113 M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna 

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s. 64–68.  
114 Ibidem, s. 79. 

(59)
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Wartość IT >1 oznacza, że otrzymana klasyfikacja jest lepsza od każdej innej 
przypadkowej klasyfikacji.

Wykorzystanie w analizie efektywności programów rynku pracy modeli logito-
wych i probitowych pozwala na uzyskanie informacji o istotnych (w sensie istotno-
ści statystycznej) czynnikach wpływających na prawdopodobieństwo podjęcia za-
trudnienia, kierunku i sile ich oddziaływania. 
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ROZDZIAŁ V

ŹRÓDŁA INFORMACJI  
DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI  

POLITYKI RYNKU PRACY

1.  Informacje pozyskane z systemu 
informatycznego Syriusz

1.1.  Zakres danych i sposób ich pozyskania

W pierwszej części badań oparto się na danych zastanych, pochodzących z Sy-
stemu Informatycznego Syriusz, używanego we wszystkich badanych Powiatowych 
Urzędach Pracy. Zebrane dane obejmują osoby figurujące w rejestrze, posiadające 
w dniu 31 grudnia 2008 r. status bezrobotnego, a także osoby, które zarejestrowały 
się jako bezrobotne w ciągu 2009 r. Spośród tych osób wyodrębniono dwie grupy 
spełniające następujące kryteria:

grupa A obejmuje bezrobotnych, którzy rozpoczęli w 2009 r. uczestnictwo tylko 
w jednym z następujących aktywnych programów rynku pracy: szkoleniu, sta-
żu, pracach interwencyjnych, robotach publicznych, pracach społecznie użytecz-
nych115 i dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej116) pod warunkiem, że 
nie uczestniczyli w żadnym z tych programów w 2008 r.
grupa B obejmuje bezrobotnych, którzy w latach 2008 i 2009 nie uczestniczyli 
w żadnym z wymienionych wyżej aktywnych programów rynku pracy.

��� Kilkakrotne uczestnictwo w ciągu 2009 r. w pracach społecznie użytecznych traktowane 
jest jako udział w jednym programie.

116 Chodzi o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków 
Funduszu Pracy lub rezerwy Ministra.

−

−
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W dalszej części badań ograniczono się do osób należących do tych dwóch grup. 
Zakres potrzebnych do badania informacji o bezrobotnych wraz z ich opisem prezen-
tuje tabela 16.

Pierwsza część badania wymagała zaangażowania oddelegowanych do współ-
pracy z zespołem badawczym informatyków zatrudnionych w poszczególnych PUP. 
W sumie w tę część projektu włączono sześciu informatyków. Po przedstawieniu ce-
lów badania dostarczono im przygotowaną przez zespół badawczy instrukcję oraz 
12 szablonów na płytach CD w formacie wykorzystywanym przez system Syriusz. 
Instrukcja była dla informatyków zrozumiała i nie zgłaszali oni żadnych błędów lub 
wątpliwości dotyczących eksportowania wskazanych danych. Jedyną trudnością 
okazywała się wielkość abstrahowanych plików powodująca dość powolny przebieg 
procesu ich generowania.

Tabela 16. Informacje do pozyskania z bazy danych systemu Syriusz
Rodzaj informacji Uwagi

Numer ewidencyjny w ewidencji PUP

Okres uprawniający do zasiłku/staż pracy

Prawo do zasiłku (T/N) 

Czas trwania bezrobocia dla grupy A – okres od daty ostatniej rejestracji 
po 01.01.2008 do momentu rozpoczęcia udziału 
w aktywnym programie rynku pracy; 
dla grupy B – okres od daty ostatniej rejestracji  
po 01.01.2008 do 31.12.2009 

Liczba rejestracji dla grupy A – wszystkie rejestracje w historii 
bezrobotnego od 01.01.2008 do momentu podjęcia 
udziału w programie aktywnym; 
dla grupy B – wszystkie rejestracje w historii 
bezrobotnego od 01.01.2008 do 31.12.2009 r.

Płeć

Wiek

Stan cywilny

Liczba dzieci na utrzymaniu

Kod terytorialny gminy

Poziom wykształcenia

Zawód wyuczony sześciocyfrowy kod zawodu zgodnie z klasyfikacją 
zawodów i specjalności (Załącznik  
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27.04.2010 r.) 

Znajomość języków obcych 0 – brak, 1 – słaba, 2 – biegła

Stopień niepełnosprawności 0 – brak, 1 – lekki lub III grupa inwalidztwa, 2 
– umiarkowany lub II grupa, 3 – znaczny lub I grupa

Wyrejestrowanie z ewidencji PUP dla grupy A – data i przyczyna pierwszego 
wyrejestrowania z ewidencji PUP po zakończeniu 
udziału w aktywnym programie rynku pracy; 
dla grupy B – data i przyczyna pierwszego 
wyrejestrowania w 2009 r. lub później
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Rodzaj informacji Uwagi

Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych nazwa szkolenia, data rozpoczęcia i zakończenia 

szkolenia117

Uczestnictwo w stażach data rozpoczęcia i zakończenia stażu

Uczestnictwo w pracach interwencyjnych data rozpoczęcia i zakończenia prac interwencyjnych

Uczestnictwo w pracach społecznie 

użytecznych118
okres uczestnictwa w 2009 r. w dniach

Uczestnictwo w robotach publicznych data rozpoczęcia i zakończenia robót publicznych

Przyznanie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej ze środków FP 
lub rezerwy Ministra

data przyznania dotacji

Korzystanie z poradnictwa zawodowego 
i informacji zawodowej

korzystanie w latach 2008 i 2009 z informacji 
zawodowej, uczestnictwo w zajęciach 
aktywizacyjnych i szkoleniach z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy w ramach Klubu pracy; 
data uzyskania informacji zawodowej oraz daty 
rozpoczęcia i zakończenia uczestnictwa w zajęciach 
aktywizacyjnych lub szkoleniach aktywizacyjnych

Źródło: opracowanie własne. tutaj tekst ukryty1117 . a tutaj2118

W rezultacie udało się pozyskać ze wszystkich wylosowanych do badania po-
wiatów zestawienia plików zawierające charakterystyki uczestników analizowanych 
programów i osób potencjalnie mogących znaleźć się w grupie kontrolnej. Zestawie-
nia te nie zawierały imion i nazwisk bezrobotnych, a cechą identyfikującą był numer 
ewidencyjny w rejestrze PUP.

Przesłane zespołowi badawczemu pliki w formacie CSV (po dwanaście z każdego 
powiatu) zostały następnie przygotowane do ich transformacji do postaci umożliwia-
jącej zastosowanie metod ekonometrycznych. Po przekształceniach przybierały po-
stać tabel (jedna dla każdego powiatu) o wielkości kilku – kilkunastu tysięcy wierszy 
i trzydziestu siedmiu kolumn.

1.2.  Budowa bazy danych

System Syriusz w obecnej postaci nie jest przystosowany do bezpośredniego 
dostarczania odpowiedzi na zapytania o dane potrzebne do prowadzonych badań. 
Dostępne narzędzia selekcji dla zapytań nie pozwalają skonstruować odpowiednich 
kryteriów wyboru.

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że ze względu na ochronę danych osobo-
wych bezrobotnych, członkowie zespołu projektowego nie mieli bezpośredniego 

117 Szkolenia typu „ABC przedsiębiorczości”, które poprzedzają przyznanie dotacji na 
działalność gospodarczą, nie są traktowane jako odrębny program.

118 Kilkakrotne uczestnictwo w ciagu 2009 r. w pracach spełecznie użytecznych traktowane 
jest jako udział w jednym programie.
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dostępu do systemu Syriusz i musieli korzystać z pośrednictwa informatyków za-
trudnionych w PUP. Nie zawsze byli oni w stanie przeniknąć zawiłości stosunko-
wo niedawno wdrożonego systemu, na dodatek podlegającego ciągłym korektom 
i modyfikacjom.

Dlatego podjęto decyzję o pobraniu z systemu Syriusz danych o osobach – klien-
tach urzędu pracy – w postaci jak najbardziej surowej. Głównym źródłem informacji 
były tabele z danymi demograficznymi osób oraz z historią zdarzeń ich dotyczących, 
zarejestrowanych w urzędzie pracy. Pliki z tymi danymi oraz z danymi uzupełniają-
cymi przesłane z poszczególnych PUP zostały zaimportowane do wspólnej bazy da-
nych programu MS Access jako oddzielne tabele. Jako identyfikator pozwalający na 
połączenie tych tabel w całość wykorzystano numer ewidencyjny osoby w rejestrze 
każdego PUP.

Aby otrzymać informacje, które wyszczególnia tabela 16, skonstruowano kilka-
dziesiąt tabel pomocniczych oraz kwerend złożonych. Ostateczna kwerenda zwraca-
ła informacje w postaci jednej tabeli, w której jednej wiersz zawierał komplet danych 
dotyczących danej osoby. Tabela ta została wyeksportowana do formatu arkusza kal-
kulacyjnego MS Excel.

1.3.  Charakterystyka populacji wyodrębnionej  
z bazy systemu Syriusz

Z bazy systemu Syriusz wyodrębniono 65931 osób spełniających przyjęte kry-
teria. Wśród nich było 30777 kobiet oraz 35154 mężczyzn. Większość stanowi-
li ludzie młodzi, prawie 60% z nich nie przekroczyło 34 lat. Około jedna czwarta 
badanych osób miała wykształcenie gimnazjalne lub poniżej, podobnie kształtował 
się odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, nieco mniej osób 
miało wykształcenie średnie zawodowe lub policealne. Znacznie mniej, bo około 
15% osób, legitymowało się wykształceniem wyższym, a nieco ponad 10% średnim 
ogólnokształcącym. 

Ponad 36% osób nie miało żadnego doświadczenia zawodowego, dla kolejnych 
24% staż pracy nie przekroczył pięciu lat. Ponad trzydziestoletnim stażem pracy wy-
kazało się około 3% osób.

Podobny odsetek (nieco poniżej 50%) osób stanu wolnego i stanu małżeńskiego. 
Największa grupa badanych osób (38,3%) osób mieszkała w Radomiu, 22,1% w To-
runiu. 14,5% w powiecie tyskim, 10,9% w powiecie biłgorajskim, 8,4% w powiecie 
giżyckim, a 5,7% w powiecie wąbrzeskim. Powiaty należą do grup określonych 
w badaniu kolejno jako Grupa V – średniej wielkości miasta przemysłowe o prze-
starzałej strukturze gospodarczej, Grupa III – duże, nowoczesne ośrodki miejskie 
z rozwiniętą funkcją przemysłową, Grupa II – uprzemysłowione suburbia, Grupa 
I – tradycyjne rolnicze, Grupa IV – rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną, Grupa 
VI – rolniczo-przemysłowe. 
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Tabela 17.  Bezrobotni objęci badaniem według płci, wieku, wykształcenia, stażu 
pracy, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania oraz grupy oznaczającej 
uczestnictwo (bądź nie) w programie rynku pracy

Wyszczególnienie Liczba %

Ogółem 65931 100,0

Płeć
mężczyźni 35154 53,3

kobiety 30777 46,7

Wiek

do 24 12550 19,0

25–34 25587 38,8

35–44 11436 17,3

45–54 11913 18,1

55–59 3674 5,6

60–64 727 1,1

Wykształcenie

gimnazjalne i poniżej 16885 25,6

zasadnicze zawodowe 17238 26,1

średnie ogólne 6961 10,6

średnie zawodowe i policealne 14883 22,6

wyższe 9964 15,1

Staż pracy

0 24053 36,5

poniżej 5 lat 15524 23,5

5 do 9 lat 9098 13,8

10 do 19 8417 12,8

20 do 29 6732 10,2

30 i więcej 2107 3,2

Stan cywilny

wolny 32055 48,6

rozwiedziony 3402 5,2

małżeński 29920 45,4

wdowi 554 0,8

Miejsce zamieszkania

powiat biłgorajski 7216 10,9

powiat giżycki 5513 8,4

miasto Radom 25243 38,3

miasto Toruń 14602 22,1

powiat tyski 9570 14,5

powiat wąbrzeski 3787 5,7

Grupa
A – badana 7317 11,1

B – kontrolna 58614 88,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.



112 ���

Zdecydowana większość bezrobotnych (88,9%) nie brała udziału w żadnym 
aktywnym programie polityki rynku pracy w latach 2008–2009 i została zaliczona 
do grupy kontrolnej. Bezrobotni zaliczeni do grupy badanej (11,1%) wzięli udział 
w dokładnie jednym programie w 2009 r. i nie brali udziału w żadnym programie 
w 2008 r. Szczegółowe zestawienie zawiera tabela 17.

Największym odsetkiem osób objętych programem rynku pracy w 2009 r. (20,5% 
bezrobotnych w grupie A) może się pochwalić powiat wąbrzeski. Najmniejszy (8,4%) 
odnotowano w Toruniu. W pozostałych powiatach odsetek ten nieco przekraczał 10% 
(od 10,6% w powiecie giżyckim i w Radomiu do 13,3% w powiecie biłgorajskim. 
Szczegóły prezentuje tabela 18.

Tabela 18.  Bezrobotni w grupie badanej (A) i grupie kontrolnej (B) według 
powiatów

Powiat

Grupa

A B

liczba % liczba %

Biłgorajski 963 13,3 6253 86,7

Giżycki 586 10,6 4927 89,4

M. Radom 2677 10,6 22566 89,4

M. Toruń 1232 8,4 13370 91,6

Tyski 1084 11,3 8486 88,7

Wąbrzeski 775 20,5 3012 79,5

Ogółem 7317 11,1 58614 88,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Odsetki kobiet i mężczyzn objętych programem były dość podobne w większości 
powiatów (tabela 19). Wyjątkiem był powiat tyski, w którym w grupie A znalazło 
się prawie dwukrotnie więcej kobiet (66%), niż mężczyzn (34%). W Toruniu różni-
ca wynosiła 11,2 punktów procentowych (na korzyść kobiet). W dwóch powiatach 
odnotowano kilkupunktową przewagę kobiet, a w jednym (w Radomiu) niewielką 
przewagę mężczyzn. 

Ponad dwie trzecie (68,8%) osób w grupie A nie przekroczyło 34 lat (tabela 21). 
W tym przedziale wiekowym w grupie B znalazło się 56,5% osób. W wyższych 
grupach wiekowych skłonność do uczestnictwa w aktywnym programie szybko ma-
lała. Wyjątkiem były osoby w wieku 45–54 lata, których odsetek w grupie A wy-
niósł 13,8%. Może się to wiązać m.in. ze specjalnymi programami aktywizacji osób 
w wieku 45+.
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Tabela 19. Struktura grupy badanej i kontrolnej w poszczególnych powiatach 
według płci (w %) 

Powiat

Grupa

A B

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Biłgorajski 48,8 51,2 55,8 44,2

Giżycki 47,6 52,4 52,2 47,8

M. Radom 51,4 48,6 57,7 42,3

M. Toruń 44,9 55,1 52,8 47,2

Tyski 34,0 66,0 47,5 52,5

Wąbrzeski 46,7 53,3 52,1 47,9

Ogółem 46,6 53,4 54,2 45,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Tabela 20.  Struktura osób w grupach A i B według wieku (w %) 

Wiek
Grupa

A B

Do 24 29,0 17,8

25–34 39,8 38,7

35–44 12,5 17,9

45–54 13,8 18,6

55–59 4,0 5,8

60–64 0,8 1,1

65 i więcej 0,0 0,1

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Tabela 21. Struktura osób w grupach A i B według wykształcenia (w %) 

Wykształcenie
Grupa

A B

Gimnazjalne i poniżej 17,2 26,7

Zasadnicze zawodowe 19,2 27,0

Średnie ogólne 14,6 10,1

Średnie zawodowe i policealne 23,6 22,4

Wyższe 25,3 13,8

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.
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Tabela 21 pokazuje tendencję wzrostową odsetka osób w grupie A wraz ze wzro-
stem wykształcenia i odwrotną tendencję w grupie B. Wyjątkiem jest tutaj wykształ-
cenie średnie ogólnokształcące (14,6% grupy A i 10,6% grupy B).

W badanej grupie bezrobotnych, uczestniczących w jednym aktywnym programie 
większość stanowiły osoby bez doświadczenia zawodowego (53,7%). W grupie B rów-
nież dominowały osoby bez doświadczenia zawodowego, ale ich udział był znacznie 
mniejszy (34,3%). Spowodowało to jednak, że odsetki bezrobotnych w każdym z pozo-
stałych przedziałów stażu pracy w grupie B były wyższe niż w grupie A.

Tabela 22.  Struktura grup A i B według stażu pracy (w %) 

Staż pracy w latach
Grupa

A B

Bez doświadczenia zawodowego 53,7 34,3

Poniżej 5 18,5 24,2

5 do 9 10,3 14,2

10 do 19 9,3 13,2

20 do 29 7,1 10,6

30 i więcej 1,0 3,5

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Spośród aktywnych programów rynku pracy najbardziej popularne były staże 
(3471 osób), co stanowiło 47,4% ogółu osób uczestniczących w programach (tabela 
23). Znacząca grupa osób uczestniczyła w szkoleniach (22,6%) oraz otrzymała dota-
cje na działalność gospodarczą (11,95%). 8,7% badanych osób uczestniczyło w pra-
cach społecznie użytecznych, a 5,6% w pracach interwencyjnych. Najmniej (3,7%) 
bezrobotnych było zaangażowanych w roboty publiczne.

Tabela 23.  Uczestnictwo bezrobotnych w aktywnych programach polityki rynku 
pracy

Instrument Liczba osób % Polska w 2009* (w %) 

Staże 3471 47,4 37,5

Szkolenia 1651 22,6 24,6

Dotacje 874 11,9 9,3

Prace społecznie użyteczne 640 8,7 9,6

Roboty publiczne 270 3,7 7,9

Prace interwencyjne 411 5,6 5,9

Ogółem 7317 100,0 94,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz oraz * dokumentu MPiPS 
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r.
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Struktura uczestnictwa badanych bezrobotnych w poszczególnych programach 
w przybliżeniu odpowiada danym ogólnopolskim (dane w ostatniej kolumnie tabeli 
nie sumują się do 100, ponieważ w zestawieniu ogólnopolskim były brane pod uwa-
gę również inne instrumenty – przygotowanie zawodowe oraz wyposażenie i dopo-
sażenie miejsca pracy).

Tabela 24.  Struktura uczestników poszczególnych programów według płci (w %) 

Płeć Staże Szkolenia Dotacje
Prace społecznie 

użyteczne
Roboty 

publiczne
Prace 

interwencyjne

Mężczyźni 28,6 67,3 66,7 45,6 77,0 54,5

Kobiety 71,4 32,7 33,3 54,4 23,0 45,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Analiza struktury uczestników poszczególnych programów według płci (tabe-
la 24) wskazuje, że kobiety wyraźnie najczęściej uczestniczyły w stażach (71,4%). 
Natomiast udział mężczyzn był wyraźnie dominujący dla szkoleń (67,3%), dotacji 
na działalność gospodarczą (66,7%) oraz robót publicznych (77%). W tym ostatnim 
przypadku jest to zapewne spowodowane charakterem tych prac, zazwyczaj wyma-
gających siły fizycznej. 

Tabela 25.  Uczestnicy poszczególnych programów według powiatów

Powiat Staże Szkolenia Dotacje
Prace 

społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Prace 
interwencyjne Ogółem

Biłgorajski 477 217 152 21 56 40 963

Giżycki 241 67 69 92 29 88 586

M. Radom 1248 661 352 271 105 40 2677

M. Toruń 565 353 144 102 19 49 1232

Tyski 679 115 100 91 15 84 1084

Wąbrzeski 261 238 57 63 46 110 775

Ogółem 3471 1651 874 640 270 411 7317

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

W powiatach szczególną uwagę zwraca dominacja staży (62,6%) w powiecie ty-
skim (tabela 26). Natomiast w powiecie wąbrzeskim prawie tyle samo osób uczest-
niczyło w stażach i szkoleniach (odpowiednio 33,7% i 30,7%). Dotacje na podejmo-
wanie działalności gospodarczej miały największy udział w powiecie biłgorajskim 
(15,8%), prace społecznie użyteczne w powiecie giżyckim (15,7%), prace interwen-
cyjne w powiatach rolniczych, giżyckim i wąbrzeskim (odpowiednio 15% i 14,2%). 
Udział w robotach publicznych w żadnym z powiatów nie przekroczył 6% badanych 
bezrobotnych.
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Tabela 26.  Struktura uczestników programów w badanych powiatach (w %) 

Powiat Staże Szkolenia Dotacje
Prace 

społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Prace 
interwencyjne Ogółem

Biłgorajski 49,5 22,5 15,8 2,2 5,8 4,2 100

Giżycki 41,1 11,4 11,8 15,7 4,9 15,0 100

M. Radom 46,6 24,7 13,1 10,1 3,9 1,5 100

M. Toruń 45,9 28,7 11,7 8,3 1,5 4,0 100

Tyski 62,6 10,6 9,2 8,4 1,4 7,7 100

Wąbrzeski 33,7 30,7 7,4 8,1 5,9 14,2 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Uczestnictwo różnych grup zawodowych w poszczególnych programach prezen-
tuje tabela 27. W grupie 1., kierowników, największy udział miały dotacje na pro-
wadzenie działalności gospodarczej (50%). Poza tym uczestniczyli oni w stażach 
(28,6%) i szkoleniach (17,9%). 

Tabela 27.  Struktura uczestnictwa w poszczególnych programach dla grup 
zawodowych (w %) 

Grupa wielka* Staże Szkolenia Dotacje
Prace 

społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Prace 
interwencyjne Ogółem

Brak danych 64,2 18,2 3,4 10,4 0,7 3,2 100

Bez zawodu 60,9 14,2 11,1 6,0 2,4 5,4 100
1-przedstawiciele 
władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i 
kierownicy

28,6 17,9 50,0 0,0 0,0 3,6 100

2-specjaliści 72,1 11,1 12,7 0,2 1,2 2,8 100
3-technicy i inny 
średni personel 49,9 23,9 16,1 3,8 2,1 4,3 100

4-pracownicy 
biurowi 49,9 30,5 8,9 5,4 2,4 3,0 100

5-pracownicy usług 
i sprzedawcy 46,9 19,0 11,2 10,5 5,7 6,7 100

6-rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy 20,3 25,0 4,7 23,4 4,7 21,9 100

7-robotnicy 
przemysłowi  
i rzemieślnicy

20,5 34,4 17,0 13,1 6,8 8,1 100

8-operatorzy  
i monterzy maszyn  
i urządzeń

10,6 53,1 9,1 14,1 4,1 9,1 100

9-pracownicy przy 
pracach prostych 22,8 24,4 5,9 29,1 8,6 9,2 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz, * Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04. 2010 r.
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Z kolei specjaliści zdecydowanie najczęściej korzystali ze staży (72,1%). Dalej 
zwraca uwagę szczególnie duży udział szkoleń (53,1%) w grupie 8. – operatorów 
maszyn i kierowców, a także (34,4%) w grupie 7. – robotników wykwalifikowanych. 
Dla tych grup zazwyczaj oferuje się najwięcej szkoleń specjalistycznych. W grupie 
6., rolników, leśników i rybaków, podobny, około dwudziestoprocentowy udział mają 
staże, szkolenia, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne. W grupie 9. 
– robotników niewykwalifikowanych, pracowników pomocniczych i sprzedawców 
ulicznych – największy udział mają prace społecznie użyteczne (29,1%). Zwraca 
uwagę także stosunkowo duży udział szkoleń (24,4%) oraz staży (22,8%).

Z oczywistych powodów wiek uczestników staży jest najniższy, 90% uczestni-
ków tego programu nie przekroczyło 34 lat (tabela 28). Szkolenia cieszyły się naj-
większym powodzeniem (41,9%) w grupie 25–34 lata, podobnie jak dotacje (53,1%) 
i prace interwencyjne (34,8%).W pracach społecznie użytecznych i robotach pub-
licznych uczestniczyli przede wszystkim ludzie starsi, z grupy 45–54 lata, (odsetek 
dla tej grupy wynosił odpowiednio 42,7 i 35,2).

Tabela 28.  Struktura uczestników poszczególnych programów według wieku 
(w %) 

Wiek Staże Szkolenia Dotacje
Prace 

społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Prace 
interwencyjne

Do 24 47,7 18,7 8,5 2,2 8,5 11,7

25-34 42,5 41,9 53,1 12,8 21,9 34,8

35-44 5,0 18,0 22,3 21,1 15,9 17,5

45-54 3,9 17,3 12,9 42,7 35,2 26,3

55-59 0,7 3,9 3,0 15,6 14,4 9,2

60-64 0,1 0,3 0,1 5,5 4,1 0,5

65 i więcej 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

W przypadku staży daje się zauważyć wyraźną tendencję wzrostową odsetka 
uczestników wraz ze wzrostem wykształcenia – od 6,9% dla wykształcenia gimna-
zjalnego i poniżej do 37,1% dla wykształcenia wyższego (tabela 29). 

Podobnie jest w przypadku dotacji, jednak tutaj osoby z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym prawie dwukrotnie częściej (20,8%) otrzymywały dotacje na pod-
jęcie działalności, niż osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (11,9%). 
W przypadku szkoleń najwięcej uczestników miało wykształcenie średnie zawodowe 
i policealne (27,0%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%), dalej gimnazjalne i poniżej 
(20,2%). W przypadku prac społecznie użytecznych, robót publicznych i prac inter-
wencyjnych widać wyraźną tendencję spadkową odsetka uczestniczących osób wraz 
ze wzrostem wykształcenia. 
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Tabela 29.  Struktura uczestników poszczególnych programów według 
wykształcenia (w %) 

Wykształcenie Staże Szkolenia Dotacje Prace społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Prace 
interwencyjne

Gimnazjalne i poniżej 6,9 20,2 10,9 54,5 38,5 33,6

Zasadnicze zawodowe 11,4 25,4 20,8 32,0 33,3 28,2

Średnie ogólne 19,1 13,1 11,9 3,9 6,7 9,5
Średnie zawodowe  
i policealne 25,4 27,0 27,7 8,9 11,1 18,0

Wyższe 37,1 14,2 28,7 0,6 10,4 10,7

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Przed przystąpieniem do prac społecznie użytecznych trwale bezrobotnych było 
55,5% uczestników tego programu (tabela 30). W przypadku robót publicznych okres 
bezrobocia przed programem nie miał większego znaczenia. W stażach, szkoleniach 
oraz pracach interwencyjnych uczestniczyły osoby bezrobotne poniżej 3 miesięcy 
(odsetek wynosił odpowiednio 61,2%, 39,7% oraz 40,9%). Okres bezrobocia przed 
otrzymaniem dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej był dłuższy, gdyż 
proces jej przyznawania jest raczej długotrwały. 

Tabela 30.  Struktura uczestników poszczególnych programów według okresu 
bezrobocia przed programem (w %) 

Okres 
bezrobocia przed 
przystapieniem  

do programu

Staże Szkolenia Dotacje Prace społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Prace 
interwencyjne

Do 3 miesięcy 61,2 39,7 27,6 16,4 26,3 40,9

3-6 miesięcy 18,9 25,3 34,3 11,4 24,1 19,2

7-12 miesięcy 11,8 23,3 24,8 16,7 24,8 16,8

ponad rok 8,0 11,7 13,3 55,5 24,8 23,1

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

2.  Sondażowe badanie bezrobotnych

2.1.  Konstrukcja kwestionariusza badania

Narzędziem badawczym wykorzystanym do pozyskania danych na temat sytuacji 
na rynku pracy uczestników aktywnych programów rynku pracy oraz przyporządko-
wanych im osób z grupy kontrolnej był kwestionariusz ankiety. 
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Czterostronicowa część główna kwestionariusza zawierała treść pytań wraz z wa-
riantami odpowiedzi. Część uzupełniającą stanowił załącznik, z którego ankieterzy 
odczytywali bardziej rozbudowane kafeterie odpowiedzi do niektórych pytań. 

Kwestionariusz zawierał czternaście pytań. Warianty odpowiedzi do większości 
z nich miały charakter zamkniętej kafeterii rozłącznej (jedna możliwa odpowiedź). 
W trzech pytaniach dotyczących sposobów poszukiwania pracy, okoliczności jej 
znalezienia lub powodów nieznalezienia dopuszczalne było wskazanie większej licz-
by odpowiedzi lub wpisanie dodatkowego, nieujętego w kafeterii wariantu. Kolejne 
trzy pytania miały charakter otwarty. Dotyczyły one: liczby miejsc pracy niesub-
sydiowanej, w których respondent pracował w okresie objętym badaniem, zawo-
du w jakim podjął zatrudnienie – przy czym nazwę zawodu podawał respondent, 
a ankieter przyporządkowywał sześciocyfrowy kod zawodu zgodnie z klasyfikacją 
zawodów i specjalności zawartą w Załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010, a także rodzaj działalności firmy zatrudnia-
jącej respondenta określany czterocyfrowym kodem, zgodnym z Polską Klasyfikacją 
Działalności 2007. 

Jedną z głównych ról przeprowadzonego badania sondażowego było dostarczenie 
badaczom informacji na temat tych okresów historii zawodowej respondenta w ostat-
nich dwóch latach poprzedzających badanie, o których ewidencja urzędu pracy nie 
ma pełnej lub rzetelnej informacji. Kluczowe w tym obszarze było pytanie pierwsze 
ankiety, w którym respondent miał określić swój status na rynku pracy w każdym 
miesiącu od 1 stycznia 2009 r. do końca kwietnia 2011 r. (w sumie 28 miesięcy). 
Zakładano, że ze względu na znaczną rozpiętość czasową badania niezbędne będzie 
wstępne uzupełnienie przygotowanego kalendarzyka przez ankietera na podstawie 
informacji o danym respondencie zawartych w ewidencji PUP. W praktyce zatem 
przy odpowiedzi na to pytanie respondent był jedynie proszony o potwierdzenie in-
formacji zawartych w systemie Syriusz w zakresie odnotowanych aktywności (np. 
zarejestrowanie w PUP, wyrejestrowanie, udział w aktywnych programach rynku 
pracy) oraz pytany szczegółowo o status na rynku pracy w pozostałych okresach 
(m.in. o faktyczne powody wyrejestrowania lub niestawiennictwa w powiatowym 
urzędzie pracy). Informacje pozyskane w ten sposób zostały następnie wykorzystane 
do uzupełnienia danych wyabstrahowanych z bazy Syriusz w celu badania efektyw-
ności programów rynku pracy. 

Poza uzupełnieniem informacji na temat statusu respondentów na rynku pracy 
w okresach nieobjętych ewidencją PUP ankieta służyła poznaniu opinii uczestników 
aktywnych programów polityki rynku pracy odnośnie do ich wpływu na uzyskanie 
zatrudnienia niesubwencjonowanego i cech tego zatrudnienia. Dlatego pozostałe py-
tania dotyczyły między innymi:

sposobów poszukiwania przez respondenta pracy,
liczby epizodów zatrudnienia niesubsydiowanego z którego respondent korzy-

−
−
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stał po programie i charakteru tego zatrudnienia, w szczególności: formy umo-
wy, wymiaru czasu pracy, zgodności zawodu wykonywanego z zawodem wy-
uczonym oraz sposobu znalezienia zatrudnienia,
skali wykorzystywania w podjętej pracy umiejętności i wiedzy zdobytych dzięki 
aktywnym programom rynku pracy,
przydatności otrzymanej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej,
aktywności respondenta w zakresie samokształcenia, oraz
percepcji przyczyn porażki w poszukiwaniu pracy niesubsydiowanej.

Podczas badania ankieterzy wykorzystywali wskazane w kwestionariuszu obej-
ścia. Dzięki temu ankietowanym nie zadawano pytań irrelewantnych w ich sytuacji. 
W szczególności dotyczyło to respondentów, którzy ani razu nie podjęli zatrudnienia 
niesubsydiowanego w okresie objętym badaniem. 

Kwestionariusz nie zawierał metryczki ze względu na to, że dane dotyczące mię-
dzy innymi płci, wieku, zawodu, wykształcenia i stanu cywilnego możliwe były do 
uzyskania i dopasowania na podstawie danych wyabstrahowanych z bazy Syriusz. 
Jedyną informacją identyfikującą respondenta do jakiej dostęp miał zespół badawczy 
był numer ewidencyjny bezrobotnego. Do tego numeru ankieter dopasowywał dane 
osobowe i kontaktowe, a badacze – na etapie analizy zebranego materiału pierwotne-
go – pozostałe cechy respondenta i zdarzenia z jego historii zawodowej odnotowane 
w ewidencji PUP. 

Dzięki takiej konstrukcji kwestionariusza sama rozmowa mogła być krótsza, 
mniej uciążliwa dla respondenta i niezawierająca pytań, które bezpośrednio nie doty-
czą sytuacji ankietowanych na rynku pracy od 1.01.2009 r. Badanie wymagało także 
krótszego wstępnego przygotowania kwestionariusza przez ankietera. 

2.2.  Metoda generowania list do badania ankietowego

Implementacji procedury PSM, dla każdego instrumentu aktywnej polityki rynku 
pracy, dokonano wykorzystując metodę najbliższych sąsiadów jako regułę łączenia, 
w wariancie bez zwracania z typem łączenia 1 do 4. W ten sposób w ramach poszcze-
gólnych instrumentów, dla każdej osoby z grupy badanej dołączono 4 osoby z grupy 
kontrolnej. Osoba z grupy kontrolnej danego instrumentu mogła również wystąpić 
w grupie kontrolnej w innym instrumencie z uwagi na fakt, że dla każdego instru-
mentu pula kontrolna była taka sama. Łączenia dokonywane były na bazie propensity 
scores – prawdopodobieństw uczestnictwa w danej formie interwencji. Do każdej 
propensity score z grupy badanej Pi dopisano 4 propensity scores z puli kontrolnej 
Pij, oraz wyznaczono różnice pomiędzy nimi:

rij = Pi – Pij, (1)
gdzie: i = 1,2, ..., N1 – liczebność grupy badanej,

−

−
−
−
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j = 1,2,3,4 – indeks osób dołączonych do osoby z grupy badanej,
Pij  jest wartością prawdopodobieństwa j-tej osoby w łączeniu z i-tą osobą 

z grupy kontrolnej. 
Następnie dla każdej osoby z grupy badanej wyznaczono sumy kwadratów 

różnic:

112 

W szczególno ci dotyczyło to respondentów, którzy ani razu nie podj li zatrudnienia 

niesubsydiowanego w okresie obj tym badaniem.  

Kwestionariusz nie zawierał metryczki ze wzgl du na to, e dane dotycz ce mi dzy

innymi płci, wieku, zawodu, wykształcenia i stanu cywilnego mo liwe były do uzyskania i 

dopasowania na podstawie danych wyabstrahowanych z bazy Syriusz. Jedyn  informacj

identyfikuj c  respondenta do jakiej dost p miał zespół badawczy był numer ewidencyjny 

bezrobotnego. Do tego numeru ankieter dopasowywał dane osobowe i kontaktowe, a badacze 

– na etapie analizy zebranego materiału pierwotnego – pozostałe cechy respondenta i 

zdarzenia z jego historii zawodowej odnotowane w ewidencji PUP.  

Dzi ki takiej konstrukcji kwestionariusza sama rozmowa mogła by  krótsza, mniej 

uci liwa dla respondenta i niezawieraj ca pyta , które bezpo rednio nie dotycz  sytuacji 

ankietowanych na rynku pracy od 1.01.2009 r. Badanie wymagało tak e krótszego wst pnego 

przygotowania kwestionariusza przez ankietera.  

2.2. Metoda generowania list do badania ankietowego 

Implementacji procedury PSM, dla ka dego instrumentu aktywnej polityki rynku 

pracy, dokonano wykorzystuj c metod  najbli szych s siadów jako reguł  ł czenia, w 

wariancie bez zwracania z typem ł czenia 1 do 4. W ten sposób w ramach poszczególnych 

instrumentów, dla ka dej osoby z grupy badanej doł czono 4 osoby z grupy kontrolnej. Osoba 

z grupy kontrolnej danego instrumentu mogła równie  wyst pi  w grupie kontrolnej w innym 

instrumencie z uwagi na fakt, e dla ka dego instrumentu pula kontrolna była taka sama. 

Ł czenia dokonywane były na bazie propensity scores – prawdopodobie stw uczestnictwa w 

danej formie interwencji. Do ka dej propensity score z grupy badanej Pi dopisano 4 

propensity scores z puli kontrolnej Pij, oraz wyznaczono ró nice pomi dzy nimi: 

, (1) 

gdzie: i = 1,2, …, N1 – liczebno  grupy badanej, 

j = 1,2,3,4 – indeks osób doł czonych do osoby z grupy badanej, 

 jest warto ci  prawdopodobie stwa j-tej osoby w ł czeniu z i-t  osob  z grupy 

kontrolnej.  

Nast pnie dla ka dej osoby z grupy badanej wyznaczono sumy kwadratów ró nic: 

  (2) (2)

i dokonano uporządkowania łączeń rosnąco według tego kryterium. W ramach łączeń 
uporządkowano osoby rosnąco według wartości rij. W ten sposób uzyskano ranking 
łączeń od najlepszych do najgorszych dla poszczególnych osób z grupy badanej oraz 
w ramach danej osoby ranking osób dołączonych z puli kontrolnej. 

Do badania ankietowego wybierane były kolejne osoby z grupy badanej z naj-
lepszymi dopasowaniami propensity scores. Każdej osobie z grupy badanej odpo-
wiadały cztery osoby w grupie kontrolnej. Ankietowaniu podlegała obowiązkowo 
każda osoba z grupy badanej oraz pierwsza z dołączonej do niej czterech osób. Brak 
możliwości przeprowadzenia ankiety z pierwszą osobą oznaczał, że badaniu nale-
ży poddać kolejną osobę itd. Natomiast brak możliwości przeprowadzenia wywiadu 
z osobą z grupy poddanej interwencji skutkował eliminacją jej i osób dołączonych 
w grupie kontrolnej z dalszego postępowania badawczego. Z uwagi na fakt, że pula 
kontrolna dla wszystkich instrumentów w ramach danego powiatu była identyczna, 
mogła zdarzyć się sytuacja, że dana osoba z puli kontrolnej wystąpiła w więcej niż 
jednym instrumencie jako kontrolna. Aby uniknąć kilkukrotnego ankietowania tej 
samej osoby w ramach każdego powiatu porządkowano rosnąco listy osób do ba-
dania ankietowego według liczby uczestników programów. Następnie spośród osób 
dołączonych z puli kontrolnej badano liczbę wystąpień danej osoby w grupie kon-
trolnej. Jeżeli dana osoba wystąpiła częściej niż jeden raz, pozostawała w badaniu 
instrumentu, dla którego liczba uczestników była najmniejsza, a z pozostałych była 
eliminowana.

2.3.  Przebieg i realizacja badań w terenie

W ramach działań przygotowujących badania w terenie dyrektorom powiatowych 
urzędów pracy w powiatach wylosowanych do badania przedstawiono listownie opis 
badania, w tym jego cele, zakres zbieranych informacji oraz osoby, które powinny 
być zaangażowane w realizację badania w danym urzędzie. Następnie przeprowa-
dzono z kierownictwem urzędów wstępne rozmowy telefoniczne i umówiono się 
na spotkania. W konsekwencji odbyły się osobiste spotkania członków zespołu ba-
dawczego z dyrektorami, informatykami oraz niektórymi ankieterami powiatowych 
urzędów pracy wszystkich objętych badaniem terenowym powiatów. 
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Podczas tych spotkań:
zaprezentowano dyrekcji cele i poszczególne etapy badania terenowego, 
ustalono procedurę postępowania i harmonogram badań w danym powiecie,
przekazano przygotowane kwestionariusze ankiet (350–360 w każdym powiecie), 
poinstruowano obecnych pracowników odnośnie do celów badania sondażowe-
go, sposobu przygotowania się ankietera do badania, procedury postępowania 
w trakcie badania sondażowego, sposobu notowania odpowiedzi oraz zbierania 
i przekazywania zespołowi badawczemu wypełnionych kwestionariuszy, 
określono zakres zadań dyrektorów PUP: odpowiedzialność za terminowe i rze-
telne przeprowadzenie badań, w tym w szczególności za wyznaczenie ankiete-
rów, zapewnienie im dostępu do miejsc pracy w urzędzie w celu prowadzenia 
części sondażowej badania w godzinach wykraczających poza obowiązujące 
godziny urzędowania PUP, podział zadań pomiędzy poszczególnych ankiete-
rów, egzekwowanie tempa prac, dostarczenie zrealizowanego dzieła zespołowi 
badawczemu,
uzgodniono zadania z informatykami PUP odpowiedzialnymi za pozyskanie da-
nych z bazy Syriusz, 
przekazano instrukcję umożliwiającą informatykom wyeksportowanie z bazy 
Syriusz kilkunastu plików cząstkowych zawierających dane bezrobotnych, poin-
struowano o celach badania i sposobie przekazania wyabstrahowanych danych 
zespołowi badawczemu. 

Pomimo wielu wątpliwości natury organizacyjnej zgłaszanych zespołowi badaw-
czemu przez dyrektorów PUP, wynikających głównie z konieczności zaangażowania 
w krótkim terminie pracowników urzędów w dodatkowe obowiązki, wszyscy dyrek-
torzy wytypowanych PUP wyrazili ostatecznie chęć współpracy przy przeprowadze-
niu części terenowej badań. 

Dalsze prace miały na celu przygotowanie list osób wskazanych w każdym po-
wiecie do badania ankietowego. W odniesieniu do wszystkich programów objętych 
badaniem efektywności zastosowano procedurę PSM (propensity score matching). 
Wykorzystując napisany przez członków zespołu badawczego skrypt sporządzono 
dla każdego instrumentu w każdym powiecie listy dopasowań osób uczestniczą-
cych i nieuczestniczących w danym programie (w sumie 36 list). Przygotowane listy 
składały się z kolumny z numerami ewidencyjnymi uczestników danego programu 
i z przyporządkowanych każdemu bezrobotnemu od jednego do czterech numerów 
ewidencyjnych osób z grupy kontrolnej, którzy w danym programie nie uczestniczy-
li. Liczba numerów ewidencyjnych osób z grup kontrolnych została w taki sposób 
ograniczona, aby nie wykorzystywać danych jednego respondenta jako pary do więk-
szej liczby uczestników różnych programów. Chroniło to przed kontaktowaniem się 
z tą samą osobą przez różnych ankieterów badających różne programy i pozwoliło 

−
−
−
−

−

−

−



122 123

uzyskać pełniejsze dane dzięki większej liczbie respondentów objętych badaniem 
sondażowym. 

Tabele zawierające numery ewidencyjne osób do ankietyzacji osobne dla każdego 
programu (a więc po sześć dla każdego powiatu) przekazano odpowiedzialnym za 
badania sondażowe pracownikom powiatowych urzędów pracy. W założeniu plano-
wano przebadać w każdym z powiatów po trzydzieści par złożonych z osoby bezro-
botnej uczestniczącej w programie i osoby z grupy kontrolnej. Okazało się, że taka 
skala badania nie w każdym powiecie i nie dla wszystkich instrumentów jest możliwa 
do uzyskania. Było to spowodowane mniejszą niż 30 liczbą bezrobotnych uczestni-
czących w 2009 r. jedynie w danym programie rynku pracy w niektórych powiatach. 
W efekcie przekazano do PUP listy zawierające numery ewidencyjne potencjalnych 
respondentów. Ich liczebności przedstawiono w tabeli 31.

Jak wynika z zaprezentowanych danych jeszcze przed rozpoczęciem ankietyza-
cji okazało się, że nie jest możliwe przebadanie po 30 par w każdym programie we 
wszystkich powiatach. Bardzo rozbudowane listy rezerwowe można było dostar-
czyć ankieterom wszystkich powiatów jedynie w przypadku staży, gdzie liczebności 
na przekazanych listach ograniczono umownie do 104 par (a więc przekazano nu-
mery ewidencyjne 74 uczestników na liście rezerwowej). Niewielkie ograniczenia 
(ale niewykluczające ankietyzacji 30 par) dotyczyły osób korzystających z dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz uczestników szkoleń umiarkowane 
– w przypadku prac społecznie użytecznych (w jednym powiecie jedynie 22 pary), 
a największe kłopoty z prowadzeniem badań dotyczących poszczególnych progra-
mów wynikające z niewielkiej puli uczestników spełniających zadane kryteria wy-
stąpiły w przypadku robót publicznych i prac interwencyjnych (zaledwie po kilkana-
ście par w niektórych powiatach).

Tabela 31.  Liczba par potencjalnych respondentów według grupy powiatu 
i programu rynku pracy

Numer 
grupy 

powiatu

Program rynku pracy

prace 
interwencyjne

roboty 
publiczne

prace 
społecznie 
użyteczne

dotacje na 
działalność 

gospodarczą
szkolenia staże

I 34 56 22 104 104 104
II 12 15 91 100 104 104
III 25 19 102 104 104 104
IV 88 31 94 69 67 104
V 40 104 104 104 104 104
VI 104 46 65 57 104 104

Źródło: opracowanie własne.

Ankieterami powinny być osoby znające programy rynku pracy, mające dostęp 
do Syriusza i umiejące interpretować zawarte tam informacje. Warunki te spełniali 
doradcy zawodowi i to oni najczęściej byli oddelegowani do realizacji tej części ba-
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dań. Wraz z listami osób do ankietyzacji przesłano sporządzoną przez zespół badaw-
czy instrukcję badania sondażowego, w której wyjaśniono algorytm postępowania 
ankieterów.

Zadania, które postawiono przed ankieterami były następujące:
zidentyfikowanie danych osobowych ankietowanych na podstawie podanego 
numeru ewidencyjnego bezrobotnego, 
zapoznanie się z historią aktywności respondenta na rynku pracy dostępną 
w ewidencji,
uzupełnienie kalendarzyka z pytania pierwszego informacjami z systemu Sy-
riusz,
przygotowanie ścieżki pytań adekwatnych w przypadku danego respondenta,
kontakt telefoniczny lub osobisty ze wskazanymi osobami które uczestniczyły 
w danym programie oraz osobami z grupy kontrolnej,
przeprowadzenie wywiadu,
zapisanie odpowiedzi w kwestionariuszach wywiadu,
przekazanie wypełnionych kwestionariuszy zespołowi badawczemu pogrupo-
wanych według programu i parami: uczestnik – osoba z grupy kontrolnej (kwe-
stionariusze oznaczone są jedynie numerem ewidencyjnym, nie zawierają da-
nych osobowych).

Pracownicy wszystkich powiatowych urzędów pracy w powiatach objętych ba-
daniem terenowym wywiązali się z nałożonych zadań, choć od ich zaangażowania 
i specyfiki lokalnego rynku pracy zależała liczebność zwróconych, poprawnie wypeł-
nionych kwestionariuszy. Ze wszystkich przebadanych powiatów uzyskano łącznie 
2002 wypełnione kwestionariusze ankiet (1001 par: uczestnik – osoba z grupy kon-
trolnej). Zestawienie struktury zebranego materiału pierwotnego według programów 
rynku pracy oraz według typów powiatów przedstawiono na wykresach 13 i 14.

Wykres 13.  Struktura respondentów według grupy powiatów
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Źródło: opracowanie własne. 
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W miarę napływania kwestionariuszy ankiet na bieżąco dokonywano kontroli iloś-
ciowej i jakościowej przesyłanego materiału pierwotnego. Odpowiedzi z kwestiona-
riuszy ankiet zostały zakodowane i wprowadzone do zbudowanej na potrzeby ob-
róbki danych z badania sondażowego bazy informatycznej. To pozwoliło rozpocząć 
analizę danych pozyskiwanych z badania sondażowego. W tym celu niezbędne było 
w pierwszej kolejności zestawienie odpowiedzi respondentów zawartych w bazie 
badania sondażowego z danymi charakteryzującymi badaną populację pochodzący-
mi z baz wyabstrahowanych z Syriusza. Dzięki temu możliwa była analiza struktury 
respondentów ze względu na podstawowe cechy społeczno-demograficzne, jak: płeć, 
wiek, wykształcenie, zawód i inne, w połączeniu ze statusem w badaniu (uczestnik 
programu lub osoba z grupy kontrolnej), rodzajem programu oraz typem powiatu.

Ze względu na fakt, że pogłębione badania efektywności brutto i netto prowadzo-
ne na szczeblu powiatowych urzędów pracy będą wymagały pozyskiwania dodat-
kowych informacji w drodze systematycznej ankietyzacji bezrobotnych – zarówno 
uczestniczących, jak i nieuczestniczących w aktywnych programach rynku pracy 
– zespół badawczy skorzystał z doświadczeń pracowników powiatowych urzędów 
pracy, którzy przeprowadzali wywiady z osobami bezrobotnymi w ramach realizacji 
badań terenowych.

Wykres 14.  Struktura respondentów według programu rynku pracy
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Źródło: opracowanie własne. 
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Źródło: opracowanie własne.

Wywiady przeprowadzone przez członków zespołu badawczego po zakończeniu 
ankietyzacji wykazały między innymi:

Trafność wyboru doradców zawodowych jako głównej grupy pracowników 
PUP, z której wywodzili się ankieterzy przeprowadzający badanie sondażowe. 
W dużej mierze od doświadczenia doradcy, jego elastyczności w zadawaniu py-
tań, znajomości systemu Syriusz i zdolności wyciągania wniosków z informacji 
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w systemie na temat bezrobotnego zależało skuteczne przeprowadzenie sondażu. 
W tym kontekście angażowanie zewnętrznych podmiotów do realizacji takich 
badań wydaje się znacznie gorszym – jeśli nie niemożliwym z przyczyn praw-
nych – rozwiązaniem z punktu widzenia sformułowanych celów badawczych. 
Znaczne trudności w dotarciu do niektórych respondentów – szczególnie uczest-
niczących w robotach publicznych, pracach interwencyjnych i pracach społecz-
nie użytecznych lub wytypowanych do grupy kontrolnej (tj. nieuczestniczących 
w żadnym programie) – wynikają z braku telefonu, zmiany numeru telefonu lub 
wyjazdu osoby za granicę. Skutkuje to ograniczeniem liczby ankietowanych 
z którymi udaje się przeprowadzić rozmowy, a także koniecznością ponoszenia 
znacznych nakładów finansowych i czasowych związanych z osobistym dotar-
ciem do miejsca zamieszkania respondenta, próbami odnalezienia aktualnego 
numeru telefonu w innych źródłach niż rejestry PUP, bądź poszukiwaniem kon-
taktu przez osoby trzecie. 
Tylko sporadycznie respondenci z którymi udało się skontaktować odmawiali 
uczestnictwa w ankiecie. Tym niemniej zgadzali się rozmawiać dopiero upew-
niwszy się, że rozmawiają z pracownikiem powiatowego urzędu pracy. W sytu-
acji, gdy ankieter nie przedstawiał się jako urzędnik PUP, respondenci dopyty-
wali się o źródło pozyskania danych teleadresowych, zwracając uwagę na prawo 
ochrony danych osobowych. Najchętniej uczestniczyły w ankiecie osoby, które 
wciąż utrzymują regularny i osobisty kontakt z powiatowym urzędem pracy.
Kwestionariusz ankiety został oceniony przez ankieterów dobrze. Zwracali oni 
jednak uwagę na trudności zakwalifikowania niektórych bardzo wyjątkowych 
sytuacji na rynku pracy, np. zatrudnienia socjalnego, oraz zasadność uzupełnie-
nia wariantów odpowiedzi w niektórych kafeteriach (np. przebywanie w zakła-
dzie karnym lub wyjazd za granicę). Uwagi te zostaną uwzględnione w tworze-
niu narzędzi badawczych w kolejnych etapach projektu. 
Długi horyzont czasowy badania (odwoływanie się do sytuacji i zdarzeń nawet 
sprzed ponad dwóch lat) nie stanowił przeszkody, szczególnie, jeśli dobrze przy-
gotowany do rozmowy ankieter przypominał respondentowi pewne wydarzenia 
na podstawie danych w ewidencji. 
Szczególnie dobrze przyjmowano badanie efektywności wśród osób, które otrzy-
mały dotację na podjęcie działalności gospodarczej. W większości przypadków 
była ona kontynuowana, respondenci mieli pracę, którą chcieli się chwalić i byli 
bardzo skłonni do rozmowy.
Najbardziej kontrowersyjne wydaje się badanie efektywności zatrudnieniowej 
uczestników prac społecznie użytecznych. Pytania o wykorzystywanie kompe-
tencji zdobywanych dzięki nim w podjętym później zatrudnieniu były niejedno-
krotnie traktowane jako żart, a niektórzy respondenci – szczególnie posiadający 
wyuczony zawód – czuli się nimi wręcz dotknięci. Wydaje się, że w przypadku 
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oceny instrumentu służącego przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu nale-
ży uwzględnić inne korzyści niż bezpośredni efekt zatrudnieniowy. 
Ankieterzy dość sceptycznie podchodzili również do badania efektywności szko-
leń traktowanych jako homogeniczny instrument, niezależnie od jego specyfiki. 
W praktyce wskazywali na zasadność jego kategoryzacji. 
Nie jest możliwe uzyskanie jakiejkolwiek informacji o zatrudnieniu nierejestro-
wanym, ze względu na niewystarczające zaufanie respondentów do urzędników 
publicznych służb zatrudnienia prowadzących wywiad telefonicznie. 

Dzięki uzyskanym informacjom w kolejnych etapach projektu możliwe będzie 
zaproponowanie narzędzia nie tylko poprawne skonstruowanego, ale także bardziej 
zrozumiałego dla pracowników mających z niego w przyszłości korzystać, jak i dla 
objętych badaniami uczestników programów rynku pracy.

2.4.  Charakterystyka respondentów

Sondażem objęto 2002 osoby, połowa stanowiła grupę badaną, a połowa grupę 
kontrolną. W zbadanej populacji nieznacznie przeważali mężczyźni (tabela 32). Do-
minowały osoby w wieku 25–34 lata, stanowiąc ponad trzecią część ogółu badanych, 
aczkolwiek znaczny był również udział osób z pozostałych grup wiekowych do 54 
roku życia. Udział osób starszych był już zdecydowanie mniejszy. 

Prawie połowa badanych reprezentowała stan cywilny wolny. Niewiele mniej 
było osób w stanie małżeńskim. Obie te grupy stanowiły ponad 93% ogółu bada-
nych. Udział osób rozwiedzionych bądź separowanych kształtował się na poziomie 
5,5%, a osób w stanie wdowim nieco ponad 1%. Najczęściej badane osoby nie po-
siadały dzieci (72,3%), znacznie rzadziej jedno (11,5%), bądź dwoje (9,5%) dzieci. 
Osoby wielodzietne były nieliczne.

Tabela 32.  Respondenci ogółem, w grupie badanej i kontrolnej według cech 
demograficznych (w %) 

Obserwowana cecha Ogółem Mężczyźni Kobiety Grupa badana Grupa 
kontrolna

Płeć

mężczyźni 51,1 x x 52,5 49,7

kobiety 48,9 x x 47,5 50,3

Wiek

do 24 18,7 19,5 18,0 17,0 20,5

25–34 36,2 33,9 38,6 36,6 35,9

35–44 17,6 15,1 20,2 18,6 16,6

45–54 20,3 20,7 19,9 20,7 20,0

55–59 6,1 8,9 3,3 6,1 6,2

60–64 0,9 1,8 0,0 1,1 0,7

65 i więcej 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2

�.
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Stan cywilny

wolny 48,2 56,4 39,5 47,2 49,2

małżeński 45,2 39,0 51,7 46,0 44,5

rozwiedziony 5,5 4,6 6,5 5,9 5,2

wdowi 1,1 0,0 2,2 1,0 1,2

Stan rodzinny (liczba dzieci na utrzymaniu) 

0 72,3 83,2 60,9 71,4 73,1

1 11,5 7,8 15,4 12,1 11,0

2 9,5 5,4 13,8 9,2 9,8

3 3,9 2,2 5,8 4,7 3,2

4 i więcej 2,7 1,5 4,1 2,6 2,9

Źródło: badania empiryczne.

Tabela 33.  Struktura społeczno-zawodowa respondentów ogółem oraz w grupie 
badanej i kontrolnej (w %) 

Obserwowana cecha Ogółem Mężczyźni Kobiety Grupa 
badana

Grupa 
kontrolna

Wykształcenie

gimnazjalne i poniżej 24,1 24,5 23,7 27,8 20,2

zasadnicze zawodowe 28,2 27,2 29,2 33,8 22,3

średnie ogólnokształcące 10,8 10,9 10,7 9,2 12,5

średnie zawodowe i policealne 18,8 19,6 18,1 16,4 21,3

wyższe 18,1 17,9 18,4 12,8 23,7

Staż pracy

bez doświadczenia zawodowego 35,1 32,4 38,0 35,9 34,4

poniżej 5 lat 24,2 24,8 23,5 22,6 25,8

5–9 13,9 13,1 14,8 14,6 13,3

10–19 14,2 13,6 14,8 14,1 14,3

20–29 10,7 13,2 8,1 10,8 10,6

30 i więcej 1,9 2,9 0,8 2,1 1,7

Zawód wykonywany

0 13,7 12,9 14,5 13,2 14,2

1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2

2 16,8 16,5 17,2 11,5 22,4

3 11,6 12,5 10,7 10,0 13,3

4 3,4 3,5 3,3 2,2 4,6

5 17,3 17,7 17,0 10,5 24,5

6 1,6 1,3 2,0 1,5 1,8

7 23,2 23,2 23,2 35,5 10,3
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8 4,4 4,6 4,3 7,0 1,7

9 7,7 7,8 7,6 8,4 6,9

Stopień niepełnosprawności

pełnosprawni 93,2 93,7 92,6 91,9 94,5

lekki 4,0 4,2 3,8 4,8 3,2

umiarkowany 2,8 2,1 3,5 3,2 2,3

znaczny 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Zawód: 1 – przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 – specjaliści, 3 – technicy 
i inny średni personel, 4 – pracownicy biurowi, 5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 
– rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 – robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 – operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń, 9 – pracownicy przy pracach prostych, 0 – siły zbrojne. 
Źródło: badania empiryczne.

Respondenci reprezentowali stosunkowo wysoki poziom wykształcenia. Mniej 
więcej co czwarty miał wykształcenie gimnazjalne lub niższe (tabela 33). Z nieco 
większą częstością występowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 
Jednak niemal co druga badana osoba miała wykształcenie średnie lub wyższe, w tym 
ponad 18% było z wykształceniem wyższym. Na ogół były to osoby legitymujące się 
krótkim stażem pracy (do 5 lat) lub bez doświadczenia zawodowego (60% bada-
nych). Najczęściej wykonywane zawody to: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 
(23,2%), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (17,3%), specjaliści (16,8%) 
i technicy i inny średni personel (11,6%). Znaczny był też odsetek osób bez zawodu 
(13,7%). Generalnie były to osoby pełnosprawne (93,2%), a jeżeli niepełnosprawne, 
to o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Struktura badanej populacji różniła się dość znacznie w zależności od płci ba-
danych. Badane kobiety były młodsze i legitymowały się zdecydowanie wyższym 
od mężczyzn poziomem wykształcenia (wykształcenie średnie i wyższe posiadało 
57,5% kobiet wobec 38,4% mężczyzn), chociaż charakteryzowało je mniejsze do-
świadczenie zawodowe. Korzystnie na ich pozycję na rynku pracy oddziaływało 
również mniejsze występowanie niepełnosprawności. Struktura według stanu cy-
wilnego i rodzinnego pogarszała natomiast sytuację kobiet na rynku pracy. Udział 
panien wśród respondentów był znacznie mniejszy niż kawalerów, natomiast znacz-
nie wyższe odsetki zamężnych, rozwiedzionych i wdów (w stanie wdowim były wy-
łącznie kobiety). Kobiety w znacznie większym stopniu niż mężczyźni obarczone 
były też obowiązkami rodzinnymi. Odsetek bezdzietnych kobiet w badanej populacji 
był o ponad 20 punktów procentowych niższy od odsetka bezdzietnych mężczyzn, 
znacznie częściej występowały też wielodzietne kobiety. Zróżnicowana była również 
struktura zawodowa mężczyzn i kobiet. Częściej niż co trzeci badany mężczyzna 
należał do kategorii zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Wśród kobiet 
natomiast najczęstsze zawody to pracownica usług osobistych i sprzedawca (24,5%) 
lub, niemal równie często, specjalistka (22,4%).
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Występowały również pewne różnice w strukturze demograficznej i społeczno-
zawodowej pomiędzy populacjami zakwalifikowanymi do grupy badanej i kontrol-
nej. Jednak różnice te były stosunkowo nieznaczne. Zastosowana procedura PSM 
pozwoliła więc na wyodrębnienie grup o zbliżonych charakterystykach demograficz-
nych i społeczno-zawodowych.

Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa respondentów w poszczególnych 
powiatach była również zróżnicowana, co było zdeterminowane strukturą (typem) 
gospodarki i strukturą bezrobocia w tych powiatach (tabela 34). Największy odsetek 
mężczyzn wystąpił wśród badanych w powiecie biłgorajskim, natomiast najbardziej 
sfeminizowani byli respondenci z powiatu toruńskiego. Najmłodsi byli badani bezro-
botni w powiatach wąbrzeskim i biłgorajskim (odpowiednio 63,1% i 59,6% w wieku 
do 34 lat), natomiast bezrobotni z najstarszych grup wiekowych najczęściej wystę-
powali w powiecie radomskim. W powiecie toruńskim najczęściej badano kawale-
rów i panny, w powiecie giżyckim największy był udział wśród respondentów osób 
w stanie małżeńskim, a w powiecie tyskim osób rozwiedzionych i separowanych. 
Najwięcej natomiast osób bezdzietnych występowało wśród badanych bezrobotnych 
w powiatach tyskim i giżyckim (po około 80%).

Tabela 34.  Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa respondentów 
w badanych powiatach (w %) 

Obserwowana 
cecha Biłgoraj Giżycko Radom Toruń Tychy Wąbrzeźno

Płeć

mężczyźni 54,7 53,3 55,1 42,9 49,5 49,9

kobiety 45,3 46,7 44,9 57,1 50,5 50,1

Wiek

do 24 18,1 17,2 15,7 14,7 17,0 28,5

25–34 41,5 32,2 27,7 43,3 39,7 34,6

35–44 14,6 18,6 21,1 16,0 19,5 15,8

45–54 19,9 23,1 24,3 18,6 18,4 17,2

55–59 5,3 7,5 9,4 6,1 4,7 3,6

60–64 0,6 1,4 1,7 1,3 0,4 0,0

65 i więcej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3

Stan cywilny

wolny 43,3 41,1 48,9 53,5 51,6 51,8

małżeński 52,0 53,3 50,9 33,3 33,9 44,0

rozwiedziony 3,5 3,1 0,3 11,5 13,4 3,9

wdowi 1,2 2,5 0,0 1,6 1,1 0,3

Stan rodzinny (liczba dzieci na utrzymaniu) 

0 73,4 66,1 79,7 69,6 80,1 66,5

1 10,8 13,1 7,7 14,4 9,0 13,9
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Obserwowana 
cecha Biłgoraj Giżycko Radom Toruń Tychy Wąbrzeźno

2 9,4 13,3 7,4 8,7 5,4 11,6

3 3,2 3,9 4,0 5,1 2,5 4,7

4 i więcej 3,2 3,6 1,1 2,2 2,9 3,3

Wykształcenie
gimnazjalne 
i poniżej 22,2 31,9 21,4 21,5 16,2 28,8

zasadnicze 
zawodowe 26,0 27,5 35,4 15,7 23,1 38,5

średnie 
ogólnokształcące 9,9 10,6 8,9 12,2 14,4 9,7

średnie zawodowe 
i policealne 15,8 22,2 16,0 17,6 21,3 20,2

wyższe 26,0 7,8 18,3 33,0 24,9 2,8

Staż pracy
bez doświadczenia 
zawodowego 44,4 31,7 42,3 35,3 35,0 22,7

poniżej 5 lat 23,4 24,2 12,9 21,2 20,2 41,6

5 do 9 lat 10,5 13,9 14,9 11,5 18,8 14,7

10–19 11,1 16,4 17,1 15,7 12,6 11,9

20–29 9,4 11,1 11,1 14,4 10,8 7,8

30 i więcej 1,2 2,8 1,7 1,9 2,5 1,4

Zawód 

bez zawodu 12,3 20,8 7,4 12,2 9,7 18,3

1 0,0 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0

2 24,6 7,5 14,9 29,2 26,4 2,8

3 9,4 19,2 6,6 11,2 13,7 9,7

4 1,8 1,7 6,3 3,8 4,7 2,5

5 11,1 15,6 24,6 11,5 18,1 22,4

6 2,6 2,8 0,3 1,0 0,0 2,8

7 29,5 25,6 22,0 15,4 13,7 29,9

8 5,0 3,3 5,7 7,1 5,1 1,1

9 3,8 3,3 11,7 8,3 8,7 10,5

Stopień niepełnosprawności

pełnosprawni 94,2 92,2 98,0 91,3 93,5 89,8

lekki 3,8 4,4 1,7 7,1 5,4 2,2

umiarkowany 2,0 3,3 0,3 1,6 1,1 7,8

znaczny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Zawód: 1 – przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 – specjaliści, 3 – technicy 
i inny średni personel, 4 – pracownicy biurowi, 5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 – rolnicy, 
ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 – robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 – operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń, 9 – pracownicy przy pracach prostych, 0 – siły zbrojne. 
Źródło: badania empiryczne.
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Zróżnicowana była również struktura kwalifikacyjno-zawodowa badanych. Szcze-
gólnie silnie zróżnicowany był poziom wykształcenia respondentów. Najwyższy był 
udział osób z wykształceniem średnim i wyższym w powiecie toruńskim (62,8%), 
w którym był on prawie dwukrotnie wyższy od odpowiedniego odsetka w najsłab-
szym pod tym względem powiecie wąbrzeskim (32,7%). Jeszcze większe zróżnico-
wanie wykazywał wśród badanych odsetek osób z wykształceniem wyższym, który 
kształtował się od 2,8% w powiecie wąbrzeskim do 33,0% w powiecie toruńskim. 
Natomiast najwięcej osób o najniższym poziomie wykształcenia badano w powiecie 
giżyckim (osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym stanowiły 31,9%). Wy-
sokiemu poziomowi wykształcenia towarzyszyło niewielkie doświadczenie zawodo-
we badanych bezrobotnych. Najczęściej osoby bez doświadczenia zawodowego wy-
stępowały w powiecie biłgorajskim, a z krótkim doświadczeniem zawodowym (staż 
pracy do 5 lat) w powiecie wąbrzeskim. Struktura zawodowa respondentów zależała 
od struktury gospodarki w powiecie, chociaż przy przyjętym poziomie agregacji na 
szczeblu wielkich grup zawodowych związek ten nie jest wyraźny. Robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy dominowali w powiatach: biłgorajskim (29,5%), giżyckim 
(25,6%) i wąbrzeskim (29,9%), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy najczęś-
ciej występowali w powiecie radomskim (24,6%), natomiast specjaliści w powiatach 
toruńskim (29,2%) i tyskim (26,4%). Znaczny odsetek specjalistów odnotowano też 
w powiecie biłgorajskim (24,6%), techników i innego średniego personelu w po-
wiecie giżyckim (19,2%), robotników przemysłowych i rzemieślników w powiecie 
radomskim (22,0%), a pracowników usług osobistych i sprzedawców w powiatach 
wąbrzeskim (22,4%) i tyskim (18,1%). Najmniejszy udział niepełnosprawnych trafił 
do badanej populacji w powiecie radomskim (2,0%), a największy w powiecie wą-
brzeskim (10,2%).

Tabela 35.  Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa respondentów 
z grupy badanej (uczestniczących w jednym z analizowanych 
programów rynku pracy) (w %) 

Obserwowana 
cecha Szkolenia Staże

Podjęcia 
działalności 

gospodarczej

Prace 
interwencyjne

Prace 
społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

Płeć

mężczyźni 36,3 55,0 62,8 49,0 37,3 78,1

kobiety 63,7 45,0 37,2 51,0 62,7 21,9

Wiek

do 24 38,5 22,2 12,2 14,3 4,8 6,2

25–34 52,7 35,6 50,6 42,2 14,5 19,9

35–44 6,0 21,1 17,2 15,6 30,7 21,9

45–54 2,7 17,8 15,0 19,7 39,8 32,9
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Obserwowana 
cecha Szkolenia Staże

Podjęcia 
działalności 

gospodarczej

Prace 
interwencyjne

Prace 
społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

55–59 0,0 3,3 4,4 6,8 8,4 15,8

60–64 0,0 0,0 0,6 1,4 1,8 3,4

65 i więcej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stan cywilny

wolny 74,7 49,4 44,4 40,1 28,9 41,1

małżeński 23,6 46,1 52,2 53,1 51,2 52,7

rozwiedziony 1,1 3,3 3,3 6,1 16,9 5,5

wdowi 0,5 1,1 0,0 0,7 3,0 0,7

Stan rodzinny (liczba dzieci na utrzymaniu) 

0 86,3 80,6 81,7 61,9 47,6 65,8

1 7,7 9,4 10,6 17,7 13,3 15,8

2 4,4 5,6 4,4 16,3 18,1 8,2

3 1,1 3,3 3,3 3,4 12,7 4,8

4 i więcej 0,5 1,1 0,0 0,7 8,4 5,5

Wykształcenie
gimnazjalne 
i poniżej 9,9 19,4 11,1 25,9 48,2 37,0

zasadnicze 
zawodowe 14,3 26,1 23,3 25,9 37,3 39,0

średnie 
ogólnokształcące 14,3 12,8 13,3 10,9 5,4 7,5

średnie 
zawodowe 
i policealne

24,2 23,9 27,8 18,4 8,4 12,3

wyższe 37,4 17,8 24,4 19,0 0,6 4,1

Staż pracy
bez 
doświadczenia 
zawodowego

73,1 38,9 27,9 24,5 30,9 13,4

poniżej 5 lat 17,0 21,7 27,4 29,9 16,7 21,8

5–9 5,5 15,6 16,2 13,6 21,0 16,9

10–19 3,8 12,8 17,3 13,6 18,5 19,7

20–29 0,5 8,9 10,1 14,3 11,7 23,2

30 i więcej 0,0 2,2 1,1 4,1 1,2 4,9

Zawód 

bez zawodu 17,6 16,7 8,9 8,2 16,3 8,2

1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

2 36,8 14,4 22,8 17,7 0,0 3,4
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Obserwowana 
cecha Szkolenia Staże

Podjęcia 
działalności 

gospodarczej

Prace 
interwencyjne

Prace 
społecznie 
użyteczne

Roboty 
publiczne

3 15,4 12,8 15,6 14,3 7,8 8,2

4 3,3 5,6 5,0 3,4 1,2 2,1

5 12,6 13,9 16,1 21,1 20,5 24,0

6 0,5 0,0 0,6 0,7 4,8 1,4

7 12,6 24,4 23,3 20,4 22,9 37,7

8 0,5 7,8 5,0 4,8 6,6 2,7

9 0,5 4,4 2,8 8,8 19,9 12,3

Stopień niepełnosprawności

pełnosprawni 93,4 96,7 95,6 91,2 92,2 92,5

lekki 3,8 2,2 2,2 5,4 7,2 4,8

umiarkowany 2,7 1,1 2,2 3,4 0,6 2,7

znaczny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zawód: 1 – przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 – specjaliści, 3 – technicy 
i inny średni personel, 4 – pracownicy biurowi, 5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 6 
– rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 – robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 – operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń, 9 – pracownicy przy pracach prostych, 0 – siły zbrojne. 
Źródło: badania empiryczne.

O ile respondenci byli znacznie zróżnicowani pomiędzy badanymi powiatami, 
o tyle struktura zakwalifikowanych do grupy badanej i kontrolnej w poszczególnych 
powiatach, podobnie jak w całej populacji, dzięki zastosowanej procedurze doboru 
była względnie homogeniczna.

Można zaobserwować również znaczne zróżnicowanie struktury demograficznej 
i społeczno-zawodowej respondentów należących do grupy badanej w zależności 
od programu rynku pracy, w którym brali udział (tabela 35). Częściowo wynika-
ło to z faktu, że poszczególne programy adresowane są do ściśle określonych grup 
bezrobotnych.

Dwa programy rynku pracy – szkolenia i prace społecznie użyteczne – były 
zdominowane przez kobiety. Natomiast wśród uczestników robót publicznych zde-
cydowanie przeważali mężczyźni. Mężczyźni stanowili również większość podej-
mujących dotowaną działalność gospodarczą. Wśród uczestników staży i prac in-
terwencyjnych proporcje płci były znacznie bardziej wyrównane. Najmłodsi byli 
uczestnicy szkoleń. Młodzi, aczkolwiek już w wieku 25–34 lata lub nieco starsi byli 
podejmujący działalność gospodarczą. Najstarsze osoby bezrobotne podejmowały 
natomiast roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. W szkoleniach uczestni-
czyli przeważnie kawalerowie i panny (74,7%). Stan cywilny wolny dominował też 
wśród uczestników staży (49,4%), ale przewaga jego nad stanem małżeńskim była 
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niewielka (46,1%). Wśród podejmujących działalność gospodarczą oraz uczestników 
prac interwencyjnych i robót publicznych przeważały osoby w stanie małżeńskim 
(stanowiły 51–53% respondentów), przewyższając o kilkanaście punktów procento-
wych udział kawalerów i panien (41–44%). Osoby w stanie małżeńskim stanowiły 
również większość osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych (51,2%), 
ale wśród uczestników tego programu był również zdecydowanie najwyższy odsetek 
osób rozwiedzionych i separowanych (16,2%). Osoby bezdzietne występowały naj-
częściej wśród podejmujących szkolenia, staże i dotowaną działalność gospodarczą 
(81–86%). Uczestnicy pozostałych programów znacznie częściej posiadali dzieci na 
utrzymaniu, a największa dzietność charakteryzowała podejmujących prace społecz-
nie użyteczne.

Najwyższym poziomem wykształcenia charakteryzowali się uczestnicy szkoleń 
i podejmujący działalność gospodarczą, nieco niższym kierowani na staże i do prac 
interwencyjnych, a najniższym, znacznie odbiegającym in minus od pozostałych, za-
trudniani w ramach robót publicznych, a szczególnie prac społecznie użytecznych. 
Kierowani na szkolenia nie posiadali zwykle doświadczenia zawodowego (73,1%). 
Duży odsetek osób bez doświadczenia zawodowego angażowany był również w ra-
mach programów stażowych. Uczestnicy pozostałych programów posiadali już z re-
guły dłuższy i znacznie bardziej zróżnicowany staż pracy. Zdywersyfikowany był 
szczególnie staż pracy podejmujących prace społecznie użyteczne; z jednej strony 
prawie co trzeci nie posiadał doświadczenia zawodowego, z drugiej znaczny odsetek 
posiadał stosunkowo długi staż pracy. Osoby nieposiadające przygotowania zawodo-
wego najczęściej występowały wśród uczestników szkoleń, staży i prac społecznie 
użytecznych. Z kolei specjaliści dominowali wśród uczęszczających na szkolenia 
oraz nieco rzadziej występowali w grupie podejmujących dotowaną działalność go-
spodarczą, nie było ich natomiast pośród zatrudnianych w ramach prac społecznie 
użytecznych, a rzadko byli odnotowywani na listach uczestników robót publicznych. 
Pracowników usług osobistych i sprzedawców najczęściej można było spotkać wśród 
biorących udział w robotach publicznych, pracach interwencyjnych i pracach spo-
łecznie użytecznych. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy najczęściej byli zatrud-
niani w ramach robót publicznych, a pracownicy przy pracach prostych w ramach 
prac społecznie użytecznych i również robót publicznych. Bezrobotni pełnosprawni 
najczęściej podejmowali staże lub działalność gospodarczą. Nieco większy odsetek 
niepełnosprawnych występował wśród uczestników szkoleń, a największy w popula-
cji zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.



nowa strona nieparzysta

Część III

EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNEJ POLITYKI 
RYNKU PRACY W ŚWIETLE BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH
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ROZDZIAŁ VI

EFEKTYWNOŚĆ  
AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY  

– WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH

1.  Efektywność aktywnych programów rynku pracy 
– wyniki analizy metodą PSM

1.1.  Wyniki analizy PSM na danych z systemu Syriusz

W tej części opracowania zamieszczone zostały wyniki analiz efektywności ak-
tywnych polityk rynku pracy uzyskane za pomocą metody propensity score matching. 
W opinii wielu specjalistów od ewaluacji metoda ta daje satysfakcjonujące rezultaty 
w zakresie oceny aktywnych programów rynku pracy na poziomie mikroekonomicz-
nym. Jej główną zaletą jest wyeliminowanie obciążenia selekcyjnego poprzez dopa-
sowanie jednostek grupy poddanej interwencji i grupy kontrolnej, nie względem wek-
tora obserwowalnych cech X, tylko na podstawie propensity score, czyli w oparciu 
o ich prawdopodobieństwo udziału w programie P (X). Zastosowanie tego podejścia 
eliminuje tzw. common support problem, czyli problem prawidłowego dopasowania 
w sytuacji, gdy jednostki różnią się między sobą w wielu wymiarach, a posiadane 
dane są ograniczone. Metoda ta, poprzez porównanie uśrednionych wyników uzy-
skanych w grupie poddanej i niepoddanej interwencji, pozwala ocenić w jakim stop-
niu efekt programu, czyli w tym przypadku podjęcie pracy przez bezrobotnego, było 
wynikiem oddziaływania tego programu, a w jakim zaś determinowane przez inne 
czynniki związane między innymi ze specyficznymi cechami beneficjentów progra-
mów, odróżniającymi ich od pozostałych bezrobotnych. 

W pierwszej kolejności efekty programów szacowano wyłącznie na podstawie 
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informacji o bezrobotnych pochodzących z systemu Syriusz. Oznacza to, że status 
na rynku pracy uczestników aktywnych form, jak i bezrobotnych nieuczestniczących 
w programach określono tylko w oparciu o dane znajdujące się w systemie ewidencji 
urzędu pracy.

Następnie efekty netto aktywnych programów analizowano wykorzystując infor-
macje o sytuacji zatrudnieniowej absolwentów programów, jak i osób nieuczestni-
czących w żadnych aktywnych programach w badanym okresie pozyskane w drodze 
badań sondażowych bezrobotnych. Zastosowanie takiego podejścia miało na celu 
ocenę jakości i przydatności danych gromadzonych aktualnie w systemie Syriusz 
oraz wskazania luk w zakresie tych danych, które są niezbędne do prowadzenia sy-
stematycznej pogłębionej ewaluacji polityk rynku pracy w przyszłości. 

Jak pokazują wyniki analizy w skali kraju najbardziej skuteczne w rozumieniu 
wpływu na zatrudnienie bezrobotnych okazały się dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej oraz prace interwencyjne. Pozytywne efekty zatrudnieniowe 
generowały również podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy, tj. 
szkolenia zawodowe i staże, choć efekty te były dużo niższe od efektów dotacji czy 
nawet prac interwencyjnych. Negatywnie na szanse zatrudnienia wpływało uczestni-
ctwo w pracach społecznie użytecznych, natomiast oddziaływanie robót publicznych 
okazało się nieistotne statystycznie. 

Wykres 15. Efekty brutto i netto aktywnych programów rynku pracy w Polsce 
w 2009 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Efekty zatrudnieniowe dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak rów-
nież prac interwencyjnych są prawdopodobnie przeszacowane ze względu na sposób 
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pomiaru stosowany przez urzędy pracy, powodujący znaczne zawyżenie efektów 
brutto tych instrumentów. 

Interpretacja uzyskanych efektów szkoleń jest znacznie bardziej złożona. Analizo-
wane szkolenia dotyczyły różnych obszarów zawodowych, z pewnością były to kursy 
o różnym czasie trwania oraz zróżnicowanej jakości nauczania. Na przykład, dłuższe 
kursy ze względu na efekty zamknięcia mogły generować znacznie słabsze efekty 
zatrudnieniowe niż kursy krótkie. O słabych efektach szkoleń mogły przesądzić za-
równo czynniki związane z aspektami dydaktycznymi szkoleń, jak i niedopasowanie 
przedmiotu szkolenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Słabą skuteczność szkoleń 
zawodowych można również próbować tłumaczyć występowaniem efektu jałowego 
biegu, który oznacza, że te formy podnoszenia kwalifikacji były w znacznym stopniu 
adresowane do osób dobrze rokujących na rynku pracy, z których wiele podjęłoby 
pracę bez skorzystania z tego rodzaju wsparcia. Efekty netto szkoleń mogły zostać 
również niedoszacowane. 

Zaskoczeniem wydają się również słabe efekty netto staży, w których chętnie 
uczestniczą młodzi bezrobotni, nieposiadający żadnego doświadczenia zawodowe-
go. Należy w tym miejscu przypomnieć, że od 1 lutego 2009 r. rozszerzono grono 
osób uprawnionych do odbycia stażu na całą grupę bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co prawdopodobnie wpłynęło na obniżenie 
efektywności tej formy aktywizacji. W świetle badań przeprowadzonych przez Insty-
tut Badań Strukturalnych staże były skuteczną formą wsparcia bezrobotnej młodzieży 
z wykształceniem średnim lub niższym. Aktualnie staże stały się dla pracodawców 
instrumentem bardziej atrakcyjnym od prac interwencyjnych, dostarczającym im 
pracowników, których nie muszą opłacać i którym nie są zobligowani gwarantować 
zatrudnienia po zakończeniu programu. Można domniemywać, że nieprawidłowe 
adresowanie staży stało się głównym czynnikiem przesądzającym o niskiej skutecz-
ności zatrudnieniowej tego instrumentu. 

Wyniki analizy potwierdzają, że prace społecznie użyteczne nie są instrumen-
tem aktywizacji służącym wyjściu z bezrobocia. Uczestnictwo w pracach społecznie 
użytecznych negatywnie oddziaływało na szanse podjęcia pracy przez bezrobotnych 
objętych tą formą wsparcia. Nie oznacza to, że należy zaniechać stosowania tego 
instrumentu. Prace społecznie użyteczne realizują inne cele niż pozostałe programy 
aktywne, ich rola polega przede wszystkim na zapobieganiu demoralizacji i kształto-
waniu pozytywnych postaw wobec pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Dlatego ocena tego programu polegająca wyłącznie na badaniu efektów zatrud-
nieniowych nie wydaje się do końca zasadna, gdyż miarą sukcesu prac społecznie 
użytecznych nie jest wyłącznie podjęcie pracy. 

Roboty publiczne, podobnie jak prace społecznie użyteczne, nie są również środ-
kiem polityki rynku pracy zwiększającym szanse na zatrudnienie. Wcześniejsze bada-
nia ewaluacyjne aktywnej polityki rynku pracy w Polsce zrealizowane przez Instytut 
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Badań Strukturalnych119, jak i inne analizy programów zatrudnieniowych w wybra-
nych krajach Unii Europejskiej120 potwierdzają występowanie negatywnych efektów 
netto robót publicznych, lub nieistotne statystycznie oddziaływanie tego programu na 
prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia. Robotom publicznym towarzyszą prze-
ważnie efekty stygmatyzacji, które prawdopodobnie w znacznym stopniu wpływają 
na skuteczność zatrudnieniową tej formy wsparcia. Roboty publiczne przestają speł-
niać funkcje aktywizacyjne, coraz częściej stanowią instrument pasywnej polityki 
rynku pracy, której głównym celem jest poprawa materialnej sytuacji bezrobotnych 
zaliczanych do grup problemowych na rynku pracy.

Skuteczność aktywnych programów rynku pracy była zróżnicowana przestrzen-
nie. Efekty netto poszczególnych instrumentów w badanych powiatach w wielu 
przypadkach ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji okazały się nieistotne sta-
tystycznie. Zestawienie efektywności brutto i netto analizowanych form aktywizacji 
według typu powiatu zawiera tabela 36.

Szkolenia zawodowe okazały się skuteczne przede wszystkim w powiatach uprze-
mysłowionych, przemysłowych o przestarzałej strukturze gospodarczej i rolniczo-
przemysłowych. Są to powiaty, w których bezrobocie ma przeważnie strukturalny 
charakter, ale jednocześnie w których istnieje zapotrzebowanie na kwalifikacje, które 
bezrobotni mogą zdobywać podczas szkoleń. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze 
ustalenia empiryczne121, że szkolenia z reguły przynoszą najlepsze rezultaty tam, 
gdzie skala niedopasowań podaży i popytu jest wysoka, ale i gdzie powstają nowe 
miejsca pracy. 

Tabela 36.  Efekty brutto i netto aktywnych programów rynku pracy według 
typów powiatów (w %) 

Typ powiatu Efekt brutto Efekt netto

Szkolenia

Duże ośrodki miejskie 47,3 3,9

Uprzemysłowione (suburbia) 52,2 14,3

Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 44,0 10,5

Rolniczo-przemysłowe 50,8 10,4

Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 46,1 13,8

Tradycyjne rolnicze 20,8 0,0

119 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, op.cit.
120 Por. M. Caliendo, R. Hujer, S. Thomsen, The Employment Effect of Job Creation Schemes in 

Germany. A Microeconometric Evaluation, IZA Duscussion Paper 2005, No. 1512, Bonn; 
J. Kluve (red.), Active Labour Market Policies in Europe. Performance and Perspectives, 
Springer, Berlin – Heidelberg, 2007.

121 M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, 
TNOiK, Toruń 2008.
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Typ powiatu Efekt brutto Efekt netto

Staże

Duże ośrodki miejskie 59,0 22,3

Uprzemysłowione (suburbia) 24,0 –12,7

Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 32,3 2,3

Rolniczo-przemysłowe 14,1 –23,3

Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 40,6 10,3

Tradycyjne rolnicze 30,4 11,0

Prace interwencyjne

Duże ośrodki miejskie 66,6 19,7

Uprzemysłowione (suburbia) 22,6 –5,3

Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 60,0 21,8

Rolniczo-przemysłowe 37,0 1,1

Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 53,4 25,5

Tradycyjne rolnicze 70,5 47,0

Prace społecznie użyteczne

Duże ośrodki miejskie 13,7 –4,1

Uprzemysłowione (suburbia) 14,2 –2,7

Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 9,8 –9,5

Rolniczo-przemysłowe 19,0 –9,1

Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 5,5 –17,5

Tradycyjne rolnicze 4,7 –11,9

Roboty publiczne

Duże ośrodki miejskie 63,1 39,4

Uprzemysłowione (suburbia) 33,3 6,6

Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 40,0 7,1

Rolniczo-przemysłowe 10,8 –23,3

Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 31,0 3,4

Tradycyjne rolnicze 16,0 0,4

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Duże ośrodki miejskie 100,0 59,9

Uprzemysłowione (suburbia) 100,0 48,2

Przemysłowe o przestarzałej strukturze gospodarczej 100,0 65,4

Rolniczo-przemysłowe 100,0 53,0

Rolnicze z rozwiniętą funkcją turystyczną 100,0 57,9

Tradycyjne rolnicze 100,0 79,9

Kursywą zapisano wartości nieistotne statystycznie. Przyjęto poziom istotności α = 0,1.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.
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Z pewną ostrożnością można stwierdzić, że w skali kraju staże charakteryzowały 
się raczej niską efektywnością zatrudnieniową. Najwyższe pozytywne efekty net-
to tego programu odnotowano w grupie dużych ośrodków miejskich, a nieco niższe 
w grupie powiatów rolniczych z funkcją turystyczną i tradycyjnych rolniczych. W po-
zostałych grupach powiatów oddziaływanie staży na szanse podjęcia zatrudnienia 
było negatywne lub nieistotne statystycznie. Zróżnicowane efekty stażu w przekroju 
typów powiatów są prawdopodobnie związane z polityką poszczególnych urzędów 
pracy prowadzoną w stosunku do tego programu. Ustawa o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy nie zobowiązuje pracodawców do zatrudnienia stażysty 
po zakończeniu programu. Służby zatrudnienia mogą jednak wymuszać efektywność 
tego instrumentu, kierując na staż bezrobotnych przeważnie do tych pracodawców, 
którzy później oferują stażystom zatrudnienie. 

W grupie powiatów tradycyjnie rolniczych i rolniczych z funkcją turystyczną wy-
sokie pozytywne efekty zatrudnieniowe generowały prace interwencyjne. W powia-
tach tych występuje relatywnie wysokie bezrobocie i niewielka liczba podmiotów 
gospodarczych, które mogą tworzyć nowe miejsca pracy. W takiej sytuacji prace 
interwencyjne, jak i inne formy subsydiowania zatrudnienia wspierające tworzenie 
nowych miejsc pracy, wydają się jedynym słusznym instrumentem przyczyniającym 
się do wyjścia z bezrobocia.

Oddziaływanie aktywnych instrumentów polityki rynku pracy nie jest identycz-
ne w odniesieniu do grup bezrobotnych zróżnicowanych pod względem płci, wie-
ku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czy czasu trwania bezrobocia. Okazuje się, 
że niektóre programy bardziej pomagają bezrobotnej młodzieży czy bezrobotnym 
w starszym wieku, inne zaś lepiej służą kobietom czy długotrwale bezrobotnym. 
Dlatego w licznych opracowaniach dotyczących polityki rynku pracy podkreśla się, 
że właściwe adresowanie poszczególnych instrumentów może znacznie podwyższać 
skuteczność działań aktywizacyjnych oferowanych bezrobotnym. 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zdefiniowano gru-
py osób w szczególnej sytuacji, w stosunku do których przewidziano specjalny, szer-
szy zestaw instrumentów, niedostępny dla pozostałych bezrobotnych. Przyjęcie ta-
kiego podejścia miało służyć poprawie adresowania programów rynku pracy, a przez 
to skutkować wyższymi efektami w zakresie wpływu aktywnej polityki na zatrud-
nienie. Z badań wynika jednak, że poszczególne programy nie zawsze generowały 
najlepsze efekty w stosunku do wybranych kategorii bezrobotnych, do których były 
adresowane zgodnie z przepisami ustawy. 

Po pierwsze, trzeba zauważyć, że grupy podwyższonego ryzyka zostały określone 
w ustawie w sposób arbitralny, tymczasem mogą one kształtować się nieco inaczej 
na lokalnych rynkach pracy. Po drugie, okazuje się, że osoby w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy stanowią znacznie ponad połowę, a niejednokrotnie nawet do 90% 
ogółu bezrobotnych. Oznacza to, że z szerszej oferty usług i instrumentów polityki 
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rynku pracy może korzystać większość zarejestrowanych bezrobotnych. Tak skon-
struowane zapisy ustawowe nie sprzyjają zatem prawidłowemu adresowaniu i lep-
szej efektywności programów zatrudnienia.

Jak pokazują wyniki analizy przeprowadzonej metodą PSM, szkolenia zawodowe 
pozytywnie wpływały na zatrudnienie mężczyzn, natomiast w przypadku kobiet ich 
oddziaływanie okazało się nieistotne statystycznie. Ta forma aktywizacji okazała się 
również stosunkowo skuteczna dla młodych bezrobotnych w wieku do 25 lat i 25–34 
lata oraz bezrobotnych w starszym wieku, powyżej 55 lat. Szkolenia zawodowe ge-
nerowały wysokie efekty zatrudnieniowe szczególnie w stosunku do bezrobotnych 
legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym 
lub niższym (wykres 16). 

Wykres 16. Efekty brutto i netto szkoleń zawodowych według wykształcenia

 

Na wykresie pominięto wykształcenie średnie ogólne, efekty netto szkoleń w grupie osób o takim 
poziomie wykształcenia były nieistotne statystycznie.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia istotnie wpływało na zatrudnienie 
krótkookresowo bezrobotnych, pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy. 
Wpływ uczestnictwa w szkoleniach zawodowych na szanse podjęcia pracy nie był 
silnie zróżnicowany ze względu na długość stażu pracy, będącego miarą doświadcze-
nia zawodowego.

Szkolenia zawodowe stały się ostatnio bardzo popularnym instrumentem polityki 
rynku pracy, z którego może skorzystać praktycznie każdy bezrobotny. Tymczasem 
jak pokazują wyniki analizy, szkolenia zawodowe generują najwyższe efekty zatrud-
nieniowe w stosunku do osób o względnie niskich kwalifikacjach i bez kwalifikacji. 
Niskie efekty netto szkoleń w grupie osób z wyższym wykształceniem podważają 
zasadność kierowania tego instrumentu do tej kategorii bezrobotnych. Można przy-
puszczać, że wysokie efekty brutto szkoleń w przypadku bezrobotnych z wyższym 
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wykształceniem zostały poważnie osłabione przez efekty jałowej straty.
Staże generowały pozytywne, choć bardzo niskie efekty netto w grupie bezro-

botnych mężczyzn oraz bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego i z doświad-
czeniem do 5 lat. Oddziaływanie tego programu było negatywne lub nieistotne sta-
tystycznie we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich grupach wykształcenia. 
Nieistotny statystycznie wpływ staży na podjęcie pracy odnotowano zarówno w gru-
pie krótko- (pozostających bez pracy do 12 miesięcy), jak i długookresowo bezrobot-
nych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy).

Prace interwencyjne okazały się stosunkowo skuteczną formą wsparcia dla bezro-
botnych mężczyzn i osób bez stażu oraz ze stażem pracy do 5 lat. Efekty netto progra-
mu w tych grupach kształtowały się odpowiednio na poziomie 14,3% i 15,5% i były 
istotne statystycznie. Pozytywne efekty zatrudnieniowe wystąpiły zarówno w przy-
padku osób z wyższym, jak i najniższym wykształceniem. Prace interwencyjne są 
instrumentem, który jest przeznaczony dla bezrobotnych znajdujących się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Wiadomo jednak, że grupy te są silnie zróżnicowane 
wewnętrznie. Wysoka skuteczność prac interwencyjnych w grupie bezrobotnych 
legitymujących się wykształceniem wyższym może mieć związek z kierowaniem 
do tych programów bezrobotnych do 25 roku życia, z których dużą część stanowili 
absolwenci szkół wyższych, którym nie udało się znaleźć pracy. W ostatnim czasie 
zwiększył się udział tej grupy w populacji młodych bezrobotnych. 

Prace interwencyjne zwiększały szanse na zatrudnienie przede wszystkim bez-
robotnych pozostających bez pracy nie dłużej niż 12 miesięcy. W odniesieniu do 
długookresowo bezrobotnych oddziaływanie tego instrumentu było nieistotne 
statystycznie. 

Ocena prac interwencyjnych nie jest jednoznacznie pozytywna, ponieważ wyso-
kie efekty netto tego programu odnotowano przede wszystkim w grupach bezrobot-
nych o stosunkowo lepszych perspektywach na rynku pracy. 

Efekty zatrudnieniowe dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie były 
silnie zróżnicowane ze względu na płeć, wykształcenie, staż pracy czy czas trwania 
bezrobocia. Stosunkowo wysokie efekty wystąpiły we wszystkich grupach wieko-
wych bezrobotnych, najwyższe dla osób w wieku do 25 i powyżej 55 lat.

Podkreślić należy, że wyniki uzyskane za pomocą metody PSM są uzależnione od 
jakości danych gromadzonych w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Nie zawie-
rają one pełnej informacji na temat skali odpływów do zatrudnienia osób bezrobot-
nych, zwłaszcza tych osób, które jako przyczynę wyrejestrowania z ewidencji mają 
oznaczoną symbolem NN – niestawienie się w odpowiednim terminie. Problem ten 
może powodować zniekształcenie wyników. Braki informacyjne występują również 
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w historii bezrobotnego po zakończeniu programu. Do prowadzenia badań efektyw-
ności w w różnym po programie czasie konieczne są kompletne informacje na temat 
okresów zatrudnienia i przebywania na bezrobociu.

Wykres 17. Efekty brutto i netto prac interwencyjnych według czasu 
pozostawania bez pracy

Na wykresie pominięto okres pozostawania bez pracy powyżej 12 miesięcy, efekty netto prac 
interwencyjnych w tej grupie osób były nieistotne statystycznie.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

 1.2.  Wyniki analizy PSM na danych z badań sondażowych

W tym punkcie zostały przedstawione wyniki analizy PSM przeprowadzonej na 
podstawie danych uzyskanych z badania sondażowego wśród losowo wybranych par 
obejmujących bezrobotnych z próby badanej (poddanej interwencji) i odpowiadają-
cych im bezrobotnych z próby kontrolnej (niepoddanej interwencji). Badana popu-
lacja liczyła 2160 bezrobotnych. Status na rynku pracy uczestników programów, jak 
i osób nieobjętych działaniem aktywnych form określono na podstawie informacji 
uzyskanych bezpośrednio od ankietowanych bezrobotnych. W tej analizie efekt brut-
to w przypadku obydwu grup oznaczał odsetek osób, które w badanym okresie były 
zatrudnione lub prowadziły własną działalność gospodarczą bez wsparcia środkami 
Funduszu Pracy. Pomiaru efektu brutto dokonano w różnych okresach od zakończe-
nia udziału w programie: do 3 miesięcy, od 4 do 6 miesięcy, od 7 do 12 miesięcy i w 
momencie zakończenia badania, czyli w kwietniu 2011 r.. Trzeba podkreślić, że ana-
lizowane okresy, dla których punktem wyjściowym była data zakończenia programu, 
były identyczne dla bezrobotnych stanowiących pary osób o podobnych cechach, 
które wyodrębniono na podstawie procedury PSM. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, że skuteczne w zakresie od-
działywania na zatrudnienie okazały się przede wszystkim dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, staże oraz prace interwencyjne. Negatywny wpływ na za-
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trudnienie generowało uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i pracach społecz-
nie użytecznych. Wpływ robót publicznych na zatrudnienie był nieistotny statystycz-
nie. Wnioski dotyczące prac społecznie użytecznych i robót publicznych są zgodne 
z wynikami pozostałych analiz. 

Tabela 37.  Efekty brutto i netto aktywnych programów rynku pracy według 
czasu, który upłynął od zakończenia programu (w %) 

Czas od zakończenia programu (w miesiącach) Efekt brutto Efekt netto

Aktywne programy rynku pracy ogółem

do 3 20,7 5,4

4–6 22,5 7,6

7–12 22,9 7,6

Szkolenia

do 3 12,5 –14,4

4–6 17,7 –6,1

7–12 26,3 0,5

Staże

do 3 21,8 6,6

4–6 26,8 14,3

7–12 30,3 8,8

Prace interwencyjne

do 3 25,0 8,2

4–6 25,6 9,5

7–12 24,6 11,6

Prace społecznie użyteczne

do 3 6,0 –9,0

4–6 6,0 –7,8

7–12 6,9 0,6

Roboty publiczne

do 3 7,9 –5,5

4–6 9,6 –3,4

7–12 15,8 3,4

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

do 3 48,8 44,3

4–6 46,3 36,5

7–12 31,1 20,2

Kursywą zapisano wartości nieistotne statystycznie. Przyjęto poziom istotności α = 0,1.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z badań sondażowych.

Aktywne instrumenty polityki rynku pracy ogółem wywierały największy wpływ 
na zatrudnienie w okresie od 4 do 12 miesięcy od zakończenia przez bezrobotnych 
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uczestnictwa w programach. Odsetek bezrobotnych podejmujących pracę wskutek 
partycypacji w różnych formach aktywizacji wynosił 7,6%. Efekt netto oszacowany 
na podstawie danych z systemu Syriusz był wyższy zaledwie o 3 punkty procentowe. 
Świadczy to o niezbyt wysokiej skuteczności działań w ramach aktywnej polityki 
rynku pracy. 

Wykres 18. Skuteczność aktywnych programów rynku pracy ogółem według 
czasu, który upłynął od zakończenia programów

Źródło: obliczenia włanse na podstawie danych z badań sondażowych.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wywierały największy spośród 
wszystkich form aktywnych wpływ na zatrudnienie bezrobotnych. Trzeba zauważyć, 
że efekty zatrudnieniowe dotacji malały jednak w miarę upływu czasu od zakończe-
nia programu. Różnica między początkowym a końcowym okresem sięgała prawie 
24,1 punktu procentowego. Odsetek bezrobotnych, którym dzięki wsparciu na pod-
jęcie działalności gospodarczej udało się uzyskać trwałe zatrudnienie wynosił 20% 
(tyle wynosił efekt netto rok po zakończeniu programu122).

Staże, w przeciwieństwie do wyników analiz przeprowadzonych wyłącznie na 
podstawie danych z systemu Syriusz, charakteryzują się stosukowo wysoką skutecz-
nością zatrudnieniową. Staże najlepiej oddziaływały na zatrudnienie bezrobotnych 
w okresie od 4 do 6 miesięcy od zakończenia programu. Wówczas efekty netto tego 
instrumentu były najwyższe i wynosiły 14,3%. Można wnioskować, że dzięki stażom 
bezrobotni mogli zdobyć doświadczenie zawodowe, co w pewnej perspektywie cza-
su ułatwiało podjęcie pracy, niekoniecznie u pracodawcy, u którego realizowany był 
program stażu.

Nieistotny statystycznie wpływ staży na zatrudnienie w początkowym okresie 

122  W przypadku tego instrumentu za czas ukończenia programu przyjęto datę upływu 12 
obowiązkowych miesięcy utrzymania działalności od daty przyznania dotacji.



150 ���

jest prawdopodobnie związany z mniejszą intensywnością poszukiwań pracy przez 
bezrobotnych odbywających staż. Wielu stażystów zapewne „po cichu” liczy na 
zatrudnienie u pracodawcy, u którego realizowany jest program. Tymczasem wielu 
pracodawców nie jest w stanie, bądź nie chce zatrudniać byłych stażystów. W świet-
le zapisów ustawowych pracodawcy nie mają obowiązku zatrudniania stażystów. 
W miarę upływu czasu od zakończenia uczestnictwa w programie, oddziaływanie 
staży na zatrudnienie słabło. Spośród bezrobotnych korzystających z tego rodzaju 
wsparcia, rok po zakończeniu stażu około 30% pozostawało w zatrudnieniu (efekt 
brutto na poziomie 30,3%). Efekt netto stażu w tym okresie wynosił 8,8%. Uzyskane 
wyniki nie potwierdzają wniosków płynących z analiz na danych z systemu Syriusz, 
mówiących o bardzo słabym oddziaływaniu tej formy aktywizacji na zatrudnienie. 
Znacznie różne wyniki należy prawdopodobnie tłumaczyć słabą jakością danych 
gromadzonych w ramach systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia. 
W systemie Syriusz brakuje dokładnych informacji o losach bezrobotnych po uczest-
nictwie w aktywnym programie. Bardzo często bezrobotni podejmujący zatrudnienie 
nie zgłaszają tego faktu w urzędzie pracy i są wyłączani z systemu ewidencji bezro-
botnych z powodu niestawiennictwa. Jak już wcześniej zauważono, takie przypadki 
nie są wliczane do statystyk efektywności zatrudnieniowej.

Wykres 19. Efekty brutto i netto dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
według czasu, który upłynął od zakończenia programu

Źródło: obliczenia włansne na podstawie danych z badań sondażowych.

Dobre efekty zatrudnieniowe generowały prace interwencyjne. Efekty brutto tego 
instrumentu kształtowały się przeciętnie na poziomie 25%. Pozytywne i istotne sta-
tystycznie oddziaływanie tego instrumentu odnotowano w okresie od 7 do 12 miesię-
cy od zakończenia programu. Odsetek bezrobotnych zatrudnionych dzięki wsparciu 
w ramach prac interwencyjnych wynosił w tym okresie 11,6%.

Zaskakująca jest natomiast ocena szkoleń zawodowych. W świetle uzyskanych 
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wyników oddziaływanie szkoleń na zatrudnienie było negatywne i istotne statystycz-
nie w okresie do 3 miesięcy od ukończenia kursu. W pozostałych okresach wpływ 
szkoleń okazał się nieistotny statystycznie. Wyniki analiz przeprowadzonych na da-
nych z systemu Syriusz wskazywały na występowanie pozytywnych efektów zatrud-
nieniowych szkoleń. Trzeba zauważyć, że w przypadku analizy dokonanej za pomo-
cą metody PSM efekty te, w porównaniu z efektami innych instrumentów, nie były 
jednak wysokie. Słabą skuteczność szkoleń zawodowych mogą determinować róż-
ne czynniki, wśród których za najważniejsze przyjmuje się: niedopasowanie oferty 
szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy, niską jakość i słabe oprzyrządowa-
nie realizowanych kursów, niewłaściwe adresowanie szkoleń, oddziaływanie efek-
tów zamknięcia związanych z mniejszą intensywnością poszukiwań zatrudnienia 
przez bezrobotnych w trakcie szkolenia, podejmowanie przez uczestników szkoleń 
pracy w szarej strefie oraz słabą koniunkturę gospodarczą. Uzyskane wyniki trudno 
jest uznać za w pełni wiarygodne, dlatego że ocenie podlegały bardzo różne szkole-
nia zarówno pod względem celu, jak i czasu trwania. Duże zróżnicowanie badanych 
szkoleń w połączeniu z małą liczbą obserwacji z pewnością wpłynęło na otrzymane 
rezultaty. Niestety sposób gromadzenia informacji w systemie Syriusz nie pozwalał 
na dokładne pogrupowanie uczestników szkoleń według rodzajów kursów wyodręb-
nionych ze względu na cel, kierunek czy okres trwania. Ponownie okazuje się, że 
dane zbierane przez publiczne służby zatrudnienia nie zaspokajają potrzeb związa-
nych z rzetelną ewaluacją aktywnej polityki rynku pracy. 

Ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji nie oszacowano efektów poszczegól-
nych instrumentów aktywnych zarówno w przekroju typów powiatów, jak i wybra-
nych cech społeczno-demograficznych bezrobotnych.

2.  Efektywność aktywnych programów rynku pracy 
– wyniki analizy regresji

2.1.  Wyniki analizy regresji na danych z systemu Syriusz

Wykorzystanie w analizie efektywności programów rynku pracy modeli regresji 
pozwala na uzyskanie informacji o istotnych czynnikach, kierunku i sile ich oddzia-
ływania na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne. 

Empiryczną podstawą analizy były informacje o bezrobotnych uczestniczących 
i nieuczestniczących w aktywnych programach rynku pracy w Polsce w 2009 r., po-
zyskane z sytemu publicznych służb zatrudnienia Syriusz. Dokładny zakres i sposób 
pozyskania danych, jak i strukturę badanej populacji przedstawiono w rozdziale  
V. pkt 1. Należy podkreślić, że status na rynku pracy absolwentów programów, jak 
i bezrobotnych nieobjętych działaniem aktywnych form, określono na podstawie da-
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nych zawartych w systemie Syriusz. Informacje te, jak już wcześniej zauważono, są 
niedokładne i w związku z tym nie do końca wiarygodne. Uzyskane wyniki efektyw-
ności aktywnych mogą więc być obciążone. 

Szanse bezrobotnych na podjęcie niesubsydiowanej pracy są determinowane przez 
różne czynniki. Z pewnością ważną rolę odgrywają cechy pierwotne, takie jak: płeć, 
wiek, wykształcenie, stan cywilny i typ miejsca zamieszkania. Wpływ na prawdopo-
dobieństwo uzyskania pracy przez bezrobotnych może mieć również partycypacja 
tych osób w różnych formach aktywizacji. 

Do oceny skuteczności aktywnej polityki rynku pracy w zakresie wpływu na za-
trudnienie, jak i identyfikacji innych czynników determinujących podjęcie przez bez-
robotnych pracy wykorzystano szereg dwumianowych modeli logitowych, w których 
zmienna objaśniana przyjmuje wartość 0 lub 1 według następującej zależności:

y=1, gdy bezrobotny podjął zatrudnienie,
y=0, w przeciwnym przypadku.

Pojęcie „podjął zatrudnienie” oznacza uzyskanie przez bezrobotnych pracy nie-
subsydiowanej, czyli niedotowanej środkami Funduszu Pracy. W pierwszej kolej-
ności skonstruowano model ogólny, w którym badano wpływ na zatrudnienie cech 
społeczno-demograficznych, cech charakteryzujących bezrobocie oraz uczestnictwa 
w aktywnych programach rynku pracy bez względu na rodzaj programu. Skutecz-
ność oddziaływania na szanse zatrudnieniowe bezrobotnych poszczególnych form 
aktywnych oceniono za pomocą modeli cząstkowych skonstruowanych oddzielnie 
dla każdego instrumentu. Z analizy wykluczono dotacje na podjęcie działalności go-
spodarczej, ponieważ w systemie Syriusz wszystkie osoby, które otrzymały dotacje 
zostały wyłączone z rejestru i miały status zatrudnionych. W rezultacie oznaczałoby 
to podjęcie pracy subsydiowanej środkami Funduszu Pracy, co byłoby niezgodne 
z założeniami przyjętymi w badaniu. W sumie oszacowano 6 modeli logitowych. 
Zmienne nieistotne statystycznie eliminowano w modelach metodą a posteriori. 
Przyjęto poziom istotności α = 0,1. 

W badaniu posłużono się zmiennymi objaśniającymi o charakterze jakościowym, 
które są określane jako zmienne binarne. We wszystkich modelach analizie poddano 
15 kategorii zmiennych. Przyjęte do modeli zmienne obejmowały cechy społeczno-
demograficzne, takie jak: płeć, wiek, stan cywilny, typ zamieszkiwanego powiatu; 
cechy charakteryzujące kapitał ludzki bezrobotnych, tj.: wykształcenie, doświad-
czenie zawodowe mierzone stażem pracy, ostatnio wykonywany zawód, znajomość 
języków obcych oraz cechy wskazujące na charakter bezrobocia badanych, tj.: po-
siadanie prawa do zasiłku, długość okresu pozostawania bez pracy, liczba rejestracji 
oraz uczestnictwo w aktywnych programach rynku pracy.

Dla zmiennych podzielonych na warianty lub grupy określono kategorie bazowe, 
stanowiące płaszczyznę odniesienia dla dokonywanych w analizie porównań. Jako 

−
−
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kategorie bazowe wybierano przeważnie te zmienne, które były najmniej licznie re-
prezentowane w badanej zbiorowości. Łącznie otrzymano 62 zmienne objaśniające 
o charakterze binarnym. Wszystkie zmienne wraz z ich opisami zostały zestawione 
w tabeli 38.

Analizy wyników estymacji modeli logitowych dokonano na podstawie ilora-
zów szans. Interpretuje się je jako procentowy wpływ jednostkowej zmiany warto-
ści zmiennej objaśnianej na iloraz szans liczony jako stosunek prawdopodobieństwa 
sukcesu do prawdopodobieństwa porażki. Należy pamiętać, że interpretacje te są 
ważne w danym zestawie zmiennych objaśniających i przy założeniu zasady ceteris 
paribus123.

W modelu pierwszym spośród zmiennych obejmujących czynniki społeczno-
demograficzne nieistotny statystycznie wpływ na szanse zatrudnieniowe bezrobot-
nych wywierał stan cywilny (bycie rozwiedzionym/rozwiedzioną, w separacji oraz 
w stanie wolnym) i zamieszkiwanie w dużych ośrodkach miejskich. W przypadku 
zmiennych charakteryzujących kapitał ludzki bezrobotnych bez znaczenia okazało 
się wykonywanie zawodów zaliczanych do grupy przedstawicieli władz publicznych 
i wyższych urzędników oraz specjalistów. Zawody te z pewnością są słabo repre-
zentowane w populacji osób bezrobotnych. Nieistotny statystycznie wpływ na praw-
dopodobieństwo podjęcia pracy przez bezrobotnych miała słaba znajomość języka 
angielskiego, niemieckiego oraz innego języka obcego. Na szanse zatrudnieniowe 
nie wpływało pozostawanie bez pracy powyżej 12 miesięcy.

Uzyskanie zatrudnienia nie było właściwie uzależnione od płci. Bezrobotne 
kobiety i bezrobotni mężczyźni mieli prawie identyczne szanse na podjęcie pracy. 
Niewielką przewagą w tym zakresie cechowali się mężczyźni. Taki wynik może 
świadczyć o poprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, spowodowanej między innymi 
zwiększeniem skali aktywnych programów rynku pracy w stosunku do tej kategorii 
bezrobotnych. 

Wszystkie zmienne objaśniające związane z wiekiem wpływały istotnie staty-
stycznie na prawdopodobieństwo zatrudnienia. Największymi szansami na podjęcie 
pracy cechowali się bezrobotni w wieku od 25 do 35 lat i następnie w wieku do 25 lat. 
Świadczą o tym wartości ilorazu szans dla tych grup bezrobotnych. Otrzymane wy-
niki nie są zaskoczeniem, ponieważ pracodawcy zwykle preferują zatrudnianie osób 
stosunkowo młodych, posiadających już pewne doświadczenie zawodowe. Większe 
szanse na uzyskanie pracy odnotowano wśród osób pozostających w związku mał-
żeńskim aniżeli u reszty bezrobotnych. Takie osoby mają przeważnie na utrzymaniu 
rodziny, a nie mogą liczyć na alimenty, różnego rodzaju zasiłki, które przysługują 
na przykład rozwiedzionym czy osobom samotnie wychowującym dzieci. Można 

123 M. Gruszczyński, Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, w: M. Gruszczyński 
(red.), Mikroekonometria..., op.cit., s. 68.
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domniemywać, że ich motywacja i aktywność w poszukiwaniu pracy jest większa 
aniżeli w pozostałych grupach bezrobotnych. Pracodawcy również często wyrażają 
opinię, że osoby w związkach małżeńskich są lepiej zmotywowane do pracy i dlate-
go są chętniej zatrudniane. 

Tabela 38. Definicje zmiennych objaśniających
Symbol 

zmiennej Opis zmiennej Symbol 
zmiennej Opis zmiennej

PŁEĆ mężczyźni=1 (kobiety=0) ZAWÓD 6 pracownicy usług i sprzedawcy

WIEK wiek w latach ZAWÓD 7 rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, 
rybacy

WIEK 1 do 25 lat ZAWÓD 8 robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy

WIEK 2 25–35 ZAWÓD 9 operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń

WIEK 3 35–45 ZAWÓD 10  (pracownicy przy pracach 
prostych) 

WIEK 4 45–55 ANG znajomość języka angielskiego 
w mowie

WIEK 5  (55 i więcej) ANG 1 brak znajomości

STANC stan cywilny zgodnie z klasyfikacją 
przyjętą w systemie Syriusz ANG 2 słaba znajomość

STANC 1 kawaler/panna ANG 3  (biegła znajomość) 

STANC 2 żonaty/zamężna NIEM znajomość języka 
niemieckiego w mowie

STANC 3 rozwiedziony/rozwiedziona NIEM 1 brak znajomości
STANC 4 w separacji NIEM 2 słaba znajomość
STANC 5  (wdowiec/wdowa) NIEM 3  (biegła znajomość) 

STANC 6 wolny/wolna ROS znajomość języka rosyjskiego 
w mowie

TYPP

typ zamieszkiwanego 
powiatu zgodnie z klasyfikacją 
przeprowadzoną na potrzeby tego 
badania

ROS 1 brak znajomości

TYPP 1 duże ośrodki miejskie – miasto 
Toruń ROS 2 słaba znajomość 

TYPP 2 uprzemysłowione – powiat tyski ROS 3  (biegła znajomość) 

TYPP 3
 (przemysłowe o przestarzałej 
strukturze gospodarki – miasto 
Radom) 

INN znajomość innego języka 
obcego w mowie

TYPP 4 rolniczo-przemysłowe – powiat 
wąbrzeski INN 1 brak znajomości

TYPP 5 rolnicze z funkcją turystyczną 
– powiat giżycki INN 2 słaba znajomość

TYPP 6 tradycyjne rolnicze – powiat 
biłgorajski INN 3  (biegła znajomość) 

WYKSZ wykształcenie ZASIŁEK posiadanie prawa do zasiłku 
=1 (brak=0) 
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Symbol 
zmiennej Opis zmiennej Symbol 

zmiennej Opis zmiennej

WYKSZ 1  (gimnazjalne, podstawowe, brak 
wykształcenia) OKRESB okres pozostawania bez pracy 

w miesiącach 
WYKSZ 2 zasadnicze zawodowe OKRESB 1 do 1 miesiąca
WYKSZ 3 średnie ogólnokształcące OKRESB 2 1–3
WYKSZ 4 średnie zawodowe OKRESB 3 3–6
WYKSZ 5 wyższe OKRESB 4 6–12

STAŻP staż pracy w latach jako miara 
doświadczenia zawodowego OKRESB 5 12–24

STAŻP 1 do 5 lat OKRESB 6  (powyżej 24 miesięcy) 

STAŻP 2 5–10 LR

liczba rejestracji w historii 
bezrobotnego po 01.01.2008 
do momentu podjęcia 
udziału w programie lub do 
31.12.2009 r.

STAŻP 3 10–20 LR 1 0–1
STAŻP 4 20–30 LR 2 2–3
STAŻP 5  (powyżej 30 lat) LR 3 4–5

ZAWÓD
zawód wykonywany według grup 
wielkich w klasyfikacji zawodów 
i specjalności

LR 4  (6 i więcej) 

ZAWÓD 1 siły zbrojne PARTAP 

uczestnictwo w aktywnych 
programach =1 (brak 
uczestnictwa w aktywnych 
programach=0) 

ZAWÓD 2 przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy PARTSZ 

uczestnictwo w szkoleniach=1 
(brak uczestnictwa 
w aktywnych programach=0) 

ZAWÓD 3 specjaliści PARTS 
uczestnictwo w stażach=1 
(brak uczestnictwa 
w aktywnych programach=0) 

ZAWÓD 4 technicy i inny średni personel PARTPI 

uczestnictwo w pracach 
interwencyjnych=1 (brak 
uczestnictwa w aktywnych 
programach =0) 

ZAWÓD 5 pracownicy biurowi

PARPPSU

uczestnictwo w pracach 
społecznie użytecznych 
=1 (brak uczestnictwa 
w aktywnych programach=0) 

PARTRP

uczestnictwo w robotach 
publicznych =1 (brak 
uczestnictwa w aktywnych 
programach =0) 

PARTDG

korzystanie z dotacji na 
działalność gospodarczą = 
1 (niekorzystanie z żadnych 
aktywnych programów = 0) 

Stan wolny/wolna w ramach kategorii stanu cywilnego obejmuje prawdopodobnie osoby żyjące 
w związkach partnerskich bez ślubu. Kategorie bazowe zamieszczone zostały w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 39.  Wyniki estymacji modelu logitowego objaśniającego 
prawdopodobieństwo zatrudnienia bezrobotnych w Polsce  
(model z istotnymi zmiennymi objaśniającymi) 

Zmienna Ocena 
parametru

Błąd 
standardowy Z p-value Iloraz szans

STAŁA 1,078550 0,393563 2,740 0,0061 –

PŁEĆ 0,076229 0,017149 4,445 8,78E-06*** 1,07921

WIEK 1 1,169040 0,048763 23,970 5,19E-127*** 3,218901

WIEK 2 1,260880 0,045373 27,790 5,83E-170*** 3,528525

WIEK 3 1,061840 0,043587 24,360 4,41E-13*** 2,891687

WIEK 4 0,512558 0,039211 13,070 4,77E-39*** 1,669556

STANC 1 0,213405 0,024785 8,610 7,29E-18*** 1,237886

STANC 2 0,276159 0,019581 14,100 3,63E-45*** 1,318057

TYPP 2 -0,072500 0,026099 -2,778 0,0055*** 0,930061

TYPP 4 0,480256 0,037600 12,770 2,33E-37*** 1,616488

TYPP 5 0,191122 0,031669 6,035 1,59E-09*** 1,210607

TYPP 6 -0,675980 0,032237 -20,970 1,25E-97*** 0,508657

WYKSZ 2 0,200562 0,023340 8,593 8,46E-18*** 1,222089

WYKSZ 3 0,365648 0,031693 11,540 8,55E-31*** 1,441448

WYKSZ 4 0,448447 0,026360 17,010 6,62E-65*** 1,565878

WYKSZ 5 0,649093 0,032353 20,060 1,56E-89*** 1,913804

STAŻP 1 -1,338260 0,054561 -24,530 7,48E-133*** 0,262302

STAŻP 2 -0,862110 0,054219 -15,900 6,28E-57*** 0,422271

STAŻP 3 -0,580540 0,051675 -11,230 2,76E-29*** 0,559596

STAŻP 4 -0,179710 0,049069 -3,662 0,0002*** 0,835517

ZAWÓD 1 -0,59230 0,034951 -16,950 2,03E-64*** 0,553053

ZAWÓD 4 -0,083450 0,030750 -2,714 0,0067*** 0,919939

ZAWÓD 5 -0,066890 0,037550 -1,781 0,0748* 0,935296

ZAWÓD 6 -0,047780 0,026635 -1,794 0,0728* 0,953344

ZAWÓD 8 0,064291 0,025394 2,532 0,0113** 1,066403

ZAWÓD 9 0,197073 0,035827 5,501 3,78E-08*** 1,217833

ANG 1 -0,461890 0,023463 -19,690 2,83E-86*** 0,630089

NIEM 1 -0,171670 0,027109 -6,332 2,41E-10*** 0,842259

ROS 2 0,054385 0,031865 1,707 0,0879* 1,055891

ZASIŁEK 0,910224 0,020297 44,850 0*** 2,484879

OKRESB 1 -0,298410 0,034613 -8,621 6,62E-18*** 0,741999

OKRESB 2 -0,308050 0,026325 -11,700 1,25E-31*** 0,734879

OKRESB 3 -0,327200 0,024711 -13,240 5,09E-40*** 0,720941

OKRESB 4 -0,163760 0,022151 -7,393 1,44E-13*** 0,848942

LR 1 -1,774950 0,388200 -4,572 4,83E-06*** 0,169492
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Zmienna Ocena 
parametru

Błąd 
standardowy Z p-value Iloraz szans

LR 2 -1,507490 0,388309 -3,882 0,0001*** 0,221465

LR 3 -1,219740 0,396441 -3,077 0,0021*** 0,295307

PARTAP 0,493606 0,024553 20,100 6,89E-90*** 1,638213
Liczba obserwacji
R-kwadrat McFaddena
Skorygowany R-kwadrat
Logarytm wiarygodności
Trafność prognozy 
(ogółem) 
Trafność prognozy (y=1) 
Trafność prognozy (y=0) 

84404
0,0959
0,0952
-49428,5 

68,5%
33,1%
87,6%

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu Syriusz.

Zaskakujące wyniki uzyskano w przypadku zmiennych opisujących zróżnicowa-
nie lokalnych rynków pracy. Prawdopodobieństwo uzyskania pracy było najwyż-
sze wśród bezrobotnych powiatu wąbrzeskiego reprezentującego grupę powiatów 
rolniczo-przemysłowych. Było ono o 61% wyższe w porównaniu do bezrobotnych 
z innych grup powiatów. Stosunkowo wysokimi szansami uzyskania pracy charakte-
ryzowały się również osoby mieszkające w powiatach rolniczo-turystycznych (czyli 
powiatu giżyckiego będącego przedstawicielem tej grupy powiatów). Zamieszkiwa-
nie w powiatach tradycyjnych rolniczych zmniejszało szanse na wyjście z bezrobo-
cia o prawie 50%. Wszystkie opisywane wyżej grupy powiatów charakteryzują się 
relatywnie wysokim udziałem pracujących w rolnictwie i wysokim bezrobociem, 
dlatego duże zróżnicowanie szans podjęcia pracy przez bezrobotnych z powiatów 
o względnie podobnej sytuacji na rynku pracy jest trudne do wyjaśnienia. Można je-
dynie domniemywać, że na takie wyniki mogła między innymi wpłynąć duża aktyw-
ność poszczególnych urzędów pracy w zakresie pomocy polegającej przede wszyst-
kim na ułatwieniu bezrobotnym podjęcia pracy. 

Posiadanie wykształcenia wyższego jest nadal czynnikiem sprzyjającym wyjściu 
z bezrobocia, zwiększa ono prawdopodobieństwo podjęcia pracy o 91,3% w stosun-
ku do osób z innym poziomem wykształcenia. Jednocześnie bezrobotni z wykształ-
ceniem gimnazjalnym i niższym charakteryzowali się najniższymi szansami na zna-
lezienie pracy. 

Uzyskanie przez bezrobotnych zatrudnienia uzależnione było również od stażu 
pracy: im dłuższy staż pracy, tym większe prawdopodobieństwo podjęcia pracy. 
Oznacza to, że posiadanie dużego doświadczenia zawodowego pozytywie wpływa 
na szanse bezrobotnych na rynku pracy. 

W przekroju wielkich grup zawodowych w najlepszej sytuacji pod względem 
szans na znalezienie pracy były przede wszystkim osoby wykonujące zawód opera-
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tora, montera maszyn i urządzeń, a w dalszej kolejności robotnika przemysłowego 
i rzemieślnika. Brak znajomości angielskiego i niemieckiego obniżał szanse podjęcia 
pracy o odpowiednio 36,9% i 15,7%. 

Paradoksalny wydaje się wynik, wskazujący na większe szanse zatrudnieniowe 
osób pozostających dłużej w systemie ewidencji, jak i rejestrujących się w badanym 
okresie 6 i więcej razy. Może mieć to związek z jakością danych pozyskanych z sy-
stemu Syriusz. Można również dopatrywać się wyjaśnienia tej zależności w sposo-
bie postępowania pracowników urzędów pracy polegającym na zachęcaniu wielo-
krotnych bezrobotnych do podjęcia z reguły krótkotrwałego zatrudnienia poprzez 
przydzielanie dodatków aktywizacyjnych. W drodze wywiadów w urzędach pracy 
zaobserwowano, że liczne wyłączenia i ponowne rejestracje dokonywane w krótkim 
okresie dotyczyły bezrobotnych z prawem do zasiłku, którym przydzielano właśnie 
dodatki aktywizacyjne. 

Co ciekawe również, posiadanie prawa do zasiłku sprzyjało wyjściu z bezrobocia, 
podnosząc prawdopodobieństwo podjęcia niedotowanej pracy o 148,4%. Analiza 
wpływu pobierania zasiłku na szanse odpływu z bezrobocia była przedmiotem wielu 
badań prowadzonych przez ekonomistów polskich i zagranicznych. Na podstawie 
licznych ustaleń empirycznych nie można sformułować jednak jednoznacznej oceny. 
Niektórzy ekonomiści uważają, że fakt pobierania zasiłku może skłaniać bezrobot-
nych do bardziej intensywnego poszukiwania zatrudnienia, ponieważ zasiłek umoż-
liwia im pokrycie kosztów poszukiwań124. Inni natomiast wskazują, że wydłużanie 
okresu uprawnień do pobierania zasiłku powoduje wydłużanie okresu poszukiwań, 
a tym samym wydłużenie czasu trwania bezrobocia125. Otrzymany wynik może ozna-
czać, że aktualnie stosowane w Polsce rozwiązania w systemie zasiłków dla bezro-
botnych są korzystne z punktu widzenia oddziaływania na prawdopodobieństwo od-
pływu z bezrobocia. 

Bezrobotni uczestniczący w aktywnych programach rynku pracy charakteryzowa-
li się w stosunku do bezrobotnych nieobjętych działaniem aktywnych form znacznie 
większymi szansami podjęcia pracy. Udział bezrobotnego w jakimkolwiek aktyw-
nym programie z wyjątkiem dotacji i pośrednictwa pracy podnosił prawdopodobień-
stwo zatrudnienia o 63,8%. 

Na podstawie wyników estymacji szeregu cząstkowych modeli logitowych, 
w których uwzględniono wpływ na zatrudnienie uczestnictwa bezrobotnych w wy-
branej formie aktywizacji można stwierdzić, że najbardziej skuteczne okazały się 
szkolenia zawodowe i prace interwencyjne. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifika-

124 J. Wadsworth, Unemployment Benefit and Search Effort in the U.K. Labour Market, 
„Economica” 1991, Vol. 58, No. 229, s. 17–34.

125 A. B. Atkinson, J. Mickelwright, Unemployment compensation and labour market transitions: 
a critical review, Department of Economics, The University of Melbourne, Research Paper 
1989, No. 247.
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cji w drodze szkoleń zawodowych zwiększało szanse zatrudnieniowe bezrobotnych 
o około 59,2%. Wyjściu z bezrobocia sprzyjało uczestnictwo w pracach interwencyj-
nych. Podjęcie prac interwencyjnych podnosiło szanse na uzyskanie niesubsydiowa-
nej pracy o około 51,6%. 

W świetle uzyskanych wyników słabo wypada ocena staży. Bezrobotni odbywa-
jący staż u pracodawcy mieli w zasadzie identyczne szanse na podjęcie zatrudnienia, 
co osoby, które nie zostały objęte żadnym rodzajem wsparcia w ramach aktywnych 
polityk rynku pracy. Negatywne, ale istotne statystycznie oddziaływanie na zatrud-
nienie wywierało uczestnictwo bezrobotnych w pracach społecznie użytecznych. Ak-
tywizacja bezrobotnych za pomocą tej formy okazała się zupełnie nieskuteczna. Oso-
by skierowane do prac społecznie użytecznych charakteryzowały się o około 55,9% 
niższym prawdopodobieństwem uzyskania pracy od osób, które nie partycypowały 
w żadnym aktywnym programie zatrudnienia. Wpływ na zatrudnienie uczestnictwa 
bezrobotnych w robotach publicznych okazał się nieistotny statystycznie. 

Podsumowując wyniki analizy regresji do cech sprzyjających podjęciu pracy 
przez bezrobotnych należy zaliczyć:

wiek od 25 do 35 lat,
bycie w związku małżeńskim,
zamieszkiwanie w powiatach rolniczo-przemysłowych i rolniczych z funkcją tury-
styczną,
posiadanie wyższego wykształcenia,
długi staż pracy,
wykonywanie zawodu operatora i montera maszyn i urządzeń,
pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
uczestnictwo w aktywnych programach rynku pracy.

W zakresie oddziaływania na zatrudnienie skuteczne okazały się szkolenia zawo-
dowe i prace interwencyjne. Bardzo słabo skuteczną formą pomocy bezrobotnym był 
staż u pracodawcy. Za nieskuteczne formy aktywizacji bezrobotnych w rozumieniu 
wpływu na szanse podjęcia zatrudnienia uznano prace społecznie użyteczne i roboty 
publiczne. Wyniki estymacji modeli logitowych potwierdzają wnioski sformułowane 
na podstawie analizy PSM.

−
−
−

−
−
−
−
−



160 161

Tabela 40.  Wyniki estymacji modeli logitowych objaśniających prawdopodobień-
stwo zatrudnienia bezrobotnych uczestniczących i nieuczestniczących 
w wybranych aktywnych programach rynku pracy

Zmienna Model 1 
(Szkolenia) 

Model 2 
(Staże) 

Model 3 (Prace 
interwencyjne) 

Model 
4 (Prace 

społecznie 
użyteczne) 

Model 5 
(Roboty 

publiczne) 

WIEK 1 3,4597 3,3243 3,4435 3,5274 3,4402

WIEK 2 3,4006 3,4261 3,3959 3,4619 3,3740

WIEK 3 2,8116 2,8038 2,8170 2,8809 2,7965

WIEK 4 1,6546 1,6557 1,6646 1,6965 1,6507

STANC 1 1,2661 1,2451 1,2380 1,2477 1,2486

STANC 2 1,2946 1,2715 1,2893 1,2912 1,2990

TYPP 1 0,9008 n.s. 0,9514 0,9468 0,9502

TYPP 2 0,9395 0,9423 n.s. n.s. n.s.

TYPP 4 1,7408 1,7029 1,7979 1,8314 1,7915

TYPP 5 1,1494 1,2162 1,2148 1,1933 1,1988

TYPP 6 0,4446 0,4915 0,4749 0,4712 0,4719

WYKSZ 2 1,2224 1,2212 1,2136 1,2145 1,2169

WYKSZ 3 1,4232 1,4423 1,4255 1,4323 1,4361

WYKSZ 4 1,5805 1,5599 1,5884 1,5848 1,5893

WYKSZ 5 2,0666 1,9826 2,0902 2,0801 2,0934

STAŻP 1 0,2503 0,2555 0,2551 0,2510 0,2539

STAŻP 2 0,4085 0,4124 0,4143 0,4090 0,4127

STAŻP 3 0,5589 0,5655 0,5634 0,5556 0,5604

STAŻP 4 0,8326 0,8388 0,8411 0,8347 0,8424

ZAWÓD 1 0,4972 0,5056 0,5008 0,4949 0,5002

ZAWÓD 3 0,9100 0,9031 0,9028 0,8996 0,9006

ZAWÓD 4 0,8514 0,8530 0,8408 0,8394 0,8422

ZAWÓD 5 0,8787 0,8832 0,8720 0,8730 0,8710

ZAWÓD 6 0,8948 0,8971 0,8877 0,8916 0,8912

ZAWÓD 9 1,1789 1,1583 1,1530 1,1535 1,1524

ANG 1 0,6233 0,6160 0,6239 0,6209 0,6229

NIEM 1 0,8198 0,8314 0,8204 0,8193 0,8224

ZASIŁEK 2,5541 2,5414 2,5779 2,5882 2,5707

OKRESB 1 0,8435 0,8173 0,8285 0,8220 0,8267

OKRESB 2 0,7780 0,7655 0,7626 0,7593 0,7618

OKRESB 3 0,7304 0,7273 0,7165 0,7129 0,7143

OKRESB 4 0,8833 0,8865 0,8745 0,8706 0,8741

OKRESB 5 1,1191 1,1053 1,1099 1,1125 1,1098

LR 1 0,1690 0,1692 0,1686 0,1676 0,1677
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Zmienna Model 1 
(Szkolenia) 

Model 2 
(Staże) 

Model 3 (Prace 
interwencyjne) 

Model 
4 (Prace 

społecznie 
użyteczne) 

Model 5 
(Roboty 

publiczne) 

LR 2 0,2289 0,2282 0,2285 0,2294 0,2290

LR 3 0,3091 0,3030 0,3009 0,3056 0,3073

PARTSZ 1,5927 n.b. n.b. n.b. n.b.

PARTS n.b. 1,0943 n.b. n.b. n.b.

PARTPI n.b. n.b. 1,5161 n.b. n.b.

PARTPSU n.b. n.b. n.b. 0,4410 n.b.

PARTRP n.b n.b. n.b. n.b. n.s.
Liczba 
obserwacji 76849 79648 75320 75486 75341

Statystyki dopasowania modeli
R-kwadrat 
McFaddena 0,1025 0,0969 0,1015 0,1041 0,1017

Kryt. bayes 
Scharza 89398,8 92774,9 87498,1 87225,7 87398,1

Logarytm 
wiarygodności -44480,1 -46167,4 -43541,3 -43405,1 -43496

Trafność 
prognozy 
(ogółem) 

69,0% 69,2% 69,1% 69,4% 69,3%

Trafność 
prognozy (y=1) 33,6% 31,2% 33,3% 33,2% 33,2%

Trafność 
prognozy (y=0) 87,0% 88,8% 87,9% 88,2% 88,0%

n.s. – zmienna nieistotna statystycznie p<0,05.
n.b. – zmienna nie badana w modelu
W tabeli przedstawiono otrzymane wartości ilorazów szans. 
Źródło: obliczenia własne.

2.2.  Wyniki analizy regresji na danych z badań sondażowych

Oceny skuteczności aktywnych programów rynku pracy za pomocą analizy regresji 
dokonano również na podstawie danych zebranych w drodze badania sondażowego. 
Oznacza to, że informacje o statusie na rynku pracy uczestników programów i osób 
nieobjętych działaniem aktywnych form, które wykorzystano w analizie, pozyskano 
bezpośrednio od ankietowanych bezrobotnych. Sytuację na rynku pracy badanych 
oceniano w trzech różnych okresach od zakończenia udziału w aktywnym programie 
rynku pracy: do 3 miesięcy, od 4 do 6 miesięcy i od 7 do 12 miesięcy. W przypadku 
bezrobotnych z próby kontrolnej ocenie podlegały te same okresy, które przyjęto 
dla przyporządkowanych im bezrobotnych z próby badanej (objętej działaniem ak-
tywnych polityk rynku pracy). Dzięki temu można było dokładnie określić czas od 
zakończenia programu, w którym oddziaływanie poszczególnych instrumentów na 
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zatrudnienie było największe oraz trwałość uzyskanych efektów zatrudnieniowych. 
Badana populacja obejmowała 2002 osoby bezrobotnych losowo wybranych z próby 
badanej (bezrobotnych poddanych interwencji) i próby kontrolnej. Szczegółowa cha-
rakterystyka respondentów została zaprezentowana w rozdziale V. pkt 2.

W celu zbadania efektywności aktywnej polityki rynku pracy dla każdego in-
strumentu skonstruowano trzy dwumianowe modele logitowe, w których zmienna 
objaśniana przyjmuje wartość 0 lub 1 według następujących zależności:

1) Dla modelu 1:
y = 1, gdy respondent był zatrudniony w okresie do 3 miesięcy  
od zakończenia programu,
y = 0, w przeciwnym przypadku.

2) Dla modelu 2:
y = 1, gdy respondent był zatrudniony w okresie od 4 do 6 miesięcy 
od zakończenia programu,
y = 0, w przeciwnym przypadku.

3) Dla modelu 3:
y = 1, gdy respondent był zatrudniony w okresie od 7 do 12  
miesięcy od zakończenia programu,
y = 0, w przeciwnym przypadku.

Pojęcie „był zatrudniony” oznaczało posiadanie przez respondentów pracy nie-
subsydiowanej lub prowadzenie działalności gospodarczej bez dotacji z urzędu 
pracy. W sumie oszacowano 18 modeli logitowych. Badaniu poddano 15 kategorii 
zmiennych, które wykorzystano wcześniej w analizie regresji przeprowadzonej na 
danych pozyskanych z systemu Syriusz i dwie nowe zmienne, które zdefiniowano na 
podstawie informacji zebranych w drodze sondażu. W analizie uwzględniono dwie 
dodatkowe kwestie związane z aktywnym poszukiwaniem pracy i dokształcaniem 
się przez bezrobotnych we własnym zakresie (tabela 41). Zmienne nieistotne staty-
stycznie eliminowano w modelach metodą a posteriori. Przyjęto poziom istotności 
α = 0,1. 

Tabela 41. Definicje dodatkowych zmiennych objaśniających
Symbol zmiennej Opis zmiennej

POSZPR aktywnie poszukujący pracy = 1, (w przeciwnym przypadku = 0) 
DOKSZT dokształcający się we własnym zakresie = 1, (w przeciwnym przypadku = 0) 

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na podobne wnioski odnośnie wpływu na zatrudnienie cech społecz-
no-demograficznych i cech charakteryzujących bezrobocie, które opracowano na 

−

−

−

−

−

−
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podstawie wyników estymacji modeli logitowych oszacowanych na danych z syste-
mu Syriusz, dokładnej interpretacji poddano tylko zmienne dotyczące partycypacji 
badanych bezrobotnych w poszczególnych formach aktywizacji, jak i zmienne do-
datkowo uwzględnione w analizie. Czynnikiem determinującym podjęcie zatrudnie-
nia było aktywne poszukiwanie przez bezrobotnego pracy. Bezrobotni deklarujący 
prowadzenie intensywnych poszukiwań zatrudnienia cechowali się przeciętnie dwa 
razy większym prawdopodobieństwem podjęcia pracy aniżeli pozostali bezrobotni. 
Dokształcanie się przez bezrobotnych we własnym zakresie podnosiło szanse uzy-
skania pracy przeciętnie o około 50%.

Tabela 42.  Wyniki estymacji szeregu modeli logitowych objaśniających prawdo-
podobieństwo podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnych uczestniczą-
cych i nieuczestniczących w aktywnych programach rynku pracy

Model Ocena 
parametru

Błąd 
standardowy Z p-value Iloraz szans

Szkolenia zawodowe – zmienna PARTSZ

Model 1 -0,7056 0,1964 -3,5930 0,0003*** 0,4938
Model 2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Model 3 0,5992 0,1739 3,4460 0,0006*** 1,8206

Staże – zmienna PARTS

Model 1 0,3464 0,1804 1,9200 0,0548* 1,4139
Model 2 0,7350 0,1791 4,1040 0,0000*** 2,0855
Model 3 0,8295 0,1820 4,5570 0,0000*** 2,2922

Prace interwencyjne – zmienna PARTPI

Model 1 0,6516 0,1933 3,3720 0,0007*** 1,9186
Model 2 0,7394 0,1948 3,7970 0,0001*** 2,0948
Model 3 0,6136 0,1951 3,1450 0,0017*** 1,8471

Prace społecznie użyteczne – zmienna PARTPSU

Model 1 -1,1447 0,2644 -4,3290 0,0000*** 0,3183
Model 2 -1,2347 0,2624 -4,7050 0,0000*** 0,2909
Model 3 -0,9936 0,2520 -3,9430 0,0001*** 0,3702

Roboty publiczne – zmienna PARTRP

Model 1 -1,1447 0,2644 -4,3290 0,0000*** 0,3183
Model 2 -1,2347 0,2624 -4,7050 0,0000*** 0,2909
Model 3 -0,9936 0,2520 -3,9430 0,0001*** 0,3702

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zmienna PARTDG

Model 1 4,9369 0,5364 9,2040 0,0000*** 139,3418
Model 2 3,4919 0,3284 10,6300 0,0000*** 32,8486
Model 3 1,3171 0,2051 6,4220 0,0000*** 3,7324

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1; n.s. zmienna nieistotna statystycznie
Źródło: obliczenie własne na podstawie danych z badań sondażowych.
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Wyniki estymacji modeli logitowych wskazują na negatywne oddziaływanie 
szkoleń na prawdopodobieństwo zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od ukończe-
nia programu. Bezrobotni podnoszący kwalifikacje przez szkolenia zawodowe mieli 
w analizowanym okresie o 50% niższe szanse na podjęcie pracy w stosunku do bez-
robotnych nieuczestniczących w żadnym programie aktywnym. Jest to z pewnością 
związane z występowaniem efektu zamknięcia oznaczającego mniejsze zaintereso-
wanie bezrobotnych podjęciem pracy ze względu na fakt odbywania kursu. Bezro-
botni zazwyczaj odkładają poszukiwanie pracy na czas po ukończeniu szkolenia. Ten 
efekt może znacznie obniżać efektywność zatrudnieniową szkoleń, staży i innych 
form podnoszenia kwalifikacji, szczególnie w okresie następującym zaraz po zakoń-
czeniu programu.

Jednocześnie otrzymane wyniki potwierdzają, że pozytywne efekty szkoleń ujaw-
niają się w dłuższej perspektywie czasowej. Dodatnie efekty zatrudnieniowe szkoleń 
odnotowano dopiero w okresie od 7 do 12 miesięcy od ukończenia przez bezrobot-
nych programów szkoleniowych. Okazuje się, że bezrobotni uczestniczący wcześniej 
w szkoleniach w porównaniu z bezrobotnymi, których nie objęto żadnym wsparciem 
w ramach aktywnych polityk rynku pracy mieli o 82% większe prawdopodobień-
stwo uzyskania zatrudnienia. 

Pozytywny wpływ na zatrudnienie bezrobotnych należy przypisać stażom zawo-
dowym. Oddziaływanie tych programów było najsłabsze w początkowym okresie, 
czyli do 3 miesięcy po programie. Skuteczność zatrudnieniowa tego instrumentu ro-
sła wraz z upływem czasu od zakończenia przez bezrobotnego programu stażowe-
go. Uczestnictwo w stażu pozwalało zdobyć doświadczenie zawodowe i podnosiło 
szanse na podjęcie pracy przez byłych stażystów w stosunku do osób nieobjętych 
działaniem aktywnych polityk rynku pracy nawet o 129,2%.

Skuteczne w kategoriach oddziaływania na zatrudnienie okazały się również pra-
ce interwencyjne. Bezrobotni korzystający z tej formy pomocy charakteryzowali się 
o ponad 100% wyższym prawdopodobieństwem podjęcia pracy aniżeli nieuczestni-
czący w żadnej formie aktywizacji. Efekty te ze względu na przepisy dotyczące po-
mocy publicznej dla przedsiębiorstw mogą być przeszacowane. Prace interwencyjne 
stanowią jednak ważną i jednocześnie relatywnie tanią formę pomocy bezrobotnym 
na tych lokalnych rynkach pracy, na których występuje chroniczny deficyt miejsc 
pracy. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są najbardziej efektywnym in-
strumentem aktywnej polityki rynku pracy w rozumieniu wpływu na zatrudnienie. 
Efekty zatrudnieniowe dotacji malały jednak wraz z upływem okresu od zakończenia 
programu126. Oznacza to, że nie wszystkie firmy, które powstały dzięki dotacjom 

126 W przypadku tego instrumentu za czas ukończenia programu przyjęto datę upływu 12 
obowiązkowych miesięcy utrzymania działalności od daty przyznania dotacji. 
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tworzyły szansę na trwałe zatrudnienie. Tym niemniej, bezrobotni, którzy skorzy-
stali z dotacji, charakteryzowali się ponad 3 razy większym prawdopodobieństwem 
pozostawania w zatrudnieniu w rok od zakończenia programu, niż osoby, które nie 
skorzystały z wsparcia w ramach aktywnych polityk rynku pracy.

Uczestnicy prac społecznie użytecznych i robót publicznych w porównaniu z bez-
robotnymi nieuczestniczącymi w żadnych aktywnych programach charakteryzowali 
się istotnie mniejszym prawdopodobieństwem przepływu z bezrobocia do zatrudnie-
nia. Oznacza to, że instrumenty tego rodzaju są kompletnie nieskuteczne w katego-
riach wpływu na szanse podjęcia pracy, co jest zbieżne z wnioskami płynącymi z po-
zostałych analiz. Trzeba jednak zauważyć, że na takie, a nie inne efekty tych form 
może negatywnie wpływać tzw. „kwaszenie”, które oznacza, że programy te trafiają 
do osób bardzo słabo rokujących na rynku pracy. Pracami społecznie użytecznymi 
i robotami publicznymi obejmuje się przeważnie bezrobotnych w najtrudniejszym 
położeniu, na przykład: długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów czy dłużników 
alimentacyjnych. Takie adresowanie programów sprawia, że uzyskane efekty są dużo 
niższe, niż przeciętne oczekiwane efekty dla całej populacji bezrobotnych. 

3.  Podsumowanie 

Oceny efektywności aktywnych polityk rynku pracy w Polsce dokonano na pod-
stawie dwóch różnych zbiorów danych indywidualnych o osobach bezrobotnych. 
W pierwszym przypadku wszystkie informacje o bezrobotnych, w tym również ich 
status na rynku pracy po programie, pochodziły wyłącznie z systemu publicznych 
służb zatrudnienia Syriusz. W drugim przypadku w stosunku do losowo wybranych 
par bezrobotnych, dane z systemu Syriusz uzupełniono dodatkowymi informacjami 
na temat sytuacji bezrobotnych na rynku pracy po uczestnictwie w programie lub 
wyrejestrowaniu, które pozyskano w drodze sondażu. Każdorazowo wykorzystano 
dwie metody: propensity score matching oraz analizę regresji. Niestety w przypadku 
dwóch instrumentów uzyskane wyniki nie były jednoznaczne. Podsumowanie wyni-
ków analiz skuteczności aktywnych polityk rynku pracy prezentuje tabela 43.

W analizach przeprowadzonych na różnych zbiorach danych w przypadku szko-
leń zawodowych i staży wystąpiły znaczne rozbieżności w ocenie. Po pierwsze, na-
leży je tłumaczyć nieco innymi założeniami badawczymi przyjętymi do obu ana-
liz. Po drugie różnice te mają związek z jakością danych indywidualnych o osobach 
bezrobotnych gromadzonych w systemie Syriusz. W bazach urzędów pracy brakuje 
dokładnych informacji o losach bezrobotnych po uczestnictwie w programie. Bezro-
botni skierowani na szkolenie zawodowe lub staż nie są wyłączani z systemu ewi-
dencji. Nie wszyscy, którym uda się znaleźć pracę w jakimś czasie od zakończenia 
programu zgłaszają ten fakt w urzędzie pracy. To natomiast powoduje, że osoby te 
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są wyłączone z rejestru wskutek niestawiennictwa i nie mogą być wliczone do sta-
tystyk efektywności zatrudnieniowej poszczególnych programów. Dlatego między 
innymi efekty zatrudnieniowe zarówno staży, jak i szkoleń otrzymane na podstawie 
analiz na danych z systemu Syriusz zostały prawdopodobnie niedoszacowane. Nie-
jednoznaczna ocena szkoleń zawodowych wynika również z nieco innych założeń 
badawczych przyjętych w analizach. W sumie ocena szkoleń wypada słabo. Wyniki 
analizy regresji na danych z sondażu pokazały, że prozatrudnieniowe efekty szkoleń 
ujawniają się dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. W tej analizie badano efek-
ty zatrudnieniowe w różnym czasie od zakończenia programu. Takiego podejścia nie 
zastosowano w przypadku analiz na danych Syriusz.

Tabela 43.  Podsumowanie wyników analiz efektywności aktywnych programów 
rynku pracy w Polsce

Rodzaj 
instrumentu

Dane z systemu Syriusz Dane z badań sondażowych

PSM Analiza regresji PSM Analiza regresji

Szkolenia słabo skuteczne skuteczne nieskuteczne

skuteczne 
w dłuższej 
perspektywie 
czasowej

Staże słabo skuteczne słabo skuteczne skuteczne skuteczne
Prace 
interwencyjne skuteczne skuteczne skuteczne skuteczne

Prace społecznie 
użyteczne nieskuteczne nieskuteczne nieskuteczne nieskuteczne

Roboty publiczne wpływ nieistotny 
statystyczne

wpływ nieistotny 
statystycznie

wpływ nieistotny 
statystycznie nieskuteczne

Dotacje na 
działalność 
gospodarczą

skuteczne nie badano skuteczne skuteczne

Źródło: opracowanie własne.
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ROZDZIAŁ VII

SYTUACJA ZATRUDNIENIOWA UCZESTNIKÓW 
AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY

1.  Aktywność respondentów w zakresie 
poszukiwania pracy

Sytuacja zatrudnieniowa bezrobotnych, a więc i uczestników aktywnych progra-
mów rynku pracy, kształtowana jest przez wiele różnorodnych czynników. Część 
z nich wiąże się z zachowaniami samych bezrobotnych, z ich aktywnością w dążeniu 
do znalezienia pracy i poprawy jakości swojej siły roboczej, a także ze sposobem 
postrzegania zachodzących na rynku pracy procesów. Niektóre z nich będą przed-
miotem niniejszego rozdziału.

Aktywność na rynku pracy wyraża się między innymi w podjęciu działań mają-
cych na celu znalezienie pracy, a także w różnorodności stosowanych sposobów jej 
poszukiwania. Warunki narzucane pracodawcom korzystającym z pomocy publicz-
nej przy realizacji niektórych aktywnych programów rynku pracy gwarantują uczest-
niczącym w nich bezrobotnym utrzymanie miejsca pracy, przynajmniej na jakiś czas 
po ich ukończeniu, np. prace interwencyjne czy dotacje na podjęcie działalności go-
spodarczej. Inne podnoszą jedynie szanse bezrobotnych poprzez zwiększenie pro-
duktywności ich siły roboczej, ale wymagają aktywności w poszukiwaniu pracy.

69,9% badanych uczestników aktywnych programów rynku pracy podjęło po 
ich zakończeniu działania mające na celu znalezienie pracy. Natężenie poszukiwa-
nia pracy w grupie kontrolnej (od momentu zarejestrowania w urzędzie pracy) było 
o kilkanaście punktów procentowych wyższe (83,0%), ale trzeba pamiętać, że część 
absolwentów programów aktywnych uzyskała na pewien czas „automatycznie” pracę 
w wyniku ich ukończenia. Ponadto, każdy program aktywny trwa od kilku tygodni do 
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kilku (kilkunastu) miesięcy, a więc okres, w którym jego absolwenci mogli poszuki-
wać pracy uległ skróceniu w porównaniu z okresem poszukiwania pracy przez osoby 
nieuczestniczące w programie. Wystąpił więc w tym przypadku efekt zamknięcia.

W grupie badanej natężenie poszukiwania pracy było większe wśród kobiet 
(o około 3 punkty procentowe) niż wśród mężczyzn. W grupie kontrolnej sytuacja 
była odwrotna. To mężczyźni częściej byli zaangażowani w czynności poszukiwania 
pracy (o ponad 6 punktów procentowych). W obu grupach malało natomiast natęże-
nie poszukiwania pracy w miarę wzrostu wieku badanych. Stan cywilny i rodzinny 
nie różnicował w szczególny sposób występujących procesów poszukiwania pracy. 
W obu grupach osoby w stanie małżeńskim nieco rzadziej niż przeciętnie poszukiwa-
ły pracy (co mogło wiązać się z koniecznością zapewnienia opieki małym dzieciom), 
natomiast wzrost liczby dzieci na utrzymaniu sprzyjał niewielkiemu wzrostowi natę-
żenia procesów poszukiwawczych.

Tabela 44.  Sposoby poszukiwania pracy przez respondentów (w %) 

Sposób poszukiwania pracy Ogółem Grupa 
badana

Grupa 
kontrolna

Przeglądania ogłoszeń w prasie, Internecie 69,0 69,6 68,4

Wysyłanie aplikacji do pracodawców 23,6 22,1 24,9

Składanie wizyt u pracodawców 50,4 52,4 48,7

Zamieszczenie własnego ogłoszenia w prasie, Internecie 4,9 4,9 5,0

Publiczne pośrednictwo pracy 68,5 70,9 66,5

Prywatne pośrednictwo pracy 10,5 10,4 10,5

Rodzina, znajomi 59,9 58,6 61,1

Stowarzyszenia zawodowe, izby zawodowe, organizacje 
branżowe 0,5 0,6 0,5

Inne 1,8 1,4 2,2

Źródło: badania empiryczne.

Cechą różnicującą zachowania respondentów należących do obu grup w zakresie 
natężenia podejmowanych działań mających na celu znalezienie pracy było wy-
kształcenie. W grupie badanej intensywność poszukiwania pracy malała wraz ze 
wzrostem poziomu wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym 
i niższym 75,7% deklarowało poszukiwanie pracy, podczas gdy wśród osób z wy-
kształceniem wyższym tylko 61,4%. W grupie kontrolnej przeciwnie, wzrost pozio-
mu wykształcenia wzmagał intensywność działań poszukiwawczych: pracy poszu-
kiwało 80,4% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym wobec 89,6% osób 
z wykształceniem wyższym. Zróżnicowanie to było konsekwencją, jak się wydaje, 
łatwiejszego uzyskiwania pracy przez stosunkowo lepiej wykształconych uczestni-
ków programów.

Najczęściej poszukiwali pracy kończący programy stażowe (88,8%), co wiąza-
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ło się z rozszerzeniem zakresu podmiotowego staży od 2009 r. i brakiem dla pra-
codawców obligacji do zatrudnienia ich uczestników127. Nieco tylko rzadziej pracy 
poszukiwali kończący udział w pracach społecznie użytecznych (83,6%) i robotach 
publicznych (83,5%), a także szkoleniach (79,5%). Znacznie rzadziej poszukiwali 
zatrudnienia bezrobotni, którzy zakończyli udział w programie prac interwencyj-
nych (53,7%) oraz uzyskujący dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej 
(30,1%).

Sposoby poszukiwania pracy deklarowane przez bezrobotnych należały do po-
wszechnie znanych i występujących. Najczęściej bezrobotni wykorzystywali ogło-
szenia zamieszczane przez pracodawców w prasie i Internecie oraz niemal równie 
często korzystali z usług publicznego pośrednictwa pracy. Korzystano ponadto z po-
mocy rodziny i znajomych oraz składano wizyty u pracodawców. Znacznie rzadziej 
wysyłano aplikacje do pracodawców. Sposoby poszukiwania pracy stosowane przez 
bezrobotnych z grup badanej i kontrolnej różniły się w niewielkim stopniu. Bezro-
botni z grupy badanej częściej wykorzystywali ogłoszenia zamieszczane w prasie 
i Internecie, składali osobiście wizyty u pracodawców i korzystali z usług publicz-
nego pośrednictwa pracy, natomiast bezrobotni z grupy kontrolnej częściej wysyłali 
aplikacje do pracodawców i korzystali z pośrednictwa rodziny i znajomych.

Kobiety generalnie wykazywały większą różnorodność sposobów poszukiwania 
pracy, stąd też natężenie prawie wszystkich wskazywanych metod było wśród ko-
biet większe niż wśród mężczyzn. Wyjątek stanowiły wizyty składane bezpośred-
nio u pracodawców, których nieznacznie większe natężenie wykazywali mężczyźni. 
Zróżnicowanie natężenia sposobów poszukiwania pracy w grupach badanej i kon-
trolnej według płci było również bardzo podobne.

W miarę starzenia się zasobu bezrobotnych natężenie procesów poszukiwania 
pracy malało, a więc bezrobotni wykazywali coraz mniej sposobów poszukiwania 
pracy, co zaowocowało spadkiem wskaźników natężenia odnoszących się do więk-
szości sposobów w miarę wzrostu wieku bezrobotnych. Były dwa odstępstwa od tej 
zasady: starsi bezrobotni częściej składali bezpośrednie wizyty w zakładach pracy 
w poszukiwaniu pracy, natomiast zróżnicowania w zależności od wieku nie wykazy-
wało natężenie korzystania z pomocy rodziny i znajomych. Tendencje te były właś-
ciwe zarówno dla grupy badanej, jak i kontrolnej, z tym, że w grupie badanej rosło 
wraz z wiekiem natężenie korzystania z usług publicznego pośrednictwa pracy. 

Wykształcenie znacząco wpływało na zróżnicowanie sposobów poszukiwania 
pracy. W miarę wzrostu poziomu wykształcenia rosła rola ogłoszeń pracodawców, 
jak również własnych ogłoszeń zamieszczanych w prasie i Internecie, ale szczegól-
nie mocno wzrosło natężenie aplikacji wysyłanych bezpośrednio do pracodawców 
(wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym deklaracje takie złożyło 

127 Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), op.cit., s. 92. 
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12,1%, a wśród osób z wykształceniem wyższym – 43,6% osób). Tendencja malejąca 
zaznaczyła się natomiast w zakresie wizyt składanych bezpośrednio u pracodawców 
i korzystania z usług publicznego pośrednictwa pracy. Wahania występowały w za-
kresie korzystania z usług prywatnego pośrednictwa pracy. Stabilnością charaktery-
zowała się intensywność korzystania z usług rodziny i znajomych, chociaż można 
było odnotować spadek tej intensywności w przypadku osób z wyższym wykształ-
ceniem. Związki pomiędzy formami poszukiwania pracy a wykształceniem bardzo 
podobnie kształtowały się w grupie badanej i kontrolnej.

Można również zaobserwować, że deklarujące poszukiwanie pracy osoby wyka-
zują zróżnicowanie w zakresie preferencji sposobów poszukiwania pracy w zależno-
ści od aktywnego programu rynku pracy, który ukończyły. Z ogłoszeń zamieszczo-
nych w prasie i Internecie relatywnie częściej korzystali absolwenci szkoleń i staży. 
Aplikacje do pracodawców wysyłali znacznie częściej niż inni kończący szkolenia 
i korzystający z dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Wizyty składa-
ne bezpośrednio u pracodawców oraz korzystanie z usług publicznego pośrednictwa 
pracy i z pomocy rodziny i znajomych były ulubionymi formami osób kończących 
udział w stażach, robotach publicznych i pracach społecznie użytecznych. Z usług 
publicznego pośrednictwa pracy korzystali chętnie również absolwenci szkoleń. Bar-
dzo niska natomiast była intensywność poszukiwania pracy poprzez wysyłanie apli-
kacji do pracodawców wśród kończących udział w pracach społecznie użytecznych 
i robotach publicznych.

Tabela 45.  Powody niemożliwości znalezienia pracy deklarowane przez 
bezrobotnych (w %) 

Powód nieznalezienia pracy Ogółem Grupa badana Grupa kontrolna

Brakuje miejsc pracy 61,3 62,9 59,9

Zbyt niskie kwalifikacje zawodowe 27,5 27,8 27,2

Problemy zdrowotne 11,6 11,4 11,7

Oferowane wynagrodzenie było zbyt niskie 18,4 17,1 19,5

Niedogodny dojazd do pracy 17,0 17,6 16,5

Sytuacja rodzinna 9,1 7,3 10,6

Inne 27,8 30,2 25,7

Źródło: badania empiryczne.

Najczęściej wyrażanym przez badanych powodem niemożności znalezienia pracy 
był brak miejsc pracy (61,3%). Pozostałe powody podawano już znacznie rzadziej; 
były wśród nich w kolejności: niedostosowane do potrzeb (zbyt niskie) kwalifikacje 
zawodowe, zbyt niskie oferowane wynagrodzenie, niedogodny (konieczność) dojazd 
do pracy, problemy zdrowotne i sytuacja rodzinna. Duży był odsetek osób wymie-
niających inne powody uniemożliwiające znalezienie pracy. Były one dość zróżni-
cowane, ale jeden wyraźnie dominował: co trzeci respondent podający powód inny 
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wskazywał jako przyczynę zaawansowany wiek. W grupie badanej nieco częściej 
deklarowano brak miejsc pracy i niedogodny dojazd do pracy, a w grupie kontrol-
nej zbyt niskie wynagrodzenie i sytuację rodzinną. Należy zwrócić uwagę na fakt, 
że udział w aktywnych programach rynku pracy, który przyczynił się zapewne do 
wzrostu potencjału kwalifikacyjnego ich uczestników nie poprawił odczucia bezro-
botnych dotyczącego niskich kwalifikacji zawodowych przez nich posiadanych jako 
przyczyny braku pracy.

W przypadku dwóch powodów płeć respondentów istotnie różnicowała odpowie-
dzi. Mężczyźni ponad dwukrotnie częściej od kobiet wskazywali na zbyt niskie ofe-
rowane wynagrodzenie, natomiast kobiety ponad cztery razy częściej niż mężczyźni 
na powody rodzinne. W pozostałych przypadkach różnice nie były znaczące; kobiety 
nieco częściej wskazywały na brak miejsc pracy, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe 
i konieczność dojazdów do pracy, a mężczyźni na problemy zdrowotne.

Wraz ze wzrostem wieku malało generalnie znaczenie wielu powodów niemoż-
liwości znalezienia pracy, np. braku miejsc pracy, zbyt niskich kwalifikacji zawodo-
wych, zbyt niskiego oferowanego wynagrodzenia, czy dojazdów do pracy, chociaż 
tendencja nie zawsze była jednoznaczna. Rósł natomiast wraz z wiekiem odsetek 
wskazujących na poważne problemy zdrowotne jako powód kłopotów ze znale-
zieniem pracy. Znamienny był związek między sytuacją rodzinną, a niemożnością 
znalezienia pracy; najmniejsze problemy tego rodzaju były deklarowane przez re-
spondentów w wieku do 24 lat i w wieku 45–54 lata. Wzrost natężenia powodów ro-
dzinnych wymieniany przez osoby w wieku 25–44 lata wynikał więc z konieczności 
zapewnienia opieki dzieciom, a w wieku 55 i więcej lat z obowiązków opiekuńczych 
względem współmałżonków, rodziców, lub wnucząt.

Wzrost poziomu wykształcenia wpływał również na rangowanie powodów nie-
możności znalezienia pracy. W miarę wzrostu poziomu wykształcenia częściej wska-
zywano na brak miejsc pracy, malało natomiast znaczenie takich przyczyn, jak: zbyt 
niskie kwalifikacje zawodowe, problemy zdrowotne i niedogodny dojazd do pracy. 
Oferowane wynagrodzenie było zbyt niskie znacznie częściej niż przeciętnie w od-
czuciu bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim za-
wodowym i policealnym, a powody rodzinne częściej niż pozostali podawały osoby 
w wykształceniem średnim i policealnym.

Brak miejsc pracy oraz niedogodny dojazd do pracy jako powód niemożności jej 
podjęcia najczęściej wymieniali byli uczestnicy staży, prac społecznie użytecznych 
i robót publicznych. Niskie kwalifikacje zawodowe dyskwalifikowały na rynku pra-
cy przede wszystkim uczestników staży, którzy dzięki nim starali się je podwyższyć, 
oraz prac społecznie użytecznych. Na poważne problemy zdrowotne częściej niż 
przeciętnie uskarżali się uczestnicy prac społecznie użytecznych i prac interwencyj-
nych, natomiast na powody rodzinne również uczestnicy prac społecznie użytecznych 
oraz korzystający z dotacji na działalność gospodarczą. Oferowane wynagrodzenie 
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jako zbyt niskie oceniali natomiast relatywnie najczęściej absolwenci szkoleń i sta-
ży. Z kolei najmniejszą rolę odgrywał brak miejsc pracy, odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych i konieczność dojazdów do pracy w przypadku osób podejmujących 
dotowaną działalność gospodarczą, natomiast najrzadziej oferowane wynagrodzenie 
jako zbyt niskie oceniali uczestnicy prac społecznie użytecznych.

2.  Jakościowe aspekty zatrudnienia 
podejmowanego przez uczestników  

aktywnych programów

2.1. Epizody zatrudnienia niesubsydiowanego w grupie badanej

Spośród wszystkich przebadanych respondentów 59,0% zadeklarowało, że 
w okresie od początku stycznia 2009 r. do końca kwietnia 2011 r. miało przynaj-
mniej jeden epizod pracy w formie niesubsydiowanego zatrudnienia lub prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. Wśród ankietowanych uczestników programów 
rynku pracy (grupy głównej) odsetek ten wynosił 59,0%, a wśród grupy kontrolnej 
– 62,9%.

Wśród ankietowanych bezrobotnych, którzy w badanym okresie podejmowali za-
trudnienie niesubsydiowane dominował pojedynczy epizod takiej pracy (71,7% tych 
respondentów). Zdecydowanie mniejszy odsetek zatrudnionych tylko raz był wśród 
grupy kontrolnej (55,6%). Wielokrotnych epizodów zatrudnienia niedotowanego 
częściej doświadczali respondenci nieuczestniczący w analizowanych programach 
rynku pracy: dwukrotny epizod wystąpił u 32,9%, a trzykrotny – u 10,3% ankietowa-
nych z grupy kontrolnej którzy podjęli zatrudnienie (odpowiednio: u 21,2% i 6,5% 
respondentów którzy podjęli zatrudnienie z grupy głównej). 

Frakcją nieznacznie przeważającą wśród ogółu respondentów grupy głównej byli 
mężczyźni (52,5%). Wśród tej części z nich, która znalazła niesubsydiowane zatrud-
nienie po programie ich odsetek był nieznacznie wyższy (53,7%), choć różnica była 
większa wśród osób, które znalazły zatrudnienie tylko jednokrotnie (55,0%). W gru-
pie kontrolnej ogółem mężczyźni stanowili prawie połowę respondentów (49,7%) 
i wśród tych którzy pracę znaleźli mężczyzn było niemal tyle samo (50,5%). Sta-
nowili oni jednak tylko 48,0% zatrudnionych z grupy kontrolnej, którzy zatrudnieni 
byli jeden raz. W związku z powyższym można wnioskować, że w przypadku ogółu 
respondentów płeć nie była determinantą różnicującą podejmowanie zatrudnienia po 
programie. 

Częstotliwość podejmowania zatrudnienia w badanej grupie uczestników aktyw-
nych programów rynku pracy jest natomiast dość zróżnicowana ze względu na wiek. 
W grupie najmłodszych respondentów do 24 lat jedynie 22,9% pracowało więcej 
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niż raz w badanym okresie. Dla grupy 25–34 lata ten wskaźnik wynosił już 30,8%, 
a wśród osób w wieku 35–44 lata – 34,0%. W starszych grupach wiekowych udział 
zatrudnionych więcej niż jeden raz maleje. Z kolei w grupie kontrolnej wielokrotne 
zatrudnienie było obserwowane znacznie częściej we wszystkich grupach wiekowych 
(42,0% wśród osób najmłodszych, 44,7% w grupie 25–34 lata, 47,4% – 35–44 lata).

Bezrobotni którzy uczestniczyli w programach APRP i osoby z grupy kontrolnej 
różnili się częstotliwością podejmowania zatrudnienia. Grupa kontrolna charaktery-
zowała się zdecydowanie większą ruchliwością na rynku pracy, którą w niektórych 
przypadkach można także interpretować jako niższą stabilność zatrudnienia. Szcze-
gólnie różnice widać wśród osób z wykształceniem ogólnym: 53,3% osób legitymu-
jących się tym poziomem wykształcenia z grupy kontrolnej pracowało więcej niż raz, 
podczas gdy w grupie uczestników programów rynku pracy – jedynie 25,0%. Wśród 
tych ostatnich najczęściej zmieniali pracę ankietowani z wyższym wykształceniem.

Porównanie struktury zawodowej128 ogółu respondentów uczestniczących w ak-
tywnych programach rynku pracy i tych spośród nich, którzy w badanym okresie 
znaleźli pracę wykazało nadreprezentację u posiadających przynajmniej jeden epizod 
zatrudnienia takich wielkich grup zawodów, jak: specjaliści (20,5% wobec 16,5% 
w całej populacji głównej), technicy i inny średni personel (13,6% wobec 12,5% 
w całej populacji głównej), oraz grupa ósma, tj. operatorzy i monterzy maszyn i urzą-
dzeń (5,8% wobec 4,6% w całej populacji głównej). Wyraźnie mniej jest wśród osób 
mających w historii przynajmniej jeden epizod zatrudnienia osób bez zawodu (9,8% 
wobec 12,9% w całej populacji głównej) oraz z grupy dziewiątej – pracownicy przy 
pracach prostych (5,3% wobec 7,8% w całej populacji głównej). Analogiczna analiza 
w grupie kontrolnej wskazała również wyraźną nadreprezentację specjalistów (21,9% 
przy 17,2% w całej grupie kontrolnej) wśród ankietowanych z minimum jednym epi-
zodem zatrudnienia. Nie zaobserwowano różnic w strukturze zawodowej osób, które 
miały co najmniej jeden epizod zatrudnienia i pozostałych z grupy kontrolnej wśród 
techników i innego średniego personelu oraz wśród operatorów i monterów maszyn 
i urządzeń. Obie grupy (trzecia i ósma) miały niższe udziały niż wśród pracujących 
z grupy głównej. Jak w grupie głównej, tak i w kontrolnej najmniejsze szanse choćby 
na jeden epizod zatrudnienia niesubsydiowanego widać wśród osób bez zawodu oraz 
należących do grupy dziewiątej. 

Zarówno w grupie uczestników programów, jak i w grupie kontrolnej prawie 
93% osób, które miały przynajmniej jeden epizod zatrudnienia było osobami w pełni 
sprawnymi.

Największy odsetek respondentów którzy deklarowali co najmniej jeden epizod 
niesubsydiowanego zatrudnienia był wśród bezrobotnych, którzy skorzystali ze stażu 

128 Przytaczana analiza dotyczy zawodów, które ankietowani mają wpisane jako zawód 
wyuczony w bazie Syriusz.
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i prac interwencyjnych (odpowiednio: 73,6% i 72,1%), nieco mniej wśród uczestni-
ków szkoleń i robót publicznych (wykres 20). Najmniej respondentów z grupy głów-
nej doświadczyło zatrudnienia wśród osób uczestniczących w pracach społecznie 
użytecznych (27,7%). Niski odsetek wskazań wśród osób które założyły działalność 
gospodarczą (30,0%) może wynikać z faktu nieodnotowywania przez respondentów 
przejścia z okresu „obowiązkowego” utrzymania miejsca pracy w nowo utworzonej 
firmie do kontynuacji tego zatrudnienia już bez groźby zwrotu dotacji. 

Wykres 20. Udział respondentów, którzy w okresie badanym doświadczyli co 
najmniej jednego epizodu zatrudnienia niesubsydiowanego według 
programu (w %) 
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Źródło: badania empiryczne.

Aż 37,4% osób zatrudnionych po szkoleniu w okresie badanym uczestniczyło 
w więcej niż jednym zatrudnieniu, niewiele mniej absolwentów stażu (32,1%). Około 
trzy czwarte uczestników PSU oraz prac interwencyjnych którzy znaleźli zatrudnie-
nie podejmowało pracę tylko jednokrotnie. Jeden epizod pracy niesubsydiowanej do-
minował wyraźnie wśród osób bezrobotnych, którzy otrzymali dotację na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej (ponad 90%). Należy zatem przypuszczać, iż pozostali 
oni na rynku pracy pracując w utworzonych wcześniej dzięki dotacjom firmach. 

Wśród mężczyzn z grupy głównej największy odsetek znalazł zatrudnienie przy-
najmniej raz w okresie objętym badaniem po robotach publicznych (94,4%), a nie-
wiele mniej po stażu (85,5%) (tabela 46). Pracę niesubsydiowaną podjęło także około 
dwóch trzecich uczestników szkoleń, a w przypadku prac interwencyjnych było to 
46,5%. Najmniejszy udział zatrudnionych zanotowano wśród respondentów obję-
tych pracami społecznie użytecznymi (21,2%). 
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Tabela 46.  Udział mężczyzn z grupy badanej, którzy po programie podjęli 
przynajmniej raz zatrudnienie niesubsydiowane według programów

Program

Mężczyźni z grupy badanej 
z min. jednym epizodem 

zatrudnienia po programie

Ogółem mężczyźni 
w grupie badanej

Udział 
(w %) 

1 2 [1/2]

PSU 14 66 21,2

Działalność gospodarcza 33 99 33,3

Prace interwencyjne 53 114 46,5

Szkolenie 75 113 66,4

Staż 53 62 85,5

Roboty publiczne 68 72 94,4

Ogółem 296 526 56,3

Źródło: badania empiryczne.

Tabela 47.  Udział kobiet z grupy badanej, które po programie podjęły 
przynajmniej raz zatrudnienie niesubsydiowane według programów

Program

Kobiety z grupy badanej 
z min. jednym epizodem 

zatrudnienia po programie

Ogółem kobiety 
w grupie badanej

Udział 
(w %) 

1 2 [1/2]

PSU 32 104 30,8

Działalność gospodarcza 21 67 31,3

Szkolenie 48 81 59,3

Roboty publiczne 20 32 62,5

Staż 81 116 69,8

Prace interwencyjne 53 75 70,7

Ogółem 255 475 53,7

Źródło: badania empiryczne.

Także w przypadku kobiet w grupie badanej prace społecznie użyteczne okazały 
się najsłabszą „odskocznią” do zatrudnienia niesubsydiowanego, choć na poziomie 
wyraźnie wyższym niż u mężczyzn (30,8%) (tabela 47). Zbliżony, choć niewysoki 
odsetek kobiet i mężczyzn znalazł zatrudnienie po dotacji na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej. Prace interwencyjne w przypadku kobiet były najefektywniejsze 
biorąc pod uwagę cały badany okres i dla 70,7% respondentek przyniosły efekt co 
najmniej jednego zatrudnienia niesubsydiowanego po programie. Odnośnie do szko-
leń należy stwierdzić, że zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet efekt zatrud-
nieniowy w badanej grupie jest umiarkowany w porównaniu do innych programów. 
Wyraźnie mniejsza część kobiet korzystających z robót publicznych znalazła pracę 
(62,5%) niż było to w przypadku mężczyzn. Wiceliderem w przypadku kobiet – ana-
logicznie jak u płci przeciwnej – są staże, po których znalazło zatrudnienie niemal 
70,0% badanych.
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2.2.  Rodzaj zatrudnienia podejmowanego po programie

Kolejna część badania sondażowego dotyczyła charakteru zatrudnienia niesub-
sydiowanego podjętego przez uczestników poszczególnych programów APRP. Re-
spondenci udzielali informacji na temat maksymalnie trzech epizodów takiego za-
trudnienia. Ze względu na to, iż w wielu przypadkach każdy epizod zatrudnienia 
charakteryzowały inne cechy, dalsza analiza będzie się w znacznej mierze odnosiła 
do wszystkich zanotowanych epizodów podjęcia pracy niesubsydiowanej, a nie do 
liczby respondentów w grupie głównej.

Pośród wszystkich badanych z grupy głównej przynajmniej raz pracę po zakoń-
czeniu programu w badanym okresie wykonywała ponad połowa respondentów 
(54,9%). Wśród nich 28,0% miało dwa lub więcej epizody zatrudnienia, a 6,9% co 
najmniej trzy takie epizody. 

Strukturę osób, które podjęły zatrudnienie po programach rynku pracy według 
rodzaju umowy zaprezentowano w tabeli 48.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony było zdecydowanie 
najczęściej występującą formą aktywności zarobkowej uczestników programów ryn-
ku pracy, niezależnie od tego, który chronologicznie był to epizod zatrudnienia. Umo-
wę na czas nieokreślony w pierwszym epizodzie zatrudnienia po programie zapro-
ponowano 18,4% respondentów którzy raz podjęli w badanym okresie pracę. 10,4% 
pracujących dwukrotnie mogło liczyć na stabilne zatrudnienie w drugim epizodzie, 
a 18,4% tych, którzy zatrudnienie znaleźli trzykrotnie lub więcej – w trzecim miejscu 
pracy. Dość często proponuje się także umowę zlecenie lub o dzieło: od 10,5% spo-
śród pierwszych epizodów zatrudnienia do 21,1% wśród trzecich. Znikomy odsetek 
ankietowanych był skłonny w rozmowie z pracownikiem urzędu pracy przyznać się 
do zatrudnienia nierejestrowanego i można zakładać, że w rzeczywistości praca „na 
czarno” była znacznie powszechniejsza. 

Tabela 48.  Rodzaj zatrudnienia uczestników programów rynku pracy według 
chronologii miejsc pracy (w %) 

Rodzaj zatrudnienia
Pierwsze 

zatrudnienie
Drugie 

zatrudnienie
Trzecie 

zatrudnienie
%

Umowa o pracę na czas nieokreślony 18,4 10,4 18,4

Umowa o pracę na czas określony 66,5 67,5 57,9

Umowa o dzieło lub zlecenie 10,5 17,5 21,1

Zatrudnienie bez umowy 2,0 3,2 2,6
Własna działalność gospodarcza  
bez wsparcia PUP 2,5 1,3 0,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Źródło: badania empiryczne.
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Strukturę zatrudnienia wszystkich odnotowanych epizodów według rodzaju za-
prezentowano na wykresie 21.

Wykres 21. Rodzaj zatrudnienia uczestników programów rynku pracy

 

Źródło: badania empiryczne.

Badania empiryczne wykazały ponadto, że nie było znaczących różnic w często-
ści otrzymywania pracy bezterminowej przez mężczyzn i kobiety (tabela 49). Pracę 
na czas określony częściej podejmowali mężczyźni niż kobiety (odpowiednio: 66,0% 
i 62,4% wszystkich epizodów zatrudnienia), a na umowy cywilnoprawne zdecydo-
wanie częściej kobiety (15,4% wobec 9,7% epizodów zatrudnienia mężczyzn).

Tabela 49.  Struktura osób grupy badanej, które podjęły zatrudnienie po 
programie według rodzaju zatrudnienia i płci (w %) 

Rodzaj zatrudnienia
Struktura wszystkich 

epizodów zatrudnienia 
Struktura pierwszego 

zatrudnienia po programie 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Umowa o pracę na czas nieokreślony 16,9 16,5 18,7 18,0

Umowa o pracę na czas określony 66,0 62,4 69,4 63,3

Umowa o dzieło lub zlecenie 9,7 15,4 7,1 14,5

Zatrudnienie bez umowy 3,6 2,6 2,4 1,6

Własna działalność gospodarcza  
bez wsparcia PUP 2,8 3,4 2,4 2,7

Źródło: badania empiryczne.

Rodzaj zatrudnienia podejmowany po programie APRP jest także do pewnego 
stopnia zdeterminowany wiekiem respondenta (tabela 50). Umowy na czas określo-
ny najczęściej w swojej grupie wiekowej podejmowały osoby mające 45 lat i więcej 
oraz od 35 do 44 lat. Umowę na czas nieokreślony relatywnie najrzadziej propono-
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wano najmłodszym oraz osobom w wieku 45 lat i więcej. Także umowy cywilno-
prawne były tymi typami zatrudnienia, które podejmowała duża część respondentów 
w wieku do 24 lat. 

Tabela 50.  Struktura osób grupy badanej, które podjęły zatrudnienie  
po programie według wieku i rodzaju zatrudnienia (w %*) 

Wiek
Rodzaj zatrudnienia

1 2 3 4 5

do 24 14,1 65,2 15,6 4,4 0,7

25–34 19,3 62,6 12,8 1,0 4,3

35–44 17,4 69,8 10,7 1,3 0,7

45+ 13,1 71,2 11,1 3,9 0,7

*dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Oznaczenia:
1 – umowa o pracę na czas nieokreślony
2 – umowa o pracę na czas określony
3 – umowa o dzieło lub zlecenie
4 – zatrudnienie bez umowy
5 – własna działalność gospodarcza bez wsparcia PUP
Źródło: badania empiryczne.

Choć we wszystkich grupach wykształcenia respondenci najczęściej otrzymywali 
pracę z kodeksu pracy na czas określony, to widać wyraźną tendencję: wraz ze wzro-
stem poziomu wykształcenia spada odsetek osób zatrudnianych na czas określony, 
a rośnie – na czas nieokreślony (tabela 50). Drugą, co do częstości występowania 
w badanej grupie wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym i śred-
nim ogólnym, była umowa cywilnoprawna. 

Tabela 51.  Struktura osób grupy badanej, które podjęły zatrudnienie po 
programie według wykształcenia (w %*) 

Wykształcenie
Rodzaj zatrudnienia**

1 2 3 4 5

1. gimnazjalne i poniżej 11,3 75,0 11,9 1,9 –

2. zasadnicze zawodowe 17,0 71,9 6,4 3,5 1,2

3. średnie ogólne 13,0 63,0 20,7 2,2 1,1

4. średnie zawodowe i policealne 18,9 63,5 11,5 2,7 3,4

5. wyższe 21,6 56,7 15,8 1,2 4,7

*dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
** oznaczenia jak w tab. 50.
Źródło: badania empiryczne.

Umowa na czas określony była także dominującym rodzajem zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (72,7% epizodów w tej grupie respondentów). Równie czę-
sto występowało zatrudnienie na czas nieokreślony oraz zatrudnienie na podstawie 
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umów cywilnoprawnych (po 12,7%). Jedna osoba z umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności założyła własną działalność gospodarczą. Żaden z niepełnosprawnych 
respondentów nie zadeklarował podjęcia zatrudnienia nierejestrowanego. 

Analiza rodzajów zatrudnienia podejmowanego po poszczególnych typach pro-
gramów APRP wskazuje, że niezależnie od programu osoby bezrobotne wracające 
na rynek pracy mają przede wszystkim szansę na znalezienie pracy na czas określo-
ny (tabela 52). W szczególności dotyczy to uczestników robót publicznych (czte-
rech na pięciu) oraz prac interwencyjnych (70,5%). Co piąty uczestnik staży oraz 
szkoleń może liczyć na umowę na czas nieokreślony, a zdecydowanie najmniejsze 
szanse na nią mają bezrobotni po pracach społecznie użytecznych i robotach publicz-
nych. W ich przypadku częstą alternatywą są umowy zlecenie i o dzieło oraz praca 
nierejestrowana. 

Tabela 52.  Struktura osób grupy badanej, które podjęły zatrudnienie po 
programie według programu i rodzaju zatrudnienia (w %*) 

Program
Rodzaj zatrudnienia**

1 2 3 4 5

Staże 19,0 69,3 13,4 2,2 1,1

Szkolenia 19,8 68,9 12,6 4,2 4,2

DGP 21,1 57,9 14,0 0,0 7,0

Prace interwencyjne 22,7 70,5 8,3 0,0 1,5

PSU 8,8 64,9 26,3 5,3 0,0

Roboty publiczne 8,9 80,4 12,5 2,7 0,9

*dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
** oznaczenia jak w tab. 50.
Źródło: badania empiryczne.

2.3.  Wymiar czasu pracy podejmowanej po programie

Respondenci, którzy po zakończeniu programów rynku pracy podejmowali za-
trudnienie, pracowali najczęściej w pełnym wymiarze czasu pracy. Na część etatu 
zatrudniano ich w przypadku 13,8% epizodów. 

Nie dziwi także, że w grupie badanej zatrudnienie w niepełnym wymiarze częś-
ciej było podejmowane przez osoby młodsze (wykres 22). Epizody zatrudnienia na 
część etatu ankietowanych do 34 roku życia stanowiły 63% ogółu, podczas gdy po-
dejmowania pracy pełnoetatowej przez osoby z tej grupy wiekowej 58,5%. Z kolei 
osoby w wieku niemobilnym rzadziej podejmowały zatrudnienie w wymiarze mniej-
szym niż 8 godzin niż osoby młodsze (odpowiednio – 21,3% i 14,9% ogółu epizo-
dów zatrudnienia).

Analizując wymiar czasu pracy w poszczególnych grupach poziomów wykształ-
cenia respondentów można dostrzec, że relatywnie najczęściej pracę na część etatu 
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podejmują osoby z wykształceniem średnim, szczególnie ogólnokształcącym (tabela 
53). Jednak nawet wśród nich taka forma zatrudnienia nie jest bardzo częsta (18,8%). 
Najrzadziej taką pracę świadczyli respondenci najsłabiej wykształceni (9,9% epizo-
dów zatrudnienia wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym i 11,3% 
– zasadniczym zawodowym).

Wykres 22. Zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 
uczestników programów rynku pracy według wieku (w %)

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.

Tabela 53.  Struktura osób grupy badanej, które podjęły zatrudnienie po 
programie według poziomu wykształcenia i wymiaru czasu pracy 
(w %*) 

Wykształcenie
Wymiar czasu pracy

pełny niepełny

1. gimnazjalne i poniżej 90,1 9,9

2. zasadnicze zawodowe 88,7 11,3

3. średnie ogólne 81,2 18,8

4. średnie zawodowe i policealne 82,8 17,2

5. wyższe 85,6 14,4

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.
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Niemal wszystkie osoby które uczestniczyły w robotach publicznych podejmują 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (tabela 54). Umiarkowanym zaintere-
sowaniem cieszy się praca na część etatu wśród uczestników prac interwencyjnych 
(10,7%) i bezrobotnych, którzy po rozpoczęciu działalności gospodarczej dzięki do-
tacjom urzędu pracy miały jeszcze inne epizody zatrudnienia (10,7%). Najwięcej 
(21,6%) epizodów zatrudnienia w niepełnym wymiarze odnotowano wśród uczestni-
ków prac społecznie użytecznych.

Tabela 54.  Struktura osób grupy badanej, które podjęły zatrudnienie po 
programie według programu i wymiaru czasu pracy (w %*) 

Program
Wymiar czasu pracy

pełny niepełny

Roboty publiczne 96,3 3,7

Prace interwencyjne 89,3 10,7

DGP 87,3 12,7

Szkolenie 83,6 16,4

Staż 82,1 17,9

PSU 78,4 21,6

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia.
Źródło: badania empiryczne.

2.4.  Zawód i branża w których podejmowano zatrudnienie

Prawie 70,0% wszystkich podjęć pracy zanotowanych w badanym okresie przez 
uczestników aktywnych programów rynku pracy było w zawodzie należącym do in-
nej grupy wielkiej zawodów i specjalności129 niż zadeklarowany w ewidencji PUP 
(tabela 55). Najstabilniejszą grupą są specjaliści, podejmujący pracę najczęściej 
w zawodzie wyuczonym. Co drugi robotnik przemysłowy i rzemieślnik w grupie 
głównej również podjął po programie zatrudnienie w swoim zawodzie. Inne zawody 
wykonywane niż wynikałoby to z ich wykształcenia podejmowali natomiast pracow-
nicy biurowi, operatorzy maszyn i urządzeń oraz pracownicy przy pracach prostych. 
Specyfika pierwszej (przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy) oraz szóstej (rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy) wielkiej grupy zawodów spo-
wodowała, że nie było osób badanych, których zawód w bazie urzędów pracy należał 
do tych frakcji, choć pojedyncze osoby podejmowały w nich pracę po programie.

129 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 kwietnia 2010 r. (poz. 537).



183

Tabela 55.  Zawód wyuczony a zawód w którym podejmowano zatrudnienie 
w grupie badanej

Grupy wielkie 
zawodów

Liczba epizodów podjęcia 
zatrudnienia w zawodzie 

deklarowanym* w Syriuszu

Liczba epizodów 
zatrudnienia ogółem

w %**

I 0 9 0,0

II 56 70 80,0

III 20 81 24,7

IV 8 77 10,4

V 62 225 27,6

VI 0 4 0,0

VII 61 126 48,4

VIII 30 92 32,6

IX 14 127 11,0

Ogółem 251 811 30,9

* dotyczy przemieszczeń między grupami wielkimi. Nie objęto zmian zawodów w ramach grup 
wielkich.
**dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.

Wykres 23. Sekcje PKD przedsiębiorstw, w których podejmowano zatrudnienie 
(w %*)
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*dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia.  

Symbole sekcji: C – przetwórstwo przemysłowe, G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle, H – transport i gospodarka magazynowa, F – budownictwo, M – 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca, A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, R – działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją, J – informacja i komunikacja, S – pozostała działalność usługowa, P – edukacja, O – administracja 
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, B – górnictwo i wydobywanie, Q – 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna, E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, I – działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, D – 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 
Źródło: badania empiryczne. 

Zatrudnienie po programach analizowano także pod kątem sekcji PKD130 do której 

należało pracodawca ankietowanego (wykres 23). Badani zdecydowanie najczęściej 

znajdowali zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (27,0% epizodów podjęcia pracy po 

programie) oraz w sekcji G obejmującej handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów 

samochodowych (16,9% epizodów). Co dwudziesty epizod zatrudnienia niesubsydiowanego 

był w transporcie, budownictwie i działalności profesjonalnej, a po ok. 4% zatrudnień 

odnotowano w działalności wspierającej, rolnictwie i działalności związanej z kulturą, 

rozrywką i rekreacją.  

Szczegółowa analiza klas działalności przedsiębiorstw, w których badani znajdowali 

zatrudnienie, poza ogólnym silnym zróżnicowaniem, wykazała także pewne dominanty 

(tabela 56). Stażyści częściej niż w innych branżach odnajdywali zatrudnienie przede 

wszystkim w handlu detalicznym, administracji publicznej i placówkach gastronomicznych. Z 

kolei po szkoleniach bezrobotni zatrudniali się przede wszystkim w handlu i robotach 

                                                 
130 Według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. 
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*dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Symbole sekcji: C – przetwórstwo przemysłowe, G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle, H – transport i gospodarka magazynowa, F – budownictwo, M 
– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca, A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, R – działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją, J – informacja i komunikacja, S – pozostała działalność usługowa, P – edukacja, 
O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, B – górnictwo 
i wydobywanie, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, L – działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, T – gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, U – 
organizacje i zespoły eksterytorialne.
Źródło: badania empiryczne.
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Zatrudnienie po programach analizowano także pod kątem sekcji PKD130 do któ-
rej należał pracodawca ankietowanego (wykres 23). Badani zdecydowanie najczęś-
ciej znajdowali zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (27,0% epizodów pod-
jęcia pracy po programie) oraz w sekcji G obejmującej handel hurtowy i detaliczny 
oraz naprawę pojazdów samochodowych (16,9% epizodów). Co dwudziesty epizod 
zatrudnienia niesubsydiowanego był w transporcie, budownictwie i działalności pro-
fesjonalnej, a po ok. 4% zatrudnień odnotowano w działalności wspierającej, rolni-
ctwie i działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. 

Tabela 56.  Najczęściej występujące klasy PKD pracodawców zatrudniających 
bezrobotnych kończących programy rynku pracy* 

Zakończony 
program Najczęściej występujące po danym programie klasy PKD pracodawcy

Staże

(4711) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(8411) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
(5610) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
(4120) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych
(0119) Pozostałe uprawy rolne
(8690) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
(6920) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
(6419) Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Szkolenia

(4729) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(4711) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(4339) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
(4120) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych
(4211) Roboty związane z budową dróg i autostrad
(7810) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(4941) Transport drogowy towarów
(0119) Pozostałe uprawy rolne
(0161) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
(1105) Produkcja piwa
(4719) Pozostała sprzedaż detaliczna 
(5610) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Działalność 
gospodarcza

(4711) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(4120) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych
(9602) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
(4941) Transport drogowy towarów
(4520) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
(5610) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
(6420) Działalność holdingów finansowych
(7311) Działalność agencji reklamowych
(7490) Pozostała działalność profesjonalna
(1039) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
(1071) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

130 Według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
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Zakończony 
program Najczęściej występujące po danym programie klasy PKD pracodawcy

Prace 
interwencyjne

(4120) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych
(4711) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(8411) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
(4211) Roboty związane z budową dróg i autostrad 
(4771) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(4690) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
(5610) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

PSU

(4120) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych
(8411) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
(0119) Pozostałe uprawy rolne
(2640) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
(4711) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
(0240) Działalność usługowa związana z leśnictwem 
(3109) Produkcja pozostałych mebli
(7810) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy 
i pozyskiwaniem pracowników

Roboty 
publiczne

(8411) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
(4120) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych
(1413) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
(2229) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
(4110) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
(4311) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
(4399) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(9609) Pozostała działalność usługowa

*dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.

Szczegółowa analiza klas działalności przedsiębiorstw, w których badani znajdo-
wali zatrudnienie, poza ogólnym silnym zróżnicowaniem, wykazała także pewne do-
minanty (tabela 56). Stażyści częściej niż w innych branżach odnajdywali zatrudnie-
nie przede wszystkim w handlu detalicznym, administracji publicznej i placówkach 
gastronomicznych. Z kolei po szkoleniach bezrobotni zatrudniali się przede wszyst-
kim w handlu i robotach budowlanych. Osoby które otrzymały dotację najczęściej 
pracowały później w drobnym handlu, wykonując prace budowlane, świadcząc usłu-
gi fryzjerskie. Prace interwencyjne przynosiły zatrudnienie w branży budowlanej, 
sprzedaży detalicznej oraz administracji publicznej. Ankietowani, którzy uczestni-
czyli w pracach społecznie użytecznych zatrudniali się przy pracach budowlanych, 
administracji publicznej i rolnictwie. Natomiast po robotach publicznych ankietowa-
ni pracowali w administracji publicznej, branży budowlanej oraz produkcji odzieży.
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2.5.  Sposób znalezienia pracy po programie

Analiza epizodów podjęcia pracy niesubsydiowanej przez osoby, które uczestni-
czyły w 2009 r. w programach rynku pracy wykazała, iż najczęściej wymienianym 
sposobem znalezienia pracy po programie były działania powiatowego urzędu pracy 
(22,4% przypadków) (wykres 24). Jedną piątą epizodów podjęcia zatrudnienia za-
inicjował kontakt osobisty bezrobotnego z pracodawcą. Wiele podjęć pracy nastą-
piło także dzięki inicjatywie organizatora programu aktywnej polityki rynku pracy 
w którym bezrobotny uczestniczył (16,4%), ogłoszeniu pracodawcy zgłaszającego 
wakat (15,1%) lub zgłoszeniu się bezrobotnego do firmy (14,0%). Nieliczni wska-
zywali samodzielne zorganizowanie sobie miejsca pracy, korzystanie z usług agencji 
pracy tymczasowej lub wykorzystanie kontaktów zawodowych. Pozostałe sposoby 
pozyskania pracy pojawiały się marginalnie.

Wykres 24. Sposoby znalezienia pracy po programie (w %)*
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* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia.  

Źródło: badania empiryczne. 
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Instytucja szkoleniowa 

Prywatne pośrednictwo 

Inne 

Wejście do firmy rodzinnej 

Własne ogłoszenie  

Kontakty zawodowe 

Agencja pracy tymczasowej 

Samodzielne zorganizowanie miejsca pracy 

Zgłoszenie się do firmy 

Ogłoszenie pracodawcy 

Inicjatywa organizatora programu APRP 

Kontakty osobiste 

Powiatowy urząd pracy 

0,1% 

0,3% 

0,4% 

0,6% 

1,2% 

2,9% 

3,2% 

3,3% 

14,0% 

15,1% 

16,4% 

20,1% 

22,4% 

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.

Najmłodsi respondenci zatrudniali się po programie głównie dzięki kontaktom 
osobistym, zgłoszeniu się do firmy lub inicjatywie organizatora programu (tabela 
58). W grupie osób od 25 do 44 roku życia dodatkowo duże znaczenie miały działa-
nia urzędu pracy i przeglądanie ogłoszeń pracodawcy. Respondenci w wieku 45 lat 
i więcej zdecydowanie najczęściej zdobywali pracę po programie dzięki działaniom 
PUP; wielu także pozytywnie wykorzystało do tego celu kontakty osobiste.
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Tabela 57. Sposoby znalezienia pracy po programie według płci (w %)*

Sposób znalezienia pracy
Płeć

mężczyźni kobiety

Powiatowy urząd pracy 24,5 20,1

Prywatne pośrednictwo 0,5 0,0

Agencja pracy tymczasowej 3,6 2,7

Ogłoszenie pracodawcy 14,2 16,2

Własne ogłoszenie 1,0 1,5

Kontakty zawodowe 3,6 2,1

Kontakty osobiste 18,0 22,4

Zgłoszenie się do firmy 16,8 10,9

Inicjatywa organizatora programu APRP 13,4 19,8

Instytucja szkoleniowa 0,3 0,0

Samodzielne zorganizowanie miejsca pracy 3,1 3,5

Wejście do firmy rodzinnej 0,8 0,3

Inne 0,3 0,6

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.

Niewielkie zróżnicowanie w grupie badanej w zakresie zakończonych sukcesem 
sposobów poszukiwania pracy zanotowano ze względu na płeć respondenta. Dzię-
ki usługom PUP pracę zainicjowano w przypadku co piątego epizodu zatrudnienia 
kobiety i co czwartego epizodu pracy mężczyzny (tabela 57). Mężczyźni wyraźnie 
częściej niż badane kobiety deklarowali zatrudnienie również dzięki samoistnemu 
zgłoszeniu się do pracodawcy. Natomiast inicjatywa organizatora APRP oraz kontak-
ty osobiste częściej były drogą zdobycia pracy w przypadku kobiet.

Sposób znalezienia pracy jest bardzo zróżnicowany w zależności od programu, 
w którym uczestniczył ankietowany (tabela 59). Ponad połowa osób zatrudnionych 
po robotach publicznych znalazła pracę dzięki urzędowi pracy, a po pracach inter-
wencyjnych – dzięki inicjatywie organizatora. Urzędy pracy odgrywały istotną rolę 
również w przypadku staży i prac społecznie użytecznych. Z kolei po szkoleniach 
najskuteczniejsza była własna inicjatywa bezrobotnego polegająca na wykorzysty-
waniu kontaktów osobistych, przeglądaniu ogłoszeń prasowych oraz zgłoszeniu się 
do firmy. Osoby korzystające z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w okresie badanym podejmowały pracę dzięki zgłoszeniu się do firmy, kontaktom 
osobistym lub odpowiedzi na ogłoszenie pracodawcy.
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Tabela 58.  Sposoby znalezienia pracy po programie według wieku (w %)*

Sposoby znalezienia pracy
Grupy wiekowe

do 24 25–44 45+

Powiatowy urząd pracy 16,5 20,7 32,9

Prywatne pośrednictwo 0,8 0,2 0,0

Agencja pracy tymczasowej 3,0 2,5 5,4

Ogłoszenie pracodawcy 13,5 16,9 11,4

Własne ogłoszenie 2,3 1,3 0,0

Kontakty zawodowe 1,5 3,8 1,3

Kontakty osobiste 23,3 19,6 18,8

Zgłoszenie się do firmy 18,8 13,3 12,1

Inicjatywa organizatora programu APRP 18,0 16,9 13,4

Instytucja szkoleniowa 0,0 0,2 0,0

Samodzielne zorganizowanie miejsca pracy 0,8 4,3 2,7

Wejście do firmy rodzinnej 0,8 0,2 1,3

Inne 0,8 0,2 0,7

Suma końcowa 100,0 100,0 100,0

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.

Tabela 59.  Sposoby znalezienia pracy po programie według programu (w %)*

Sposoby znalezienia pracy
Ukończony program APRP

staże szkolenia DGP prace
interwenc. PSU roboty

publiczne
Powiatowy urząd pracy 23,9 10,7 5,5 14,5 23,7 54,3

Prywatne pośrednictwo 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Agencja pracy tymczasowej 2,7 4,5 1,8 0,8 11,9 0,9

Ogłoszenie pracodawcy 18,6 22,5 20,0 9,2 15,3 2,6

Własne ogłoszenie 2,1 1,7 0,0 0,8 1,7 0,0

Kontakty zawodowe 2,7 1,7 9,1 0,8 3,4 4,3

Kontakty osobiste 18,1 33,7 23,6 10,7 15,3 13,8

Zgłoszenie się do firmy 10,1 17,4 25,5 9,2 18,6 12,9

Inicjatywa organizatora 
programu APRP 18,6 1,1 3,6 50,4 8,5 7,8

Instytucja szkoleniowa 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0

Samodzielne 
zorganizowanie miejsca 
pracy

1,6 5,1 7,3 3,1 1,7 2,6

Wejście do firmy rodzinnej 0,0 1,1 1,8 0,0 0,0 0,9

Inne 1,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

Suma końcowa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. 
Źródło: badania empiryczne.
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2.6.  Wykorzystanie kompetencji zdobytych w trakcie uczestnictwa 
w programie w późniejszym zatrudnieniu

Największy związek między kompetencjami zdobytymi podczas programów ryn-
ku pracy, a wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do wykonywania podjętej pracy 
niesubsydiowanej wskazali uczestnicy prac interwencyjnych (74,8% epizodów pod-
jęcia zatrudnienia). Zdecydowanie pozytywnych odpowiedzi udzielali na to pytanie 
również uczestnicy szkoleń, staży i robót publicznych (odpowiednio: 66,7%, 65,1% 
i 64,7%), choć w przypadku tych ostatnich co piąty deklarował zdecydowany brak 
związku. W tym kontekście za wynik słaby można odczytać wykorzystywanie w za-
trudnieniu kwalifikacji zdobytych w trakcie prac społecznie użytecznych w 48,7% 
epizodów zatrudnienia, jednak – biorąc pod uwagę charakter tego instrumentu – re-
zultat wydaje się i tak nadspodziewanie wysoki.

Tabela 60.  Odpowiedź na pytanie, czy w wykonywanej pracy wykorzystywano 
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas programów (w %*) 

Program
Struktura odpowiedzi (%) 

zdecydowanie 
tak raczej tak raczej nie zdecydowanie

nie
trudno 

powiedzieć

Staże 46,2 18,9 12,4 17,2 5,3

Szkolenia 53,6 13,1 15,0 15,7 2,6

Prace interwencyjne 54,4 20,4 16,5 6,8 1,9

PSU 17,7 27,4 16,1 21,0 17,7

Roboty publiczne 41,2 23,5 12,9 20,0 2,4

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia.
Źródło: badania empiryczne.

Tabela 61.  Odpowiedź na pytanie, czy w wykonywanej pracy wykorzystywano 
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas programów, według płci 
(w %*) 

Program

Kobiety Mężczyźni
„zdecydowanie 

tak” i „raczej 
tak”

„raczej nie” 
i „zdecydowanie 

nie”

„zdecydowanie 
tak” i „raczej 

tak”

„raczej nie” 
i „zdecydowanie 

nie”

Staże 59,2 32,0 74,2 25,8

Szkolenia 61,4 38,6 69,8 26,0

Prace 
interwencyjne 81,6 18,4 68,5 27,8

PSU 50,0 35,0 36,4 40,9

Roboty publiczne 69,6 26,1 62,9 35,5

* dotyczy wszystkich epizodów zatrudnienia. Pozostała część respondentów: „trudno powiedzieć”.
Źródło: badania empiryczne.
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Ocena przydatności kompetencji zdobytych dzięki programom rynku pracy w pra-
cy zdobytej przez respondentów okazała się także zróżnicowana co do siły (kierunek 
był zgodny) ze względu na płeć (tabela 61). Mężczyźni pod tym względem lepiej 
oceniali staże i szkolenia, kobiety zaś prace interwencyjne, PSU i roboty publiczne.

2.7.  Determinacja bezrobotnych w sprawie podejmowania 
działalności gospodarczej

Interesujące było zagadnienie, na ile dotacja uzyskana z urzędu pracy przyczy-
niła się do założenia własnej firmy przez dotowanych bezrobotnych. Inaczej mó-
wiąc, chodziło o wyjaśnienie problemu, czy respondent powołałby do życia własną 
firmę, gdyby takiego wsparcia nie otrzymał w ramach programów przeciwdziałania 
bezrobociu.

Co czwarta osoba spośród bezrobotnych, którzy uzyskali w 2009 r. dotację na 
podjęcie działalności gospodarczej założyłaby firmę nawet bez uzyskania takiego 
wsparcia z urzędu pracy. Prawie dwie trzecie tej populacji nie zdecydowałoby się na 
założenie firmy, a co dziesiąta badana osoba nie miała w tej sprawie jasno sprecy-
zowanego zdania. Wyrażona opinia daje wyobrażenie o rozmiarach efektu jałowe-
go biegu w przypadku stosowania tego instrumentu. Badana populacja liczyła 180 
osób, a więc uprawnione jest formułowanie wniosków dotyczących całej populacji. 
Można pokusić się o analizę zróżnicowania opinii badanych bezrobotnych według 
cech społeczno-zawodowych, ale wyodrębnione z tej populacji w oparciu o warianty 
niektórych cech subpopulacje są nieliczne i sformułowane na ich podstawie wnioski 
mogą być przypadkowe. Należy więc traktować je z dużą ostrożnością.

Zdecydowanie częściej na założenie własnej firmy zdecydowaliby się mężczyźni 
(30%) niż kobiety (19%). Wiek bezrobotnych odgrywał rolę w podejmowaniu tej 
decyzji. Najbardziej utwierdzeni w przekonaniu założenia własnej działalności były 
osoby w wieku 25–34 lata (34,1%) i niewiele mniej osoby z przedziału wiekowego 
35–44 lata (28,2%). Duże zdecydowanie na pracę na swój rachunek wykazywały też 
osoby najmłodsze w grupie wiekowej do 24 lat (17,3%). Liczebność pozostałych 
grup była już zbyt mało liczna dla formułowania wniosków, ale można przypusz-
czać, że osoby ze starszych grup wiekowych raczej rzadko podjęłyby trud zakładania 
własnej firmy. Podejmowaniu działalności gospodarczej bez wsparcia z urzędu pra-
cy sprzyjałoby również pozostawanie w stanie wolnym, a także bezdzietność. Zało-
żeniu firmy sprzyjałoby również posiadanie wysokiego poziomu wykształcenia lub 
określonego zawodu. Ponad 40% osób z wykształceniem wyższym, które otrzymały 
dotację na podjęcie działalności gospodarczej założyłoby i bez tego własną firmę. 
Powołaniu do życia własnej firmy sprzyjałby również brak doświadczenia zawodo-
wego lub krótki staż pracy.
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Tabela 62.  Stopień zdecydowania respondentów, którzy uzyskali dotację na 
podjęcie działalności gospodarczej, na założenie firmy bez uzyskania 
takiego wsparcia z urzędu pracy (w %) 

Obserwowana cecha 
(liczba badanych osób) 

Zdecydowanie 
tak

Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Ogółem (180) 7,4 18,6 37,8 26,6 9,6

Płeć

mężczyźni (113) 8,3 21,7 34,2 25,8 10,0

kobiety (67) 5,9 13,2 44,1 27,9 8,8

Wiek

do 24 (22) 4,3 13,0 39,1 39,1 4,3

25–34 (91) 9,6 24,5 33,0 21,3 11,7

35–44 (31) 9,4 18,8 40,6 18,8 12,5

45–54 (27) 3,4 3,4 44,8 41,4 6,9

55–59 (8) 0,0 22,2 55,6 22,2 0,0

60–64 (1) 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Wykształcenie

gimnazjalne i poniżej (20) 0,0 33,3 42,9 9,5 14,3

zasadnicze zawodowe (42) 9,3 14,0 39,5 23,3 14,0
średnie ogólnokształcące 
(24) 4,2 16,7 41,7 33,3 4,2

średnie zawodowe 
i policealne (50) 5,4 10,7 42,9 33,9 7,1

wyższe (44) 13,6 27,3 25,0 25,0 9,1

Staż pracy
bez doświadczenia 
zawodowego (50) 11,8 17,6 31,4 29,4 9,8

poniżej 5 lat (50) 1,9 30,2 32,1 26,4 9,4

5–9 (29) 10,0 10,0 46,7 20,0 13,3

10–19 (31) 9,4 12,5 46,9 21,9 9,4

20–29 (18) 5,0 10,0 45,0 35,0 5,0

30 i więcej (2) 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

Źródło: badania empiryczne.

3.  Własna aktywność bezrobotnych w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji

Odsetek dokształcających się w badanej populacji bezrobotnych w ciągu ostat-
nich dwóch lat wynosił niespełna 22% i był niemal identyczny w grupie badanej 
i kontrolnej (tabela 63). 
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Tabela 63.  Struktura badanych bezrobotnych dokształcających się we własnym 
zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat (w %) 

Obserwowana cecha Grupa badana Grupa kontrolna

Ogółem 22,0 21,8

Płeć

mężczyźni 16,9 17,9

kobiety 27,8 25,5

Wiek

do 24 30,2 35,6

25–34 29,6 26,4

35–44 17,6 16,5

45–54 10,2 8,0

55–59 9,8 8,3

60–64 9,1 14,3

65 i więcej 0,0 0,0

Wykształcenie

gimnazjalne i poniżej 8,2 6,8

zasadnicze zawodowe 13,3 10,8

średnie ogólnokształcące 36,1 31,1

średnie zawodowe i policealne 24,4 26,0

wyższe 43,4 48,6

Staż pracy

bez doświadczenia zawodowego 31,5 33,5

poniżej 5 lat 21,3 19,5

5–9 18,1 17,6

10–19 12,9 12,0

20–29 13,0 9,5

30 i więcej 4,8 6,3

Źródło: badania empiryczne.

Częściej dokształcały się bezrobotne kobiety, przy czym przewaga kobiet wśród 
dokształcających się była większa w grupie badanej. Zarówno w grupie badanej, jak 
i kontrolnej największe natężenie dokształcania się, wykazujące niewielkie zresztą 
zróżnicowanie, wystąpiło w najmłodszych grupach wieku. W miarę postępów pro-
cesu starzenia się populacji intensywność procesów dokształcania się spadała. Naj-
częściej dokształcały się osoby będące w stanie wolnym, częściej z grupy kontrolnej 
(28,3%) niż z grupy badanej (25,6%). Znaczna była intensywność dokształcania się 
wśród osób w stanie małżeńskim (grupa badana – 20,1% i kontrolna – 16,7%), nato-
miast dużo niższa wśród osób rozwiedzionych i wdów. Największe natężenie proce-
sów dokształcania się wykazywały osoby w stanie bezdzietnym (odpowiednio 23,7% 
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i 24,7%). Wśród posiadających jedno dziecko było o ponad 7 punktów procentowych 
mniejsze i malało powoli wraz ze wzrostem liczby posiadanych na utrzymaniu dzie-
ci, ale spadek ten odnotowano przede wszystkim w grupie kontrolnej. Najczęściej 
dokształcały się osoby z wykształceniem wyższym, a także nieposiadające zawodu 
osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W miarę przechodzenia do 
grup o coraz niższym poziomie wykształcenia natężenie procesów dokształcania się 
malało. Dystans w poziomie kwalifikacji między najlepiej i najgorzej wykształcony-
mi miał więc tendencję do zwiększania się (nożyce kwalifikacyjne rozwierały się). 
Podobnie jak w przypadku wieku, również wydłużanie się stażu pracy powodowało 
spadek natężenia procesów dokształcania się. W przypadku stażu pracy, spadek in-
tensywności procesów dokształcania się był znacznie szybszy w grupie kontrolnej 
niż w grupie badanej.
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ROZDZIAŁ VIII

WNIOSKI Z BADAŃ I REKOMENDACJE

1.  Celowościowe uwarunkowania mierników 
efektywności usług i instrumentów rynku pracy

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wykorzystują do oceny efektywności 
brutto realizowanych programów (instrumentów) rynku pracy dwa wskaźniki: koszt 
ponownego zatrudnienia (jednostkowy koszt uczestnictwa w programie, koszt uzy-
skania zatrudnienia po ukończeniu programu) oraz wskaźnik ponownego zatrud-
nienia (odsetek zatrudnionych po zakończeniu udziału w programie)131. Pierwszy 
z tych wskaźników wyraża efektywność rozumianą w sensie ekonomicznym, a więc 
stosunek efektów do kosztów poniesionych na ich uzyskanie. Ze względu na jego 
konstrukcję, wzrost tego wskaźnika jest wyrazem obniżenia efektywności instrumen-
tu, a jego spadek oznacza poprawę efektywności. Drugi wskaźnik mierzy natomiast 
skuteczność programu, a więc stopień realizacji celu programu. Oczywiście wzrost 
skuteczności programu, przy takich samych nakładach na jego realizację oznacza 
poprawę efektywności ekonomicznej. 

Żeby więc mierzyć skuteczność jakiegokolwiek programu rynku pracy trzeba 
najpierw określić jego cel (cele), a następnie sformułować wskaźniki dostosowane 
do pomiaru stopnia realizacji przyjętych celów. Podstawowym celem instrumentów 
rynku pracy jest oczywiście znalezienie zatrudnienia dla bezrobotnego po możliwie 
najniższych kosztach. Realizacja tego celu podstawowego następuje jednak poprzez 
spełnianie celów cząstkowych, które przyświecają służbom zatrudnienia przy podej-
mowaniu konkretnych działań. Te cele cząstkowe mogą być różne, bowiem podej-

��� Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), op.cit., s. 116; J. Wróbel, Mierzenie efektywności 
aktywnych programów rynku pracy, IPiSS, s. 28, s. 29–32.
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mowane działania i stosowane instrumenty nie są wyizolowane, lecz stanowią pew-
ne konglomeraty wzajemnie powiązanych i uzupełniających się składników, które 
w sumie mają doprowadzić do realizacji celu podstawowego.

Trzeba pamiętać również o tym, że nie wszystkie efekty są identyfikowalne, a je-
żeli nawet zostaną zidentyfikowane, to mogą być niemierzalne lub trudno mierzalne. 
Pomiar efektywności zakłócają również występujące efekty pozorne.

Cele poszczególnych instrumentów rynku pracy zostały sformułowane w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy132 oraz opisane w literaturze 
przedmiotu. Są one dość rozbudowane i wskazują działania, które powinny być po-
dejmowane przez służby zatrudnienia, szczególnie w przypadku pomocy w poszu-
kiwaniu pracy. W przypadku pośrednictwa pracy obejmują one: udzielanie pomocy 
bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 
pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawo-
dowych, pozyskiwanie ofert pracy i ich upowszechnianie, udzielanie pracodawcom 
informacji o kandydatach do pracy, informowanie bezrobotnych i poszukujących 
pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokal-
nym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukują-
cych pracy z pracodawcami, wymianę informacji z innymi urzędami pracy o możli-
wościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, informowanie 
bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. Celem poradnictwa za-
wodowego jest udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności poprzez: udzielanie 
informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, 
udzielanie indywidualnych i grupowych porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę 
kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz badanie zainteresowań i uzdol-
nień zawodowych, kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie 
umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo 
kierunku szkolenia. Doradztwo zawodowe powinno służyć pomocą również praco-
dawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszuku-
jących pracy oraz wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników 
przez udzielanie porad zawodowych. Z kolei celem pomocy w aktywnym poszuki-
waniu pracy jest przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego 
radzenia sobie na rynku pracy poprzez: organizowanie szkoleń z zakresu umiejętno-
ści poszukiwania pracy i zajęć aktywizacyjnych oraz umożliwienie dostępu do infor-
macji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania 
pracy i samozatrudnienia.

Pozostałe instrumenty rynku pracy obejmują działania i środki, które oddziałują 
na zmianę struktury podaży, przystosowując ją do potrzeb lokalnego rynku pracy 

132 Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001.
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lub próbują pobudzać popyt na pracę. Ich cele mają więc bardziej bezpośredni zwią-
zek z zatrudnianiem, chociaż i w ich przypadku formułowane są cele dodatkowe. 
I tak np. szkolenia i przygotowanie zawodowe dorosłych mają na celu nabycie lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji bezrobotnych zwięk-
szających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej i potwierdzenie ich odpowiednimi świadectwami czy 
zaświadczeniami. Wymaga to od służb zatrudnienia diagnozowania zapotrzebowania 
na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowania potrzeb 
szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. Staże z kolei mają umożliwiać 
przynajmniej części bezrobotnych w nich uczestniczących zdobycie doświadczenia 
zawodowego, wymaganego często przez pracodawców od kandydatów do zatrudnie-
nia. Mimo przypisywania tym instrumentom celów dodatkowych, ich skuteczność 
zatrudnieniową można uznać za dobry miernik efektywności. Pewien problem poja-
wia się przy określaniu długości okresu od momentu zakończenia danego programu, 
po upływie którego należy tę efektywność mierzyć. Dla szkoleń korzystniejszy jest 
okres dłuższy, inne instrumenty wykazują wyższą efektywność w okresie krótszym.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na problem badania skuteczności zatrudnie-
niowej dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla pra-
codawców na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Działalność gospodarcza 
oraz zatrudnienie bezrobotnych na utworzonych miejscach pracy muszą trwać co naj-
mniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu otrzymanej dotacji. Dlatego też skuteczność 
zatrudnieniową tych instrumentów należałoby mierzyć po kilku miesiącach od mo-
mentu upływu tego rocznego okresu, a nie po kilku miesiącach od momentu udzie-
lenia dotacji. Przyjmowany aktualnie moment pomiaru efektywności (kilka miesięcy 
po przyznaniu dotacji) prowadzi do zawyżenia ich skuteczności zatrudnieniowej.

Odmienną rolę, w stosunku do innych instrumentów rynku pracy, spełniają prace 
społecznie użyteczne. Są one przeznaczone generalnie dla bezrobotnych nie posia-
dających prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (a więc 
dla długotrwale bezrobotnych, często bez kwalifikacji zawodowych, dotkniętych zja-
wiskami patologii społecznej, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej 
itp.) i realizują głównie funkcje socjalne. Uczestnictwo w pracach społecznie uży-
tecznych ma wdrożyć bezrobotnych w rytm pracy, uczyć ich sumienności w pracy, 
przezwyciężyć izolację społeczną (wykluczenie), zapobiegać demoralizacji, nauczyć 
poruszania się po rynku pracy, przezwyciężyć bierność i bezradność oraz pobudzić 
wiarę we własne siły i w konsekwencji doprowadzić do wzrostu motywacji do pra-
cy i do jej poszukiwania. Umożliwia uzyskanie niewielkiego dochodu i odciąża po-
moc społeczną. Pobudzenie aktywności uczestników prac społecznie użytecznych 
może wyrazić się w stopniowym włączaniu ich do innych aktywnych programów, 
co w konsekwencji może zaowocować trwałym powrotem na rynek pracy. Do oceny 
prac społecznie użytecznych należy więc przyjąć inne mierniki efektywności. Prace 
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społecznie użyteczne są bardziej instrumentem pomocy społecznej niż rynku pracy, 
miarą ich sukcesu nie musi być więc podjęcie pracy i skuteczność zatrudnieniowa.

Działania służb zatrudnienia w zakresie aktywizacji bezrobotnych są wzajemnie 
powiązane. Uzyskanie zatrudnienia dla bezrobotnego jest często wynikiem przedsię-
wzięć podejmowanych w kilku zakresach działalności (stosowania wielu instrumen-
tów, stanowiących ogniwa w całym łańcuchu podejmowanych działań). Dlatego też, 
obok oceny efektywności poszczególnych instrumentów polityki rynku pracy nale-
żałoby oceniać efektywność funkcjonowania urzędu pracy. W ocenie efektywności 
brutto funkcjonowania urzędu pracy mogłyby znaleźć zastosowanie mierniki efek-
tywności kosztowej i zatrudnieniowej, analogiczne do stosowanych aktualnie przez 
służby zatrudnienia mierników efektywności aktywnych programów rynku pracy.

Badając efektywność kosztową urzędu pracy trzeba do kosztów zaliczyć, obok 
środków wydatkowanych z Funduszu Pracy, również koszty funkcjonowania urzędu 
pokrywane z budżetu samorządu terytorialnego. Można byłoby liczyć efektywność 
kosztową obsługi bezrobotnego jako stosunek wskazanych wyżej kosztów do liczby 
bezrobotnych w okresie (suma liczby bezrobotnych w ostatnim dniu okresu poprzed-
niego i napływu bezrobotnych w okresie) oraz efektywność kosztową zatrudnienia 
bezrobotnego jako relację kosztów do liczby bezrobotnych, którzy w badanym okre-
sie uzyskali pracę niesubsydiowaną. Skuteczność zatrudnieniową urzędu pokazywał-
by natomiast udział bezrobotnych, którzy w danym okresie uzyskali pracę niesubsy-
diowaną w całej populacji bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w danym okresie 
(której liczebność ustalono we wskazany wyżej sposób).

O efektywności wykorzystywanych usług i instrumentów rynku pracy decydu-
je szereg czynników. Jednak nawet najlepiej skonstruowany instrument, stosowany 
przez zdeterminowane służby zatrudnienia o najwyższym przygotowaniu fachowym, 
dysponujące wystarczającymi środkami materialnymi i szerokimi możliwościami 
działania nie odniesie skutku, jeżeli bezrobotni nie będą zmotywowani do podej-
mowania pracy. Obserwacje polskiego rynku pracy wskazują, że jest z tym różnie, 
a część osób uzyskuje status bezrobotnego i stara się za wszelką cenę go utrzymać 
aby zdobyć bezpłatny dostęp do publicznej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdro-
wotnego, mając inne źródła utrzymania. Dla urealnienia oceny efektywności funk-
cjonowania publicznych służb zatrudnienia i stosowanych usług i instrumentów ryn-
ku pracy należałoby więc rozdzielić fakt rejestracji w urzędzie pracy od uzyskania 
prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

2.  Pomiar skuteczności pomocy w poszukiwaniu pracy

Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy nie są najczęściej działaniami samoistnymi, a stanowią często początkowe og-
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niwa w łańcuchu usług świadczonych bezrobotnym. Są one pierwszym ogniwem, 
którego celem jest wygenerowanie takich działań i uczestnictwa bezrobotnych w ta-
kich programach rynku pracy, które doprowadzą w ostateczności do ich zatrudnienia. 
Trudno więc oceniać bezpośrednio efektywność zatrudnieniową tych instrumentów. 
Wynika to z braku miernika informującego obiektywnie o rozmiarach efektów za-
trudnieniowych wyizolowanego działania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawo-
dowego. Niewłaściwy dobór wskaźnika osiągnięć może nawet doprowadzić do wy-
paczenia realizacji celów programu.

Cele pomocy w poszukiwaniu pracy zostały omówione wyżej. Odnoszą się one 
zarówno do bezrobotnych, jak i do pracodawców. Należy zwrócić uwagę na to, że 
cele szczegółowe mogą dotyczyć zarówno ilości świadczonych usług, objętych dzia-
łaniem osób czy też zdobytych ofert pracy, jak i jakości świadczonych usług czy 
przedstawianych bezrobotnym ofert pracy. 

Realizacja wyspecyfikowanych celów szczegółowych może być opisana przy 
pomocy szeregu zmiennych, które mogą zostać wykorzystane do konstrukcji mier-
ników pokazujących stopień realizacji danego celu, a w konsekwencji obrazują-
cych efektywność funkcjonowania danego instrumentu. Wyspecyfikowanych celów 
szczegółowych nie powinno być zbyt wiele, ponieważ zbyt duża ich liczba może 
doprowadzić do wzajemnej sprzeczności między nimi.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że konstruowanie zrozumiałych i ak-
ceptowalnych mierników nie jest łatwe133. Krytykowane są mierniki typowo iloś-
ciowe, które umożliwiają „fryzowanie” wyników, jak i mierniki, których wysokość 
jest determinowana wpływem wielu czynników niezależnych od funkcjonowania 
służb zatrudnienia. Przyjęte mierniki powinny być związane z konkretną działalnoś-
cią urzędów. Wynika z tego, że cele, których pomiaru dokonuje się bezpośrednio na 
podstawie statystycznego monitoringu są bardziej zrozumiałe i lepiej nadają się do 
wykorzystania w zarządzaniu niż wyniki badań ankietowych interesariuszy, w przy-
padku których wyniki mogą podlegać różnej interpretacji.

Lista mierników możliwych do wykorzystania w procesie oceny pomocy w po-
szukiwaniu pracy jest długa. W zakresie pośrednictwa pracy może ona obejmować: 
odsetek wolnych miejsc pracy w regionie zgłaszanych do urzędu pracy, liczbę ofert 
pracy niesubsydiowanej zgłaszanych do PUP, odsetek pracodawców w regionie (za-
trudniających np. 10 i więcej pracowników), z którymi pośrednicy pracy utrzymu-
ją kontakty, czas realizacji ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców, częstotli-
wość kontaktów pośredników z pracodawcami, odsetek ofert pełnowartościowych 
i „śmieciowych”, odsetek ofert dla osób o wysokich kwalifikacjach, liczbę bezrobot-
nych (stan w ostatnim dniu okresu poprzedniego + napływ w okresie) przypadają-

��� Z. Wiśniewski, Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej. Podstawy, cele publicznych 
służb zatrudnienia i benchmarking, „Polityka Społeczna” 2002, nr 11–12.
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cych na pośrednika, odsetek bezrobotnych objętych pośrednictwem pracy, częstotli-
wość kontaktów bezrobotnych z pośrednikami, czas trwania kontaktu bezrobotnego 
z pośrednikiem, odsetek bezrobotnych otrzymujących z PUP oferty pracy niesubsy-
diowanej, odsetek wykorzystanych ofert pracy, odsetek bezrobotnych, którym przed-
stawiono ofertę pracy w ciągu roku od zarejestrowania, strukturę kierowania bezro-
botnych do różnych aktywności, a więc odsetek bezrobotnych, którzy wykorzystali 
przedstawione oferty pracy, skierowanych do poradnictwa zawodowego lub do klubu 
pracy, skierowanych na szkolenia, skierowanych do realizacji innych programów ak-
tywnych i pozostałych.

W zakresie poradnictwa zawodowego można przyjąć następujące mierniki: licz-
bę bezrobotnych przypadających na doradcę zawodowego, odsetek osób objętych 
rozmową wstępną i poradnictwem indywidualnym, liczbę porad przypadających na 
bezrobotnego objętego poradnictwem, czas trwania porady, okres od zarejestrowania 
do rozmowy wstępnej, odsetek bezrobotnych, dla których opracowano IPD, efek-
ty poradnictwa – kierowanie bezrobotnych do różnych aktywności (podobnie jak 
w przypadku pośrednictwa pracy).

Do oceny pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy można wykorzystać: odse-
tek bezrobotnych korzystających z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, liczbę 
bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy w przeliczeniu na klub pracy, liczbę bezrobotnych uczestniczących w zajęciach 
aktywizacyjnych przypadających na klub pracy, liczbę bezrobotnych korzystających 
z informacji elektronicznych i baz danych w przeliczeniu na klub pracy.

Przedstawiona lista mierników nie jest z pewnością kompletna; można uzupeł-
nić ją o inne mierniki pokazujące stopień przyjętych do realizacji w danym okresie 
celów. Może ona zostać uszczegółowiona np. w odniesieniu do zwalczania bezrobo-
cia w grupach bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
wyodrębnionych według grup społeczno-zawodowych, stopnia niepełnosprawności 
czy też innych cech. Pominięto również mierniki kosztowe, ponieważ bezpośrednie 
koszty realizacji usługi pomoc w poszukiwaniu pracy nie są ustalane, a do tego na-
leżałoby doliczyć według przyjętego klucza podziału ogólne koszty funkcjonowania 
urzędu pracy.

3.  Wnioski z przeprowadzonych badań 
i rekomendacje

3.1.  Szkolenia

Szkolenia zawodowe okazały się skutecznym instrumentem aktywnej polityki 
rynku pracy w rozumieniu wpływu na zatrudnienie. Pozytywne efekty szkoleń 
odnotowano w trzech przeprowadzonych analizach. W przypadku badania na 
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danych z sytemu Syriusz ocena szkoleń na tle takich programów jak prace inter-
wencyjne czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypada raczej 
słabo, o czym świadczą relatywnie niskie efekty netto. Jest bardzo prawdopo-
dobne, że efekty te zostały niedoszacowane wskutek braku dokładnej informacji 
w rejestrach o losach bezrobotnych po zakończeniu szkolenia. Bezrobotni ko-
rzystający ze szkoleń nie zawsze zgłaszają do urzędu fakt podjęcia pracy i są 
wyłączani z powodu niestawiennictwa. To natomiast powoduje zaniżenie staty-
styk efektywności zatrudnieniowej tego instrumentu. Innym wytłumaczeniem 
może być podejmowanie przez uczestników szkoleń pracy w szarej strefie. 
Wyniki analizy PSM na danych z sondażu pokazują, że pozytywne efekty szko-
leń zawodowych ujawniają się w dłuższej perspektywie czasowej, w okresie od 
9 do 12 miesięcy od zakończenia programu. Pozytywne oddziaływanie szkoleń 
w początkowym okresie po programie jest z reguły poważnie osłabione przez 
tzw. efekt zamknięcia, który oznacza mniejszą intensywność poszukiwań pracy 
przez bezrobotnych w trakcie trwania szkolenia. Bezrobotni często odwlekają 
decyzje zatrudnieniowe do momentu ukończenia kursu. 
Skuteczność szkoleń zawodowych można podnieść poprzez ich lepsze adreso-
wanie. Szkolenia zawodowe są obecnie instrumentem aktywnej polityki rynku 
pracy, z którego może skorzystać praktycznie każdy bezrobotny. Tymczasem 
oddziaływanie szkoleń nie było takie same w przypadku różnych grup bezrobot-
nych. Podnoszenie kwalifikacji przez szkolenie istotnie wpływało na prawdo-
podobieństwo zatrudnienia bezrobotnych w wieku do 25 lat i 25–34 i powyżej 
55 lat. Szkolenia generowały najwyższe efekty zatrudnieniowe w stosunku do 
bezrobotnych o względnie niskich kwalifikacjach i bez kwalifikacji. Relatywnie 
niskie efekty netto tego instrumentu w grupie osób legitymujących się wyższym 
wykształceniem podważają zasadność kierowania tego rodzaju pomocy do tej 
kategorii bezrobotnych. Należałoby w związku z tym opracować i wdrożyć bar-
dziej precyzyjne zasady obejmowania poszczególnych kategorii bezrobotnych 
działaniem różnych form podnoszenia kwalifikacji, w tym szkoleń zawodowych, 
gdyż przyczyniłoby się to do ich większej skuteczności i bardziej racjonalnego 
wydatkowania środków na te instrumenty aktywizacji. Zgodnie z zaleceniami 
polityki rynku pracy, szkolenia powinny trafiać do osób najbardziej potrzebu-
jących, ale jednocześnie dla których zdobycie czy uzupełnienie kwalifikacji bę-
dzie realnym czynnikiem zwiększającym ich szanse na powrót do zatrudnienia. 
Największe pozytywne oddziaływanie szkoleń miało miejsce w powiatach 
uprzemysłowionych, przemysłowych o przestarzałej strukturze gospodarczej 
i rolniczo – przemysłowych. Stosowanie szkoleń jako formy aktywizacji bezro-
botnych jest zasadne na tych lokalnych rynkach pracy, gdzie zagrożenie bezro-
bociem strukturalnym jest wysokie, ale i gdzie powstają nowe miejsca pracy. 
Trzeba podkreślić, że oceniane szkolenia były zróżnicowane ze względu na cel, 
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kierunek i czas trwania. Ze względu na sposób gromadzenia danych w syste-
mie Syriusz uwzględnienie w badaniach ewaluacyjnych tych aspektów szkoleń 
było niemożliwe. Wobec tego nie można sformułować wniosków dotyczących 
skuteczności zatrudnieniowej poszczególnych rodzajów szkoleń. W związku 
z wprowadzeniem systematycznej ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy 
w publicznych służbach zatrudnienia należy zadbać, by informacje w systemie 
Syriusz były gromadzone w sposób umożliwiający ocenę efektywności szkoleń 
ogółem, jak i ich odpowiednich rodzajów pogrupowanych ze względu na cel, 
kierunek i okres trwania.
Zaleca się dalsze rozszerzanie wykorzystywania w polityce rynku pracy szkoleń 
zawodowych bezrobotnych w Polsce, gdyż to właśnie te instrumenty mają wspie-
rać rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wysokich kwalifikacjach. W Polsce, 
jak wykazują statystyki, skala szkolenia zawodowego jest nadal niewystarczają-
ca. W 2009 r. szkoleniami objęto niecałe 9% ogółu bezrobotnych. Argumentem 
na rzecz rozszerzenia skali wykorzystania szkolenia zawodowego są również 
niskie koszty uczestnictwa w programie. W latach 2005–2009 szkolenia były 
najtańszą formą aktywizacji bezrobotnych.
Bezrobotni podejmujący szkolenia, w zdecydowanej większości kobiety 
(63,7%), byli najmłodszymi uczestnikami aktywnych programów rynku pracy. 
Reprezentowali głównie stan wolny (74,7%) i byli bezdzietni (86,3%). Legity-
mowali się przy tym najwyższym spośród wszystkich poziomem wykształce-
nia i z reguły nie posiadali doświadczenia zawodowego (73,1%). Zdecydowana 
większość posiadała przygotowanie do zawodu specjalisty (36,8%), dość znacz-
ny był wśród nich odsetek osób bez zawodu (17,6%) i niepełnosprawnych. Były 
to więc osoby, które wykorzystały ofertę edukacyjną nieprzystosowaną do po-
trzeb rynku i były zmuszone do modyfikacji swoich kwalifikacji.
Absolwenci szkoleń należeli do najczęściej poszukujących pracy (79,5%) po 
zakończeniu uczestnictwa w aktywnym programie rynku pracy. W procesie po-
szukiwania pracy najczęściej wykorzystywali ukazujące się w prasie i Internecie 
ogłoszenia pracodawców i publiczne pośrednictwo pracy oraz najczęściej wysy-
łali aplikacje bezpośrednio do pracodawców. To oni częściej niż inni oceniali, że 
powodem niemożności podjęcia pracy jest zbyt niskie oferowane im wynagro-
dzenie.
Uczestnicy programów szkoleniowych byli tą grupą bezrobotnych, która, oprócz 
wykorzystywania szans rozwoju zawodowego stwarzanego przez publiczne 
służby zatrudnienia, najbardziej intensywnie podnosiła kwalifikacje we włas-
nym zakresie (35,6%).
Aż 37,4% osób zatrudnionych po szkoleniu w okresie badanym uczestniczyło 
w więcej niż jednym zatrudnieniu, co – biorąc pod uwagę niezbyt długi okres ka-
riery zawodowej który podlegał monitorowaniu w badaniu – świadczy o niskiej 
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trwałości uzyskanych miejsc pracy. Wśród mężczyzn uczestniczących w szko-
leniach minimum jeden epizod zatrudnienia niesubsydiowanego po programie 
miało 66,4% respondentów, a wśród kobiet – 59,3%.
Co piąty uczestnik szkoleń który po programie znalazł zatrudnienie może liczyć 
na umowę o pracę na czas nieokreślony. Aż 68,9% osób, które po szkoleniach 
znalazły pracę otrzymały umowy na czas określony, na czas nieokreślony – co 
piąty. 16,4% podjęć pracy po udziale w szkoleniach, to zatrudnienie na część 
etatu.
Uczestnicy szkoleń, którzy podejmują pracę znajdują zatrudnienie u pracodaw-
ców należących między innymi do takich branż, jak: sprzedaż detaliczna, roboty 
budowlane, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwa-
niem pracowników, transport drogowy towarów, działalność usługowa wspoma-
gająca produkcję roślinną, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne.

3.2.  Staże

W ocenie efektywności staży wystąpiły znaczne rozbieżności. Analizy wykona-
ne na danych z systemu Syriusz wykazały, że są one mało skutecznym w katego-
rii wpływu na zatrudnienie instrumentem aktywnej polityki rynku pracy. Efekty 
staży prawdopodobnie również zostały niedoszacowane ze względu na braki in-
formacyjne w systemie Syriusz. Na obniżenie efektywności tej formy aktywiza-
cji mogło wpłynąć także jej gorsze adresowanie związane z rozszerzeniem grona 
uprawnionych do odbycia stażu na całą grupę bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Staże generowały wysokie efekty zatrudnieniowe zarówno w grupie dużych 
ośrodków miejskich, jak i w grupie powiatów rolniczych z funkcją turystycz-
ną i tradycyjnych rolniczych. Zróżnicowane efekty staży w przekroju powia-
tów są z pewnością związane z polityką poszczególnych urzędów prowadzoną 
w stosunku do tego programu. Służby zatrudnienia mogą wymuszać efektyw-
ność tego instrumentu, kierując bezrobotnych na staż, do pracodawców, którzy 
z reguły oferują stażystom zatrudnienie.
W świetle badań na danych z sondażu staże charakteryzowały się stosunkowo 
wysoką efektywnością zatrudnieniową. Wyniki analizy PSM pokazały, że staże 
generowały najlepsze efekty zatrudnieniowe w okresie od 4 do 6 miesięcy na-
stępujących po programie. Na podstawie analizy regresji stwierdzono, że sku-
teczność zatrudnieniowa staży rosła wraz z upływem czasu od ich ukończenia. 
Słabe efekty staży lub ich nieistotny statystycznie wpływ na zatrudnienie w po-
czątkowym okresie po programie należy wiązać, tak jak w przypadku szkoleń, 
z występowaniem efektu zamknięcia. Stażyści nie szukają pracy w trakcie od-
bywania stażu, licząc „po cichu” na zatrudnienie u pracodawcy, u którego rea-
lizowany jest program. Niestety, nie wszyscy pracodawcy są w stanie lub chcą 
zatrudniać byłych stażystów.
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Staże są przydatnym instrumentem dla tych bezrobotnych, dla których zdoby-
cie doświadczenia zawodowego będzie czynnikiem determinującym uzyskanie 
zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, którzy kończą edukację, 
i którym brakuje umiejętności praktycznych. Aktywizacja bezrobotnych za po-
mocą tej formy jest jednak dosyć kosztowna. W związku z tym zaleca się utrzy-
manie stażu, jako instrumentu oddziaływania na osoby młode w wieku do 25/27. 
roku życia, pozwalającego na zdobycie pierwszej pracy.
Na staże kierowani byli częściej mężczyźni (55,0%), z reguły osoby młode, naj-
częściej w stanie wolnym (49,4%) i bezdzietne (80,6%). Charakteryzowali się 
przeciętnym poziomem wykształcenia, znaczna ich część nie posiadała doświad-
czenia zawodowego (38,9%) lub krótki staż pracy. Najczęściej posiadali przygo-
towanie do pracy na stanowiskach robotników przemysłowych i rzemieślników, 
a często byli też bez zawodu.
Kończący programy stażowe poszukiwali pracy najczęściej (88,8%), co wiąza-
ło się z brakiem przepisów zobowiązujących pracodawców do ich zatrudniania. 
Stażyści stosowali najbardziej rozbudowany wachlarz form poszukiwania pracy. 
Było to: poszukiwanie ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców w prasie 
i Internecie, wizyty składane bezpośrednio w firmach, korzystanie z usług pub-
licznego pośrednictwa pracy i z pomocy rodziny i znajomych, a także wysyłanie 
aplikacji do pracodawców. Jako powód niemożności odjęcia pracy wymieniali 
brak miejsc pracy i niedogodny do niej dojazd, niskie i niedostosowane do po-
trzeb kwalifikacje zawodowe, a także zbyt niskie oferowane wynagrodzenie.
Uczestnicy staży byli, po kończących szkolenia, najbardziej intensywnie do-
kształcającą się grupą bezrobotnych (31,6%).
Największy odsetek respondentów z grupy badanej mających po programie co 
najmniej jeden epizod niesubsydiowanego zatrudnienia był wśród bezrobot-
nych, którzy skorzystali ze stażu (73,6%). 32,1% osób zatrudnionych po stażu 
w okresie badanym uczestniczyło w więcej niż jednym zatrudnieniu, co – biorąc 
pod uwagę niezbyt długi okres kariery zawodowej który podlegał monitorowa-
niu w badaniu – świadczy o niskiej trwałości uzyskanych miejsc pracy. Wśród 
mężczyzn uczestniczących w stażach minimum jeden epizod zatrudnienia nie-
subsydiowanego po programie miało aż 85,5% respondentów, a wśród kobiet 
– 69,8%.
Co piąty uczestnik staży który znalazł zatrudnienie może liczyć na umowę o pra-
cę na czas nieokreślony. Aż 69,3% osób, które po stażach znalazły pracę niesub-
sydiowaną, otrzymało umowy na czas określony, na czas nieokreślony 19,0%. 
Dość znaczący udział – 17,9% – podjęć pracy po udziale w stażach, to zatrud-
nienie na część etatu.
Uczestnicy staży, którzy podejmują pracę znajdują zatrudnienie u pracodawców 
należących między innymi do takich klas PKD, jak: sprzedaż detaliczna prowa-
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dzona w niewyspecjalizowanych sklepach, administracja publiczna, restauracje 
i pozostałe placówki gastronomiczne, roboty budowlane związane ze wznosze-
niem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, pozostałe uprawy rolne, po-
została działalność w zakresie opieki zdrowotnej, działalność rachunkowo-księ-
gowa i doradztwo podatkowe, oraz pozostałe pośrednictwo pieniężne.

3.3.  Prace interwencyjne

W świetle wyników czterech różnych analiz prace interwencyjne jawią się jako 
skuteczny w rozumieniu oddziaływania na zatrudnienie instrument aktywnej 
polityki rynku pracy. Trzeba jednak zauważyć, że wysoka efektywność zatrud-
nieniowa tego programu jest wymuszana przepisami dotyczącymi pomocy pub-
licznej dla przedsiębiorstw. Oznacza to, że efekty brutto i netto tej formy akty-
wizacji są z pewnością przeszacowane.
Prace interwencyjne generowały wysokie efekty zatrudnieniowe przede wszyst-
kim w powiatach tradycyjnie rolniczych i rolniczych z funkcją turystyczną, 
a więc na tych lokalnych rynkach pracy, na których występowało relatywnie wy-
sokie bezrobocie i niewielka liczba podmiotów gospodarczych mogących two-
rzyć nowe miejsca pracy. Stosowanie programów subsydiowania zatrudnienia 
jest wskazane tam, gdzie istnieje wysoki deficyt miejsc pracy, a uczestnictwo 
w pracach interwencyjnych stanowi jedyną szansę na podjęcie pracy.
Prace interwencyjne były skuteczną formą wsparcia dla bezrobotnych męż-
czyzn, osób legitymujących się zarówno wykształceniem wyższym, jak i pod-
stawowym, osób ze stażem do 5 lat oraz pozostających bez pracy nie dłużej niż 
12 miesięcy. 
Prace interwencyjne należy wykorzystywać w niewielkim zakresie. Stosowanie 
ich jest zasadne w sytuacji występowania (chronicznego) deficytu miejsc pracy 
i w stosunku do osób w najtrudniejszym położeniu, którzy na konkurencyjnym 
rynku pracy nie mają szans na uzyskanie zatrudnienia.
Niewiele od stażystów różnili się badani bezrobotni zaangażowani w ramach 
prac interwencyjnych. Proporcje płci były wśród nich wyrównane, byli nieco 
starsi od stażystów, częściej w stanie małżeńskim bądź rozwiedzieni i znacznie 
częściej obarczeni dziećmi na utrzymaniu (38,1%). Reprezentowali zbliżony do 
stażystów poziom wykształcenia, ale znaczne większe doświadczenie zawodo-
we i przygotowanie do wykonywania różnorodnych, ale wymagających z reguły 
niskich kwalifikacji zawodów. Odsetek niepełnosprawnych był w tej grupie naj-
wyższy.
Kończący prace interwencyjne poszukiwali pracy stosunkowo rzadko (53,7%), 
co wiązało się z obowiązkiem przedsiębiorców do ich zatrudniania przynajmniej 
przez pewien okres. Preferowali korzystanie z usług publicznego pośrednictwa 
pracy oraz wyszukiwanie ofert pracy w prasie i Internecie. Brak miejsc pracy 
oraz stosunkowo niskie kwalifikacje zawodowe uniemożliwiały im znalezienie 
pracy.
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Intensywność procesów dokształcania się wśród kończących prace interwen-
cyjne (16,6%) była znacznie niższa niż wśród uczestników programów szkole-
niowych i stażowych, ale przewyższała dwukrotnie natężenie dokształcania się 
wśród uczestników robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
72,1% respondentów którzy w badanym okresie mieli co najmniej jeden epizod 
niesubsydiowanego zatrudnienia był wśród bezrobotnych, którzy skorzystali 
z prac interwencyjnych. Wśród mężczyzn uczestniczących w pracach interwen-
cyjnych minimum jeden epizod zatrudnienia niesubsydiowanego po programie 
miało 46,5% respondentów, a wśród kobiet – 70,7%.
Aż 70,5% osób, które po pracach interwencyjnych znalazły pracę otrzymały 
umowy na czas określony, na czas nieokreślony – 22,7%. Co dziewiąte podjęcie 
pracy po udziale w pracach interwencyjnych stanowiło zatrudnienie na część 
etatu.
Uczestnicy prac interwencyjnych, którzy podejmują pracę znajdują zatrudnienie 
u pracodawców należących między innymi do takich branż, jak: sprzedaż deta-
liczna, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, roboty budowlane, administra-
cja publiczna, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne.

3.4.  Prace społecznie użyteczne

Wszystkie cztery analizy potwierdziły negatywny wpływ uczestnictwa bezro-
botnych w pracach społecznie użytecznych na szanse podjęcia zatrudnienia. Pra-
ce społecznie użyteczne nie są instrumentem służącym wyjściu z bezrobocia.
Adresatami prac społecznie użytecznych są zazwyczaj bezrobotni najsłabiej ro-
kujący na rynku pracy, będący jednocześnie klientami pomocy społecznej. Po-
woduje to występowanie efektu kwaszenia, który sprawia, że uzyskane efekty są 
dużo niższe niż przeciętne oczekiwane efekty dla całej populacji bezrobotnych.
Najmniej korzystną strukturą demograficzną i społeczno-zawodową charaktery-
zowały się prace społecznie użyteczne. Uczestniczyły w nich w większości ko-
biety (62,7%), których wiek był przeciętnie rzecz biorąc najwyższy. Większość 
uczestników była w stanie małżeńskim (51,2%), ale bardzo wysoki był udział 
rozwiedzionych i w separacji (16,9%). Grupa ta też była w największym stop-
niu obarczona posiadaniem dzieci. Charakteryzowali się najniższym poziomem 
wykształcenia. Ich doświadczenie zawodowe było zróżnicowane; znaczny był 
odsetek osób bez doświadczenia zawodowego, ale była też spora grupa osób 
o stosunkowo długim stażu pracy. Reprezentowali zawody wymagające niskich 
kwalifikacji (pracownicy przy pracach prostych, robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy), a często też nie posiadali 
zawodu. Wysoki był wśród nich odsetek osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy prac społecznie użytecznych należeli do najczęściej poszukujących 
pracy (83,5%). Do ich ulubionych form poszukiwania pracy należały wizyty 
składane bezpośrednio u pracodawców, usługi powszechnego pośrednictwa 
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pracy i pomoc rodziny i znajomych. Nie korzystali natomiast prawie zupełnie 
z wysyłania aplikacji do pracodawców, co wynikało zapewne z braku umiejęt-
ności przygotowania takiej aplikacji. Jako powód braku pracy, częściej niż inni 
wskazywali problemy zdrowotne i rodzinne, niedogodny dojazd do pracy i brak 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Szukali więc powodów niezależnych 
niejako od nich. Nie wskazywali natomiast z reguły jako powodu niepodejmo-
wania pracy niskiej wysokości oferowanego im wynagrodzenia.
Niskim kwalifikacjom zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych to-
warzyszyło najniższe natężenie działań podejmowanych we własnym zakresie, 
zmierzających do ich podniesienia.
Najmniej respondentów z grupy głównej doświadczyło zatrudnienia wśród tych 
bezrobotnych, którzy uczestniczyli w pracach społecznie użytecznych (27,7%). 
Około trzy czwarte uczestników PSU którzy znaleźli zatrudnienie w badanym 
okresie, podejmowało pracę niesubsydiowaną tylko jednokrotnie. Wśród męż-
czyzn uczestniczących w PSU minimum jeden epizod zatrudnienia niesubsydio-
wanego po programie miało 21,2% respondentów, a wśród kobiet – 30,8%.
64,9% osób, które po pracach społecznie użytecznych znalazły pracę otrzyma-
ły umowy na czas określony, na czas nieokreślony zaledwie 8,8%, a na umowę 
zlecenie lub o dzieło aż 26,3%. PSU to program, po którym największy – w po-
równaniu do innych badanych instrumentów – odsetek podjęć pracy stanowiło 
zatrudnienie na część etatu (21,6%).
Uczestnicy prac społecznie użytecznych, którzy podejmują później pracę nie-
subsydiowaną znajdują zatrudnienie w takich branżach, jak: roboty budowla-
ne, administracja publiczna, pozostałe uprawy rolne, produkcja elektronicznego 
sprzętu powszechnego użytku, produkcja pozostałych mebli, sprzedaż detalicz-
na prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

3.5.  Roboty publiczne

Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie negatywnych efektów, bądź nie-
istotne statystycznie oddziaływanie robót publicznych na prawdopodobieństwo 
zatrudnienia. 
Robotami publicznymi obejmuje się bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, co powoduje występowanie wspomnianego efektu kwaszenia zani-
żającego efektywność zatrudnieniową tego instrumentu.
Nieskuteczność tej formy aktywizacji ma też związek z występowaniem efek-
tów stygmatyzacji. Pracodawcy nie chcą zatrudniać uczestników robót publicz-
nych, których postrzegają jako pracowników mało wydajnych i słabo zmotywo-
wanych do pracy. 
Roboty publiczne przestają spełniać funkcje aktywizacyjne, stanowią raczej instru-
ment pasywnej polityki rynku pracy, zapewniając przede wszystkim wsparcie mate-
rialne dla bezrobotnych wywodzących się z grup problemowych na rynku pracy.
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Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie koszty uczestnictwa bezrobotnego w pro-
gramie oraz ich negatywny wpływ na zatrudnienie wskazane jest zaniechanie 
stosowania tego instrumentu jako formy przeciwdziałania bezrobociu.
Roboty publiczne były najbardziej zmaskulinizowane (78,1%). Ich uczestnicy 
należeli do najstarszych, z reguły byli w stanie małżeńskim (52,7%) i posiadali 
dzieci na utrzymaniu. Poziom ich wykształcenia należał do najniższych, był nie-
co tylko wyższy niż uczestników prac społecznie użytecznych. Z reguły posiada-
li znaczne doświadczenie zawodowe, charakteryzowali się posiadaniem najdłuż-
szego stażu pracy i mieli przygotowanie do wykonywania zawodów robotników 
przemysłowych i rzemieślników, pracowników usług osobistych i sprzedawców, 
pracowników przy pracach prostych. 
Kończący roboty publiczne z reguły trafiali ponownie na rynek pracy; inten-
sywność poszukiwania pracy w tej grupie należała do najwyższych (83,5%). 
Bardziej niż inni preferowali składanie wizyt bezpośrednio w zakładach pracy 
oraz korzystanie z pomocy rodziny i znajomych, natomiast stosunkowo rzadko, 
podobnie jak uczestnicy prac społecznie użytecznych, wysyłali aplikacje bezpo-
średnio do pracodawców. Jako powód niemożności podjęcia pracy częściej od 
innych wymieniali brak miejsc pracy i niedogodny dojazd do pracy.
Podobnie jak w przypadku kończących udział w pracach społecznie użytecz-
nych intensywność procesów dokształcania się we własnym zakresie była bar-
dzo niska.
Wśród mężczyzn uczestniczących w robotach publicznych minimum jeden epi-
zod zatrudnienia niesubsydiowanego po programie miało aż 94,4% responden-
tów, a wśród kobiet – 62,5%. 
Aż 80,4% osób, które po robotach publicznych znalazły pracę, otrzymało umo-
wy na czas określony, na czas nieokreślony – zaledwie 8,9%, a umowę cywilno-
prawną zaproponowano 12,5%. Najmniej wśród analizowanych instrumentów 
– zaledwie 3,7% podjęć pracy po udziale w robotach publicznych stanowiło za-
trudnienie na część etatu.
Uczestnicy robót publicznych, którzy podejmują pracę znajdują zatrudnienie 
u pracodawców należących między innymi do takich branż, jak: kierowanie 
podstawowymi rodzajami działalności publicznej, roboty budowlane, produkcja 
pozostałej odzieży wierzchniej, pozostała działalność usługowa.

3.6.  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej charakteryzowały się w po-
równaniu z pozostałymi instrumentami aktywnej polityki rynku pracy najwyż-
szą skutecznością w kategorii wpływu na zatrudnienie. Trzeba jednak podkre-
ślić, że w przypadku analizy na danych z systemu Syriusz efekty zatrudnieniowe 
dotacji zostały prawdopodobnie przeszacowane ze względu na sposób pomiaru 
efektywności zatrudnieniowej, zakładający efekty brutto na poziomie 100%.
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Wyniki analiz wykonanych na danych z sondażu, zarówno metodą PSM, jak i za 
pomocą analizy regresji potwierdziły występowanie wysokiego i pozytywnego 
oddziaływania dotacji na zatrudnienie. W miarę upływu czasu od zakończenia 
programu efekty netto dotacji systematycznie zmniejszały się. Oznacza to, że 
forma ta nie zapewniała wszystkim uczestnikom programu trwałego zatrudnie-
nia w dłuższym okresie. 
Należy zmienić sposób badania efektywności zatrudnieniowej dotacji, obecnie 
stosowany miernik ma niewielką wartość informacyjną. Efekty dotacji powinny 
być mierzone dopiero po upływie okresu dwunastu obowiązkowych miesięcy 
utrzymania działalności od daty przyznania środków.
Trzeba podkreślić, że wysokie efekty zatrudnieniowe tego programu są osią-
gane kosztem wysokich nakładów finansowych na tę formę aktywizacji. Koszt 
uczestnictwa w programie w 2009 r. wynosił 17102 zł. W związku z ogranicze-
niami finansowymi w polityce rynku pracy nie zaleca się dalszej ekspansji tej 
formy aktywizacji. 
Osoby podejmujące działalność gospodarczą były grupą najbardziej dynamicz-
ną. Byli to w większości mężczyźni (62,8%), również młodzi, chociaż nie-
co starsi od uczestników szkoleń, w większości w wieku 25–34 lata (50,6%). 
Większość stanowiły osoby w stanie małżeńskim (52,2%), ale również częś-
ciej niż przeciętnie nieposiadające dzieci (81,2%). Ich poziom wykształcenia 
był nieco niższy niż uczestników szkoleń, ale bardziej zróżnicowany. Bardziej 
zróżnicowana była również ich struktura zawodowa; występowali wśród nich 
najczęściej: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (23,3%), specjaliści (22,8%), 
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (16,1%) oraz technicy i inny średni 
personel (15,6%). Najczęściej posiadali już doświadczenie zawodowe. Z reguły 
byli pełnosprawni.
Osoby wykorzystujące dotację z urzędu pracy na założenie własnej firmy najrza-
dziej poszukiwały pracy po zakończeniu programu (30,1%), co wynikało zapew-
ne z trwałości stworzonego sobie miejsca pracy. Należały do najczęściej wysyła-
jących aplikacje bezpośrednio do pracodawców, a do najrzadziej korzystających 
z publicznego pośrednictwa pracy. Powody rodzinne częściej niż w innych przy-
padkach uniemożliwiały im podjęcie pracy, natomiast najrzadziej uskarżali się 
na brak miejsc pracy i zbyt niski poziom kwalifikacji.
Omawiana subpopulacja należała do dość intensywnie dokształcających się we 
własnym zakresie (27,5%), co wynikało zapewne ze zmuszających ich do tego, 
zmieniających się okoliczności, związanych ze zmianami przepisów prawa, wa-
runków gospodarowania i pojawiania się nowych technologii.
Dotacja uzyskiwana z urzędu pracy istotnie przyczyniała się do podjęcia decyzji 
o samodzielnym wystartowaniu w biznesie. Tylko 26% uzyskujących wsparcie 
z urzędu pracy podjęłoby działalność gospodarczą, w tym tylko nieco ponad 7% 
zdecydowanie. Aż dla trzech osób na cztery podejmujące dotowaną działalność 
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gospodarczą szkolenie, doradztwo i przede wszystkim pomoc kapitałowa stano-
wiły czynnik osłabiający ryzyko i skłaniający do podjęcia takiej decyzji. 
Niski odsetek respondentów, którzy zadeklarowali podjęcie zatrudnienia niesub-
sydiowanego po programie wśród osób które założyły działalność gospodarczą 
(30,0%) może wynikać z faktu nieodnotowywania przez respondentów przej-
ścia z okresu „obowiązkowego” utrzymania miejsca pracy w nowo utworzonej 
firmie do kontynuacji tego zatrudnienia już bez groźby zwrotu dotacji. Wśród 
osób bezrobotnych, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, dominował jeden epizod pracy niesubsydiowanej (ponad 90%). Wśród 
mężczyzn którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności minimum jeden 
epizod zatrudnienia niesubsydiowanego po programie miała jedna trzecia re-
spondentów, a wśród kobiet było to 31,3%.
12,7% podjęć pracy po skorzystaniu z dotacji na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej stanowiło zatrudnienie na część etatu.
Osoby korzystające z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które na-
stępnie podejmują pracę niesubsydiowaną, znajdują zatrudnienie w takich bran-
żach, jak: sprzedaż detaliczna, roboty budowlane, fryzjerstwo i pozostałe zabie-
gi kosmetyczne, transport drogowy towarów, konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, działalność 
agencji reklamowych, pozostała działalność profesjonalna, pozostałe przetwarzanie 
i konserwowanie owoców i warzyw oraz produkcja piekarsko-ciastkarska.
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