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MOTYWY PODEJMOWANIA SZKOLE  PRZEZ BEZROBOTNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 
Streszczenie. Badania przeprowadzone w pracy dotyczy y okre!lenia hierarchii motywów, 

jakimi kierowali si" bezrobotni podejmuj#c szkolenie. Okazuje si", i$ najwa$niejszym motywem 

by o zwi"kszenie szans na zatrudnienie oraz poszerzenie kwalifikacji. Jednak szczegó owa analiza 

wyników wskaza a na pewne ró$nice w podej!ciu bezrobotnych do szkole% w zale$no!ci od regio-

nu, p ci, wieku, wykszta cenia, miejsca zamieszkania i czasu pozostawania bezrobotnym. Cz"!& 

zaobserwowanych ró$nic jest statystycznie istotna. Wymiernym efektem szkole% powinno by& 

znalezienie pracy przez bezrobotnego. W!ród badanych bezrobotnych odbywaj#cych szkolenia 

prac" znalaz o poni$ej 40%. Warto jednak zauwa$y&, i$ z tych którzy j# znale'li zdecydowana 

wi"kszo!& podj" a zatrudnienie w zawodzie zwi#zanym z tematyk# szkolenia. Pozwala to na uzna-

nie, i$ szkolenia efektywnie przyczyniaj# si" do zwalczania bezrobocia. 

 

1. WPROWADZENIE 

Gospodarka oparta na wiedzy wyznaczy a nowe kierunki i 'ród a poszukiwania 

przewagi konkurencyjnej przedsi"biorstw oraz rozwoju spo eczno-gospodarczego 

dla ca ej Europy. W gospodarce tej systematycznie ro!nie popyt na wiedz" 

i wykwalifikowan# si " robocz#, jednak tempo przemian w gospodarce sprawia, 

$e istniej#ca wiedza i umiej"tno!ci deprecjonuj# si" w krótkim czasie. Wymusza to ko- 

nieczno!& ci#g ego podnoszenia kwalifikacji i uczenia si", a to sprzyja procesowi 

powstawania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Aktualna sytuacja na rynku pracy 

powoduje, i$ nie mo$na oczekiwa& w d u$szym okresie czasu, a cz"sto nawet krótszym, 

sta ego zatrudnienia u jednego pracodawcy. Dynamika wspó czesnej gospodarki 

w zakresie warunków funkcjonowania przedsi"biorstwa i technologii oraz rozwój 

spo ecze%stwa informacyjnego wywieraj# silny wp yw na rynek pracy. Tylko osoby 

potrafi#ce szybko przystosowa& si" do nowej rzeczywisto!ci mog# prawid owo 

funkcjonowa& na takim rynku. Zgodnie z wytycznymi strategii lizbo%skiej, w celu 

zaspokojenia potrzeb rynkowych nowoczesnej gospodarki konieczne jest przemode- 

lowanie systemu kszta cenia w taki sposób, aby mo$liwe by o stworzenie modelu 

gospodarczego opartego o wiedz"
1. W tym !wietle powa$nego znaczenia nabiera rola 

systemów edukacyjnych oraz szeroko rozumiane procesy kszta cenia, prowadz#ce do 

podnoszenia kwalifikacji ca ego spo ecze%stwa. Pomoc# w tym zakresie s# aktywne 

formy wspierania bezrobotnych, a w!ród nich dominuj#c# rol" pe ni# szkolenia. 

Uwzgl"dniaj#c powy$sze uwarunkowania w niniejszym artykule podj"to prób" okre!le- 

nia motywów, jakimi kierowa y si" osoby bezrobotne podejmuj#c szkolenie. 

                                                 
*   Dr., Zak ad Ekonomii, Politechnika Koszali%ska. 

** Dr., Zak ad Ekonomii, Politechnika Koszali%ska. 

1 Strategia Lizbo ska Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych 

i Spo ecznych Urz#d Komitetu Integracji Europejskiej, [za:] www.strategializbonska.pl. 
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 Za szczególnie istotnie uznano zbadanie !wiadomo!ci bezrobotnych w zakresie 

pozyskania pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. 

W kontek!cie dokonuj#cych si" przemian spo ecznych, gospodarczych i demogra- 

ficznych2 podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej pa%stwa, istotnie wp y- 

waj#cej na struktur" rynku pracy, stanowi aktywizacja zawodowa osób pozostaj#cych 

bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo. Aktywno!& zawodowa ludno!ci da-

nego regionu determinowana jest przez zasoby kapita u ludzkiego, a zwo aszcza jego 

jako!&. Ilo!& osób pracuj#cych, ich wiedza, kwalifikacje i umiej"tno!ci stanowi# kapita , 

który odpowiednio wykorzystany przez pracodawców w konsekwencji prowadzi do po-

prawy efektywno!ci funkcjonowania przedsi"biorstw3, a tak$e rozwoju gospodarczego 

regionów i pa%stw4. Kierunki reform spo eczno-gospodarczych dla nowoczesnej Europy, 

a tym samym dla Polski wyznaczy a Strategia Lizbo%ska, która za priorytetowe przyj" a 

dzia ania, maj#ce na celu podnie!& efektywno!& rynku pracy. W!ród najistotniejszych 

wymieni& nale$y nast"puj#ce: 

  tworzenie sprzyjaj#cych warunków dla powstawania i rozwoju firm innowacyj-

nych, szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsi"biorczo!ci; 

  rozwój aktywnej polityki zatrudnienia; 

  poprawa jako!ci pracy; 

  mobilno!& pracowników - otwarcie europejskich rynków pracy; 

  inwestowanie w zasoby ludzkie; 

  zabezpieczenia spo eczne i promowanie integracji spo ecznej. 

Za jedno z g ównych 'róde  opó'nienia Europy wzgl"dem Japonii i USA uznano 

obowi#zuj#cy spo eczny model rynku pracy. Zdiagnozowano, $e europejskie narody 

nadmiernie przywi#za y si" do parasola ochronnego pa%stwa. Wysokie wydatki na cele 

socjalne, w tym zasi ki dla bezrobotnych, nie sk ania y do aktywnego poszukiwania pra-

cy i obci#$a y europejskie bud$ety. Strategia mia a da& pocz#tek nowemu sposobowi 

my!lenia o rynku pracy i jego miernikach. St#d te$ zdecydowana wi"kszo!& dzia a% po-

dejmowanych w zakresie strategii lizbo%skiej zwi#zana jest z modernizacj# polityki za-

trudnienia oraz kreowaniem pozytywnych zmian na rynku pracy. Za o$enia dla „ideal-

nego” rynku pracy, do którego d#$y Unia, opisano przy pomocy trzech wska'ników: 

stopy zatrudnienia ogó em, stopy zatrudnienia w!ród kobiet i osób powy$ej 50. roku $y-

cia. Priorytetow# warto!& wska'ników przedstawiono w tabeli 1.  

Podstawowym przes aniem Strategii Lizbo%skiej jest u atwienie prowadzenia dzia al-

no!ci gospodarczej, szczególnie w sektorze ma ych i !rednich przedsi"biorstw, a wi"c tam, 

gdzie tworzy si" najwi"cej miejsc pracy5. Wobec rosn#cego zapotrzebowania na wiedz" 

i wykwalifikowanych pracowników umys owych wymaga si" od ludzi ci#g ego podnosze-

nia poziomu wykszta cenia, kompetencji oraz tworzenia i przyswajania nowej wiedzy. 

                                                 
2 Por. Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarz#dzania Kadrami, [2008], Stan kapita!u ludzkiego, s. 8; 

G ówny Urz#d Statystyczny, Departament Bada% Demograficznych, [2009], Prognoza ludno"ci na lata 2008-

2035, Warszawa s. 54-55. 
3 OECD Centre of Educational Research and Innovation, [2000], Knowledge Management in the Learn-

ing Society. Educations and Skills. Pary$. 
4 Poj"cia kapita  intelektualny i kapita  ludzki w analizie procesów gospodarczych i rozwoju organizacji 

cz"sto traktuje si" to$samo. Logicznym jest uznanie kapita u ludzkiego za w"$sz# kategori" ni$ kapita  

intelektualny por. L. Edvinsson, M.S. Malone, [2001], Kapita! intelektualny, PWN, Warszawa, s. 17. 
5 Strategia Lizbo ska Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. 
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Tab. 1. Priorytetowa warto!" wybranych wska#ników Strategii Lizbo$skiej 

Wska#nik 
UE 25
2003 

POLSKA
2003 

UE 
2009 

POLSKA
2009 

Zachodnio-
pomorskie 

 IV kw. 2009

CEL 
2010 

 Stopa zatrudnienia 63% 51,20% 65% 59,30% 45,20% 70% 

 Stopa zatrudnienia kobiet 55,20% 46% 58,90% 52,80% 38,50% 60% 

 Stopa zatrudnienia pracowników 50+ 40,30% 26,90% 46,20% 32,30% b.d. 50% 

#ród!o: opracowanie w!asne na podstawie: www.eurostat.eu; GUS, [2010], Aktywno"$ ekono-

miczna ludno"ci Polski IV kwarta! 2009. r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, s. 

33-37; W. Kok, [2004], Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, 

Report from the High Level Group, European Communities, Belgia. 

Kluczowe zatem znaczenie dla rozwoju gospodarki wiedzy maj# inwestycje w eduka-

cj" oraz inne formy rozwoju kapita u ludzkiego, prowadz#ce do wzrostu gospodarczego6. 

Po wielu latach niskoefektywnej polityki rynku pracy Ministerstwo Pracy w Polsce posta-

wi o równie$ na tzw. aktywn# polityk", której celem jest zwi"kszanie szans osób bezrobot-

nych na ponowne zatrudnienie. S u$# temu szkolenia dokwalifikuj#ce lub przekwalifikuj#-

ce, wsparcie doradców zawodowych czy dofinansowywanie pomys ów na biznes. Progra-

my pasywne, w tym wyp ata zasi ków, przesta y dominowa& w wydatkach kasy pa%stwa. 

W 2006 r. na zasi ki i !wiadczenia dla bezrobotnych Fundusz Pracy przeznaczy  51% 

wszystkich wydatków, natomiast w roku 2008 – 33,2% ogó u !rodków.  Jednocze!nie ro-

!nie udzia  wydatków z Funduszu na aktywne formy: z 37,6% w 2006 r. do 55,3% 

w 2008 r. W!ród aktywnych programów najwi"kszy udzia  w wydatkach Funduszu Pracy 

stanowi# !rodki na podj"cie dzia alno!ci gospodarczej (34%) oraz sta$e dla absolwentów 

(29%). Udzia  wydatków na szkolenia szacuje si" na oko o 8,8%7. W rachunku ekono-

micznym istotna jest ocena efektywno!ci poszczególnych programów wsparcia osób po-

szukuj#cych pracy. Szczegó owe dane zaprezentowano na rysunku 1.  

Rys. 1. Efektywno!" a udzia% wydatków na dan& kategori' w ogóle wydatków na ALMP 

 
#ród!o: M. Boni (red.), [2009], Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Mi-

nistrów, Warszawa, s. 110.  

                                                 
6 G.S. Becker, G.N. Becker, [2006], Ekonomia %ycia, Helion, Gliwice, s. 89. 
7 [Za:] www.mpips.pl. 
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Analizuj#c efektywno!& poszczególnych instrumentów aktywizuj#cych bezrobot-

nych, mo$na przyj#& stwierdzenie, $e najta%sz#, a przy tym efektywn# pomoc# oferowa-

n# osobom szukaj#cym pracy s# jednak szkolenia. Jedna osoba obj"ta szkoleniem kosz-

towa a podatnika oko o 5 tys. z . Dla porównania, jedna osoba obj"ta wsparciem dzia al-

no!ci gospodarczej kosztowa a oko o 30 tys. z . Na efektywno!& szkolenia wp ywa tak$e 

sposób doboru jego uczestników. Lepsze wyniki uzyskuj# szkolenia organizowane dla 

grup osób o zbli$onym poziomie wykszta cenia czy umiej"tno!ci. Nie bez znaczenia pozo-

staje tak$e kwestia motywacji uczestników szkole%, a zw aszcza oczekiwania co do mo$-

liwo!ci pozyskania pracy po jego odbyciu.  
 

2. METODY 

W celu zbadania motywów udzia u w szkoleniach przeprowadzono badania  w ra-

mach programu „Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji” w 2009 roku. Próba 

obejmowa a 505 bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego. Badaniu podle-

gali bezrobotni odwiedzaj#cy Powiatowe Urz"dy Pracy. Zadawano im szereg pyta%, 

w szczególno!ci dotycz#cych szkole%, w jakich uczestniczyli lub chcieliby uczestniczy& 

w przysz o!ci oraz motywów, którymi kierowali si" podejmuj#c szkolenia. 

Minimaln# liczebno!& próby wyznaczono opieraj#c si" na schemacie losowania 

z populacji sko%czonej. Skorzystano tutaj ze wzoru8: 
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gdzie: n – minimalna liczebno!& próby; 

          N – liczebno!& populacji; 

           d – b #d oszacowania frakcji; 

         u! – kwantyl rz"du 1-(!/2) w standardowym rozk adzie normalnym. 

Zak adaj#c, i$ frakcja empiryczna z 95%-owym prawdopodobie%stwem ma ró$ni& 

si" o nie wi"cej ni$ 5% od frakcji rzeczywistej otrzymano minimaln# liczebno!& próby 

na poziomie 383. Badaniu poddano wi"ksz# liczb" bezrobotnych, ostatecznie do analizy 

wyników wesz o 505 ankiet, co gwarantuje maksymalny b #d oszacowania frakcji 

na poziomie 4,36% z 95%-owym prawdopodobie%stwem. Aby uzyska& tak# liczb" bez-

robotnych bior#cych udzia  w szkoleniach wcze!niej nale$a o zapyta& 2576 o podejmo-

wanie takich prób. Zale$no!ci pomi"dzy zmiennymi charakteryzuj#cymi poczynania 

bezrobotnych na rynku pracy oraz zmiennymi metryczki badano za pomoc# testu chi-

kwadrat Pearsona opieraj#c si" na pakiecie statystycznym Statistica9. 

                                                 
8 C. Bracha, [1986], Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, s. 74 i 88. 
9 M. Dobosz, [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników bada , Akademicka 

Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, s. 357-358. 
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3. REZULTATY 

W pierwszej cz"!ci bada% zapytano bezrobotnych o uczestnictwo w szkoleniach lub 

kursach organizowanych przez Powiatowe Urz"dy Pracy. Na 2578 ankietowanych 

19,6% (tj. 505 osób) potwierdzi o swój udzia  w tej formie aktywizacji. Nie stwierdzono 

tutaj istotnej zale$no!ci z p ci# ankietowanych (p=0,47504). Udzia  kobiet w szkoleniach 

by  nieznacznie wy$szy ni$ m"$czyzn (odpowiednio 20,1% i 18,9%). Nie stwierdzono 

równie$ zwi#zku z miejscem zamieszkania respondentów (p=0,18455), chocia$ nieco 

cz"!ciej szkolenia podejmowali bezrobotni mieszkaj#cy w mie!cie (20,5%) ni$ na wsi 

(18,4%). Wyra'ny, statystycznie istotny okaza  si" zwi#zek pomi"dzy uczestnictwem 

w szkoleniach a wiekiem bezrobotnego (p=0,00018). Osoby dopiero wchodz#ce na ry-

nek pracy rzadziej podejmowa y szkolenia. Ich udzia  oszacowano na 12,9%, podczas 

gdy w kategoriach wiekowych powy$ej 24 lat udzia  osób uczestnicz#cych w szkole-

niach przekroczy  20% (por. tabela 2). 

Tab. 2. Uczestnictwo w szkoleniach a wiek bezrobotnego 

Czy bezrobotny wcze!niej uczestniczy%  
w szkoleniu organizowanym przez PUP?

Przedzia% 
wiekowy 

tak nie 
Razem 

76 512 588 poni(ej 24 
12,9% 87,1% 100% 

184 724 908 
24 - 34 

20,3% 79,7% 100% 
120 425 545 35 - 44 

22,0% 78,0% 100% 
96 311 407 

45 - 54 
23,6% 76,4% 100% 

27 99 126 55 - 64 
21,4% 78,6% 100% 

1 1 2 
powy(ej 64 

50,0% 50,0% 100% 
504 2072 2576 

ogó%em 
19,6% 80,4% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Przeprowadzona analiza wykaza a istotny wp yw wykszta cenia bezrobotnego na po-

dejmowanie szkole% (p=0,00476). W grupie badanych bezrobotnych udzia  osób z wy-

kszta ceniem gimnazjalnym w szkoleniach wyniós  tylko 9,6%. Równie$ niski by  udzia  

osób z wykszta ceniem wy$szym. Osoby deklaruj#ce wykszta cenie licencjata stanowi y 

16,3%, a z wykszta ceniem magisterskim – 14,0% (tabela 3). 

Przechodz#c do szczegó owego opisu próby bezrobotnych bior#cych udzia  w szko-

leniach (n=505) zauwa$y& mo$na istotny zwi#zek pomi"dzy p ci# bezrobotnego a po-

dejmowan# tematyk# szkolenia (p=0,0000). Kobiety ch"tnie wybiera y szkolenia z na-

st"puj#cych obszarów tematycznych:  

  kurs komputerowy – 16,0%, 

  obs uga kas fiskalnych – 11,5%, 

  ksi"gowo!& – 11,5%, 

  kursy j"zykowe (angielski i niemiecki) – 8,9%, 

  zaj"cia aktywizacyjne – 6,7%, 

  ABC przedsi"biorczo!ci – 5,6%, 

  gastronomia (kucharz, kelner, barman) – 5,2%. 
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Tab. 3. Uczestnictwo w szkoleniach a wykszta%cenie bezrobotnego 

Czy bezrobotny wcze!niej uczestniczy%  
w szkoleniu organizowanym przez PUP?Wykszta%cenie 

tak nie 
Razem 

88 323 411 podstawowe 
21,4% 78,6% 100% 

12 113 125 
gimnazjalne 

9,6% 90,4% 100% 
137 592 729 zawodowe 

18,8% 81,2% 100% 
218 775 993 

!rednie 
22,0% 78,1% 100% 

26 134 160 licencjat 
16,3% 83,8% 100% 

22 135 157 
magisterskie 

14,0% 86,0% 100% 
503 2072 2575 

Ogó%em 
19,5% 80,5% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Analizuj#c dominuj#ce tematy szkole% w!ród m"$czyzn zaobserwowano, i$ by y 

to szkolenia w nast"puj#cych obszarach: 

  spawacz – 15,8% 

  budownictwo – 14,1% 

  operator wózków wid owych – 14,1% 

  kierowca – 9,6% 

  operator koparko- adowarki – 7,3% 

Zmienn#, która wyra'nie ró$nicowa a bezrobotnych ze wzgl"du na podejmowany 

zakres szkolenia by o wykszta cenie (p=0,00000). Zaobserwowano, $e osoby z wy-

kszta ceniem podstawowym najcz"!ciej wybiera y szkolenia z zakresu budownictwa – 

11,8%, obs ugi kas fiskalnych – 10,5%, gastronomii – 9,2%. Osoby z wykszta ceniem 

zawodowym ch"tniej uczestniczy y w szkoleniach z zakresu spawania – 10,5%, budow-

nictwa – 9,7%, kursu komputerowego – 8,1% oraz obs ugi kas fiskalnych – 8,1%. Osoby 

z wykszta ceniem !rednim najcz"!ciej wybiera y szkolenia zwi#zane z komputerami – 

16,7%, ksi"gowo!ci – 10,9% i ABC przedsi"biorczo!ci – 7,9%. Bezrobotni z wykszta -

ceniem wy$szym podejmowali przede wszystkim szkolenia z nauki j"zyków obcych – 

ponad 20%, ksi"gowo!ci – ponad 20% oraz kursy komputerowe – ponad 15%.  

Jedn# z najwa$niejszych kwestii poruszanych w badaniach by o okre!lenie moty-

wów podejmowania szkole% przez bezrobotnych. W tym zakresie ró$nice pomi"dzy ko-

bietami i m"$czyznami nie by y znacz#ce. Generalnie podstawowym motywem podej-

mowania szkole% okaza a si" ch"& zwi"kszenia szans na zatrudnienie. Ponad 60% kobiet 

i m"$czyzn udzieli o takiej odpowiedzi. Ankietowani stosunkowo cz"sto wskazywali 

równie$ na takie motywy jak: poszerzenie kwalifikacji (43,4% kobiet i 37,5% m"$-

czyzn) oraz na w asn# inicjatyw" (24,0% kobiet i 20,3% m"$czyzn). Najrzadziej poja-

wiaj#cym si" motywem uczestniczenia w by a utrata !wiadcze%, poczucie, ze co! 

w ko%cu nale$y zacz#& robi&. Szczegó owe dane zaprezentowano w tabeli 4.  

Analiza wyników z przeprowadzonych bada% sugeruje, i$ wiek ankietowanego wy-

ra'nie wp ywa na motywy podejmowania szkole%. Zaobserwowano, $e wraz ze wzro-

stem wieku respondentów maleje sk onno!& do podejmowania w asnych inicjatyw. Ba-

dani bezrobotni nie zauwa$ali ju$ tak cz"sto szans na zatrudnienie oraz rzadziej dostrze-

gali plusy w poszerzeniu kwalifikacji. Natomiast, cz"!ciej ni$ w!ród osób m odszych 
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i w !rednim wieku, przyczyn# podejmowania szkole% by y namowy pracownika Powia-

towego Urz"du Pracy. 

Tab. 4. Motywy podejmowania szkole$ wed%ug p%ci ankietowanego 

Motywy uczestnictwa w szkoleniu 

P%e" 
zwi'kszenie 

szans na  
zatrudnie-

nie 

z w%asnej 
inicjaty-

wy 

namowa 
pracownika 

PUP 

namowa 
rodziny, 

znajomych

poszerzanie 
kwalifikacji

gro#ba 
utraty 
!wiad-
cze$ 

trzeba 
by%o w 

ko$cu co! 
zrobi" 

inny 
powód 

Razem

183 73 29 4 132 9 12 3 304 kobieta 
60,2% 24,0% 9,5% 1,3% 43,4% 3,0% 3,9% 1,0% - 

119 39 18 8 72 11 11 6 192 
m'(czyna 

62,0% 20,3% 9,4% 4,2% 37,5% 5,7% 5,7% 3,1% - 
302 112 47 12 204 20 23 9 496 

Ogó%em 
60,9% 22,6% 9,5% 2,4% 41,1% 4,0% 4,6% 1,8% - 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

W tabeli 5 zaprezentowano odpowiedzi respondentów we wszystkich grupach wie-

kowych. 

Tab. 5. Motywy podejmowania szkole$ wed%ug wieku ankietowanego 

Motywy uczestnictwa w szkoleniu 

Przedzia% 
wiekowy 

zwi'kszenie 
szans na 

zatrudnie-
nie 

z w%asnej 
inicjaty-

wy 

namowa 
pracownika 

PUP 

namowa 
rodziny, 
znajo-
mych 

poszerza-
nie kwali-

fikacji 

gro#ba 
utraty 
!wiad-
cze$ 

trzeba 
by%o w 
ko$cu 

co! zro-
bi" 

inny 
po-
wód 

Razem 

45 12 8 2 34 1 2 0 74 poni(ej 24 
60,8% 16,2% 10,8% 2,7% 45,9% 1,4% 2,7% 0,0% - 

116 45 12 5 89 5 5 3 182 
24 - 34 

63,7% 24,7% 6,6% 2,7% 48,9% 2,7% 2,7% 1,6% - 
74 27 9 1 41 8 7 2 116 35 - 44 

63,8% 23,3% 7,8% 0,9% 35,3% 6,9% 6,0% 1,7% - 
56 23 10 2 29 4 6 3 95 

45 - 54 
58,9% 24,2% 10,5% 2,1% 30,5% 4,2% 6,3% 3,2% - 

11 5 8 2 9 2 3 1 27 55 - 64 
40,7% 18,5% 29,6% 7,4% 33,3% 7,4% 11,1% 3,7% - 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 powy(ej 
64 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 

302 112 47 12 203 20 23 9 495 
Ogó%em 

61,0% 22,6% 9,5% 2,4% 41,0% 4,0% 4,6% 1,8% - 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Wspó cze!nie podkre!la si", $e wy$sze wykszta cenie zmniejsza prawdopodobie%-

stwo znalezienia si" w szeregach bezrobotnych, jednak paradoksalnie jego posiadanie 

nie gwarantuje zatrudnienia. Uznano, $e wykszta cenie jest zmienn#, w oparciu o któr# 

warto przeanalizowa& wypowiedzi respondentów, co do motywów podejmowania szko-

le%. Analizuj#c zebrany materia  empiryczny zaobserwowano, $e osoby bezrobotne 

z wykszta ceniem wy$szym cz"!ciej ni$ osoby z ni$szym wykszta ceniem wskazywa y 

na zwi"kszenie szans zatrudnienia oraz poszerzenie kwalifikacji, jako g ówny motyw 

podejmowania szkole% (po oko o 70% odpowiedzi). 

Analiza wykaza a tak$e, $e im ni$szym wykszta ceniem legitymowali si" respon-

denci tym s abszy by  motyw poszerzenia kwalifikacji zawodowych w drodze szkole%. 
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Ten motyw szkole% jako istotny uzna o jedynie 25,3% badanych bezrobotnych z wy-

kszta ceniem podstawowym. Cz"!ciej w!ród osób z wykszta ceniem podstawowym 

i zawodowym ni$ w pozosta ych grupach jako motyw pojawia o si" zagro$enie utrat# 

!wiadcze%. Szczegó owe odpowiedzi respondentów przedstawiono w tabeli 6.  

Tab. 6. Motywy podejmowania szkole$ wed%ug wykszta%cenia ankietowanego 

Motywy uczestnictwa w szkoleniu 

Wykszta%ce-
nie 

zwi'kszenie 
szans na 

zatrudnie-
nie 

z w%asnej 
inicjaty-

wy 

namowa 
pracowni-

ka pup 

namowa 
rodziny, 
znajo-
mych 

poszerza-
nie kwali-

fikacji 

gro#ba 
utraty 
!wiad-
cze$ 

trzeba 
by%o w 
ko$cu 

co! zro-
bi" 

inny 
po-
wód 

Razem 

45 18 11 5 21 7 9 2 83 podstawowe 
54,2% 21,7% 13,3% 6,0% 25,3% 8,4% 10,8% 2,4% - 

5 1 4 0 4 0 1 1 13 
gimnazjalne 

38,5% 7,7% 30,8% 0,0% 30,8% 0,0% 7,7% 7,7% - 
88 26 12 1 47 8 5 3 134 zawodowe 

65,7% 19,4% 9,0% 0,7% 35,1% 6,0% 3,7% 2,2% - 
132 53 17 5 105 5 5 3 215 

!rednie 
61,4% 24,7% 7,9% 2,3% 48,8% 2,3% 2,3% 1,4% - 

15 8 1 0 12 0 2 0 27 licencjat 
55,6% 29,6% 3,7% 0,0% 44,4% 0,0% 7,4% 0,0% - 

16 6 2 1 15 0 0 0 22 
magisterskie 

72,7% 27,3% 9,1% 4,5% 68,2% 0,0% 0,0% 0,0% - 
301 112 47 12 204 20 22 9 494 

Ogó%em 
60,9% 22,7% 9,5% 2,4% 41,3% 4,0% 4,5% 1,8% - 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Miejsce zamieszkania bezrobotnego podobnie jak p e&, nie ró$nicuje wyra'nie ba-

danych ze wzgl"du na motywy podejmowania szkole%. Bez wzgl"du na to, czy bezro-

botny mieszka w mie!cie czy na wsi najcz"!ciej wskazywanym motywem okazuje si" 

zwi"kszenie szans na zatrudnienie oraz dodatkowo poszerzenie kwalifikacji zawodo-

wych (por. tabela 7). 

Tab. 7. Motywy podejmowania szkole$ wed%ug miejsca zamieszkania ankietowanego 

Motywy uczestnictwa w szkoleniu 

Miejsce 
zamiesz-

kania 

zwi'ksze-
nie szans 

na zatrud-
nienie 

z w%asnej 
inicjaty-

wy 

namowa 
pracownika 

pup 

namowa 
rodziny, 

znajomych

poszerzanie 
kwalifikacji

gro#ba 
utraty 

!wiadcze$

trzeba 
by%o 

w 
ko$cu 

co! 
zrobi" 

inny 
powód 

Razem 

186 69 27 9 122 8 15 2 292 miasto 
63,7% 23,6% 9,2% 3,1% 41,8% 2,7% 5,1% 0,7% - 

116 43 20 3 82 12 8 7 204 
wie! 

56,9% 21,1% 9,8% 1,5% 40,2% 5,9% 3,9% 3,4% - 
302 112 47 12 204 20 23 9 496 

Ogó%em 
60,9% 22,6% 9,5% 2,4% 41,1% 4,0% 4,6% 1,8% - 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Analizuj#c motywy podejmowania szkole% ze wzgl"du na czas pozostawania bezro-

botnym (tabela 8), zauwa$y& mo$na wyra'nie tendencje: im krótszy czas pozostawania 

bezrobotnym, tym cz"!ciej bezrobotni wskazywali na zwi"kszenie szans na zatrudnienie 
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jako motyw podejmowania szkole%. Dotyczy o to 71,7% osób b"d#cych bezrobotnym 

krócej ni$ 3 miesi#ce i 55% osób d ugotrwale bezrobotnych. Osoby pozostaj#ce najkró-

cej bezrobotnymi bardzo rzadko wskazywa y na namow" pracownika PUP (3,1%). Bez-

robotni o przeci"tnym czasie pozostawania bez pracy cz"!ciej ni$ pozostali wskazywali 

na gro'b" utraty pracy. Stanowili oni blisko 10% respondentów. W pozosta ych grupach 

by y to tylko jednostkowe przypadki. 

Tab. 8. Motywy podejmowania szkole$ wed%ug czasu pozostawania bezrobotnym 

Motywy uczestnictwa w szkoleniu 
Czas pozo-
stawania 
bezrobot-

nym  
(miesi&ce) 

zwi'kszenie 
szans na  

zatrudnie-
nie 

z w%asnej 
inicjaty-

wy 

namowa 
pracowni-

ka  
PUP 

namowa 
rodziny, 
znajo-
mych 

poszerza-
nie kwali-

fikacji 

gro#ba 
utraty 
!wiad-
cze$ 

trzeba 
by%o  

w ko$-
cu co! 
zrobi" 

inny 
po-
wód 

Razem 

91 28 4 5 49 1 4 2 127 
1 - 3 

71,7% 22,0% 3,1% 3,9% 38,6% 0,8% 3,1% 1,6% - 
62 21 12 2 34 9 4 0 98 4 - 6 

63,3% 21,4% 12,2% 2,0% 34,7% 9,2% 4,1% 0,0% - 
44 25 10 1 38 6 2 0 82 

7 - 12 
53,7% 30,5% 12,2% 1,2% 46,3% 7,3% 2,4% 0,0% - 

32 10 8 1 26 1 3 1 58 13 - 24 
55,2% 17,2% 13,8% 1,7% 44,8% 1,7% 5,2% 1,7% - 

61 26 12 3 47 3 9 6 111 
powy(ej 24 

55,0% 23,4% 10,8% 2,7% 42,3% 2,7% 8,1% 5,4% - 
290 110 46 12 194 20 22 9 476 

Ogó%em 
60,9% 23,1% 9,7% 2,5% 40,8% 4,2% 4,6% 1,9% - 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Respondentów poproszono o dokonanie oceny szkole%, w których uczestniczyli. 

Ocena ta dokonana zosta a w takich aspektach jak: przygotowanie merytoryczne prowa-

dz#cego, sposób przekazywania wiedzy przez prowadz#cego, organizacja szkolenia oraz 

przydatno!& szkolenia na rynku. Ogólna ocena szkole% przedstawia a si" jak w tabeli 9.  

Tab. 9. Ocena szkole$ 

Oceniany element szkolenia 

Ocena przygotowanie 
merytoryczne 
prowadz&cego

sposób przekazywania 
wiedzy przez  

prowadz&cego 

organizacja 
szkolenia 

przydatno!"  
szkolenia na rynku 

Bardzo dobrze (5) 43,5% 45,6% 49,0% 39,1% 

Dobrze (4) 54,4% 51,7% 47,1% 49,9% 

)le (3) 1,6% 2,5% 2,7% 9,7% 

Bardzo #le (2) 0,4% 0,2% 1,1% 1,3% 

Razem 100% 100% 100% 100% 
#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Przeprowadzone testy statystycznie nie wykaza y istotnej ró$nicy w odpowiedziach 

ankietowanych ze wzgl"du na p e&, wiek, miejsce zamieszkania, wykszta cenie, czy czas 

pozostawania bezrobotnym. Najlepsz# ocen" uzyska a organizacja szkolenia (!rednia 

4,44), tylko nieznacznie ni$sz# sposób przekazywania wiedzy przez prowadz#cego 

(!rednia 4,43) oraz przygotowanie merytoryczne prowadz#cego (!rednia 4,41). Ankie-

towani gorzej oceniali przydatno!& szkolenia na rynku (!rednia 4,27).  

Aspektem bada% o zasadniczym znaczeniu by a ocena wymiernego efektu szkolenia, 

który zdefiniowano jako znalezienie b#d' nie znalezienie pracy. W badaniu dokonano 

podzia u bezrobotnych, którzy znale'li prac" na dwie kategorie: osoby, które znalaz y 
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prac" w zawodzie zwi#zanym z tematyk# szkolenia oraz osoby, które znalaz y prac" 

w zawodzie niezwi#zanym z tematyk# szkolenia. Przeprowadzone badania wskazuj# 

na statystycznie istotny zwi#zek pomi"dzy efektem szkolenia a p ci# ankietowanego 

(p=0,00010). Okazuje si", i$ blisko 40% ogó u szkolonych znalaz o szybko zatrudnienie, 

z czego 24,4% w zawodzie zwi#zanym z tematyk# szkolenia, a 14,6% w zawodzie nie-

zwi#zanym z tematyk# szkolenia. Jednak sytuacja w grupie kobiet i m"$czyzn okaza a 

si" odmienna. M"$czy'ni cz"!ciej ni$ kobiety podejmowali prac" – ponad 50% w sto-

sunku do nieco ponad 30% kobiet (por. tabela 10). 

Tab. 10. Wymierny efekt szkolenia wed%ug p%ci ankietowanego 

Czy bezrobotny podj&% prac' bezpo!rednio (3 miesi&ce)  
po uko$czeniu kursu, szkolenia? 

P%e" tak, w zawodzie  
zwi&zanym  

z tematyk& szkolenia

tak, ale w zawodzie  
niezwi&zanym  

z tematyk& szkolenia 
nie 

Razem 

59 34 203 296 kobieta 
19,9% 11,5% 68,6% 100% 

60 37 94 191 
m'(czyzna 

31,4% 19,4% 49,2% 100% 
119 71 297 487 

Ogó%em 
24,4% 14,6% 61,0% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Kolejny badany zwi#zek dotyczy  wp ywu wieku na szybko!& znajdowania pracy. 

Przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, $e jest to zwi#zek statystycznie nieistot-

ny (p=0,11060), chocia$ warto zwróci& uwag" na fakt, $e szybciej prac" podejmowa y 

osoby w wieku od 24 do 44 lat ni$ osoby poni$ej 24 i powy$ej 44 lat. Szczegó owe dane 

zaprezentowane w tabeli 11.  

Tab. 11. Wymierny efekt szkolenia wed%ug wieku ankietowanego 

Czy bezrobotny podj&% prac' bezpo!rednio 
(3 miesi&ce) po uko$czeniu kursu, szkolenia? 

Przedzia% wiekowy tak, w zawodzie  
zwi&zanym  

z tematyk& szkolenia

tak, ale w zawodzie 
niezwi&zanym  

z tematyk& szkolenia
nie 

Razem 

16 7 48 71 poni(ej 24 
22,5% 9,9% 67,6% 100% 

45 34 99 178 
24 - 34 

25,3% 19,1% 55,6% 100% 
37 17 62 116 35 - 44 

31,9% 14,7% 53,5% 100% 
17 11 66 94 

45 - 54 
18,1% 11,7% 70,2% 100% 

4 2 20 26 55 - 64 
15,4% 7,7% 76,9% 100% 

0 0 1 1 
powy(ej 64 

0,0% 0,0% 100,0% 100% 
119 71 296 486 

Ogó%em 
24,5% 14,6% 60,9% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Poddaj#c ocenie wp yw wykszta cenia bezrobotnego na efekt szkolenia, stwierdzo-

no, $e zale$no!& ta jest statystycznie nieistotna (p=0,12040), ale tak$e tutaj mo$na zaob-
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serwowa& pewne tendencje (tabela 11). Najszybciej podejmowa y prac" osoby z wy-

kszta cenie wy$szym magisterskim (blisko 60%) oraz z wykszta ceniem zawodowym 

(blisko 50%). Najgorsza sytuacja dotyczy a osób z wykszta ceniem gimnazjalnym 

i podstawowym w!ród których oko o 30% podj" o szybko prac". 

Tab. 12. Wymierny efekt szkolenia wed%ug wykszta%cenia ankietowanego 
Czy bezrobotny podj&% prac' bezpo!rednio  

(3 miesi&ce) po uko$czeniu kursu, szkolenia? 
Wykszta%cenie tak, w zawodzie  

zwi&zanym  
z tematyk& szkolenia

tak, ale w zawodzie 
niezwi&zanym 

z tematyk& szkolenia
nie 

Razem 

17 9 57 83 podstawowe 
20,5% 10,8% 68,7% 100% 

1 2 8 11 
gimnazjalne 

9,1% 18,2% 72,7% 100% 
45 20 69 134 zawodowe 

33,6% 14,9% 51,5% 100% 
43 31 137 211 

!rednie 
20,4% 14,7% 64,9% 100% 

5 4 16 25 licencjat 
20,0% 16,0% 64,0% 100% 

8 4 9 21 
magisterskie 

38,1% 19,1% 42,9% 100% 
119 70 296 485 

Ogó%em 
24,5% 14,4% 61,0% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Wed ug przeprowadzonych bada% miejsce zamieszkania nie wywiera istotnego 

wp ywu na szybko!& podejmowania pracy (p=0,51255). Ró$nice w odpowiednich odset-

kach dla mieszka%ców miast i wsi s# nieznaczne (tabela 13).  

Tab. 13. Wymierny efekt szkolenia wed%ug miejsca zamieszkania ankietowanego 
Czy bezrobotny podj&% prac' bezpo!rednio  

(3 miesi&ce) po uko$czeniu kursu, szkolenia? 
Miejsce  

zamieszkania tak, w zawodzie  
zwi&zanym  

z tematyk& szkolenia

tak, ale w zawodzie 
niezwi&zanym  

z tematyk& szkolenia
nie 

Razem 

70 37 177 284 miasto 
24,7% 13,0% 62,3% 100% 

49 34 120 203 
wie! 

24,1% 16,8% 59,1% 100% 
119 71 297 487 

Ogó%em 
24,4% 14,6% 61,0% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

Badaj#c zwi#zek wp ywu czasu pozostawania bezrobotnym na szybko!& podejmo-

wania pracy stwierdzono, $e zale$no!& ta jest statystycznie istotna (p=0,00000). Naj-

szybciej prac" podejmuj# osoby b"d#ce krótkotrwale bezrobotnymi. Udzia  osób pozo-

staj#cych bez pracy krócej ni$ 3 miesi#ce znajduj#cych prac" bezpo!rednio po kursie jest 

najwi"kszy i wynosi ponad 55%, a ponadto 36,6% spo!ród wszystkich podejmowa o 

prac" w zawodzie zwi#zanym z tematyk# szkolenia. Wyniki dla tej kategorii s# najlep-

sze. Wzgl"dnie dobrze wypadaj# w tym zakresie tak$e osoby b"d#ce bezrobotnymi kró-

cej ni$ pó  roku. Udzia  osób podejmuj#cych prac" w krótkim okresie kszta tuje si" 

na poziomie 50%. Wyra'nie gorzej wypadaj# osoby b"d#ce bezrobotnymi ponad pó  ro-

ku, w!ród których wzgl"dnie szybko po szkoleniu znajduje prac" mniej ni$ 40%. Udzia  
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osób niemaj#cych pracy ponad rok oszacowano na poziomie 30% a dla osób niemaj#-

cych pracy ponad dwa lata jest to ju$ tylko na nieca e 20% (tabela 14). 

Tab. 14. Wymierny efekt szkolenia wed%ug czasu pozostawania bezrobotnym. 
Czy bezrobotny podj&% prac' bezpo!rednio 

(3 miesi&ce) po uko$czeniu kursu, szkolenia? Czas pozostawania  
bezrobotnym  

(miesi&ce) 
tak, w zawodzie  

zwi&zanym  
z tematyk& szkolenia

tak, ale w zawodzie 
niezwi&zanym  

z tematyk& szkolenia
nie 

Razem 

45 23 55 123 
1 - 3 

36,6% 18,7% 44,7% 100% 
29 19 48 96 4 - 6 

30,2% 19,8% 50,0% 100% 
16 14 50 80 

7 - 12 
20,0% 17,5% 62,5% 100% 

12 6 40 58 13 - 24 
20,7% 10,3% 69,0% 100% 

12 7 92 111 
powy(ej 24 

10,8% 6,3% 82,9% 100% 
114 69 285 468 

Ogó%em 
24,4% 14,7% 60,9% 100% 

#ród!o: wykonanie w!asne na podstawie bada  w!asnych. 

4. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE 

Analizuj#c i oceniaj#c zebrany materia  empiryczny w kontek!cie wska'ników zatrud-

nienia w poszczególnych grupach aktywno!ci okre!lonych przez Strategi" Lizbo%sk# nale$y 

podkre!li& wyra'ne zmiany w polityce zatrudnienia w Polsce. Jest to widoczne g ównie 

we wzro!cie finansowania aktywnych instrumentów wsparcia i aktywizacji bezrobotnych. 

Jednak$e, pomimo korzystnych zmian na rynku pracy w Polsce nadal wska'niki zatrudnienia 

ogó em, kobiet i osób powy$ej 50 roku $ycia s# zdecydowanie ni$sze ni$ w innych krajach 

UE. G ównymi problemami polskiego rynku pracy s# m. in. nadal utrzymuj#cy si" niski 

wska'nik aktywno!ci zawodowej, niedostosowanie potrzeb rynku do kwalifikacji absolwen-

tów szkó , brak zainteresowania kierunkami in$ynieryjnymi, a tak$e brak monitoringu sytu-

acji zawodowej absolwentów oraz niska aktywno!& Polaków w podejmowaniu kszta cenia 

ustawicznego, które ma stworzy& podwaliny dla spo ecze%stwa ucz#cego si" i gospodarki 

opartej na wiedzy10.  

Jedn# z najlepiej udokumentowanych zale$no!ci empirycznych dotycz#cych rynku pra-

cy jest, wspólna dla gospodarek krajów OECD i Unii Europejskiej obserwacja, $e wraz 

ze wzrostem kwalifikacji zawodowych danej osoby poprawia si" tak$e jej wzgl"dna sytuacja 

na rynku pracy. Innymi s owy im dana jednostka posiada wy$sze kwalifikacje, tym wi"ksz# 

ma szans" na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia, a tak$e osi#gni"cie wy$szego wynagro-

dzenia za wykonywan# prac"
11. W!ród najskuteczniejszych narz"dzi wspieraj#cych aktyw-

no!& osób na rynku pracy bezsprzecznie s# szkolenia. Przeprowadzone badania potwierdzaj# 

                                                 
10 M. Klonowska-Matynia, A. Lisowska, [2008], Rola kszta!cenia kapita!u ludzkiego wobec potrzeb 

rynku pracy w obszarze MSP w Polsce, [w:] M. Noga, M. Stawicka (red.), Co decyduje o konkurencyjno"ci 

polskiej gospodarki?, CeDeWu, Warszawa, s. 169-181. 
11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, [2005], Zatrudnienie w Polsce 

w 2005 r., Warszawa, s. 61-63. 
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wysok# efektywno!& szkole% wyra$on# w liczbie osób, które po ich zako%czeniu znalaz y 

prac". W!ród badanych bezrobotnych odbywaj#cych szkolenia prac" znalaz o poni$ej 40%.  

Warto jednak zauwa$y&, i$ z tych którzy j# znale'li zdecydowana wi"kszo!& podj" a za-

trudnienie w zawodzie zwi#zanym z tematyk# szkolenia. Pozwala to na uznanie, i$ szkolenia 

efektywnie przyczyniaj# si" do zwalczania bezrobocia. Istotn# kwesti# tak$e jest rozpoznanie 

motywów podejmowania dzia a% przez osoby bezrobotne. Okazuje si", i$ najwa$niejszym 

motywem by o zwi"kszenie szans na zatrudnienie oraz poszerzenie kwalifikacji. Jednak 

szczegó owa analiza wyników wskaza a na pewne ró$nice w podej!ciu bezrobotnych 

do szkole% w zale$no!ci od regionu, p ci, wieku, wykszta cenia, miejsca zamieszkania i czasu 

pozostawania bezrobotnym. Cz"!& zaobserwowanych ró$nic jest statystycznie istotna. Nie-

mniej fakt ten wskazuje na konieczno!& dokonywania odpowiedniego doboru kandydatów 

na szkolenia w celu poprawy ich efektywno!ci.  

Zró$nicowanie motywów uczestnictwa w szkoleniach w kontek!cie miejsca zamieszka-

nia, wykszta cenia i motywów uczestnictwa wskazuje, $e szkolenia powinny by& organizo-

wane dla grup osób o zbli$onym poziomie wykszta cenia i podobnym poziomie umiej"tno-

!ci, które znajduj# si" w takiej samej sytuacji na rynku pracy. O w #czeniu bezrobotnego lub 

ich grupy do udzia u w programach powinna decydowa& szczegó owa ocena ich sytuacji: 

kwalifikacji zawodowych, potencjalnej mobilno!ci zawodowej, okresu pozostawania bez za-

trudnienia i mo$liwo!ci podj"cia pracy w ograniczonym wymiarze. Staranny dobór uczestni-

ków zmniejsza ryzyko pora$ki, a tak$e pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie !rod-

kami publicznymi. Trzeba zatem wprowadza& programy skierowane do okre!lonych grup 

bezrobotnych. Przyk adem takiej grupy s# absolwenci wy$szych uczelni, którzy nie maj# 

$adnego do!wiadczenia zawodowego, czy osoby po 50. roku $ycia, jak te$ matki powracaj#-

ce na rynek pracy po przerwie spowodowanej opiek# nad dzie&mi. Ka$da z tych grup dyspo-

nuje innymi umiej"tno!ciami, cechami i mo$liwo!ciami. Wymaga zatem innego podej!cia w 

zakresie tematyki szkole% aktywizacyjnych, spotka% z doradcami zawodowymi (zajmuj#cy-

mi si" reintegracj# na rynku pracy, poszukiwaniem nowych mo$liwo!ci i form !wiadczenia 

pracy) czy psychologami.  
Powy$sze badania uzasadniaj# potrzeb" prowadzenia sta ego monitoringu osób ko-

rzystaj#cych ze wsparcia PUP-u zarówno w uj"ciu regionalnym i lokalnym. Aktualnie 

o sprawno!ci rynku pracy !wiadczy wysoka stopa zatrudnienia, a nie niski poziom bez-

robocia. Poznanie motywów podejmowania szkole% przez bezrobotnych pozwala opty-

malnie kszta towa& wspó prac" PUP-ów z lokalnymi przedsi"biorcami, dzi"ki której 

z jednej strony pracownicy urz"dów zyskaj# wiedz" o popycie na si " robocz# na lokal-

nym rynku pracy, co jest niezb"dne do planowania szkole%. Z drugiej za! pozwala oce-

ni& motywy podejmowania szkole%, optymalnie dokona& doboru kandydatów na szkole-

nie w celu uzyskania wysokiej efektywno!ci szkole%. We wspó pracy by oby te$  atwiej 

monitorowa& kariery ludzi zatrudnionych u danego pracodawcy po przeszkoleniu (cho-

dzi o weryfikacj" jako!ci szkole%). Dla urz"dów pracy wa$n# rzecz# jest okre!lenie pod-

stawy do tworzenia zakresu szkole% i ich organizacji wraz z innymi us ugami oferowa-

nymi bezrobotnym. Tak# podstaw# stanowi# analizy stanu lokalnego rynku pracy i jego 

perspektywy, uwzgl"dniaj#ce popyt na pracowników o okre!lonym wykszta ceniu i 

umiej"tno!ciach (co najmniej w skali regionu) oraz poziom i specyfik" grupy docelowej, 

dla której przeznaczone jest szkolenie. Z kolei tre!& i zakres szkole% powinny uwzgl"d-

nia& zmiany zachodz#ce na rynku w formach !wiadczenia pracy i stosowanych techno-
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logiach, bowiem obserwuje si" wzrost zapotrzebowania na osoby wykonuj#ce prac" w 

nowych formach zatrudnienia12 (wypo$yczanie pracowników, telepraca, itp.).  
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MOTIVES TO TAKE THE TRAINING BY THE UNEMPLOYED IN WEST 
POMERANIA 

The aim of study was determined the hierarchy of motives which guided the unemployed 

to take training. It turns out that the main motive was to enhance the employability skills and wid-

ening. However, detailed analysis of the results pointed to some differences in approach to training 

the unemployed, depending on region, gender, age, education, place of residence and time spent 

unemployed. Part of the observed differences are statistically significant. Measurable effect of 

training should be to find work for unemployed. Among the unemployed respondents were under-

going training to work less than 40%. It should be noted, however, that those who have found the 

vast majority of jobs in the profession has connected with the subject of training. This allows 

to recognize that the training effectively contribute to the fight against unemployment. 

                                                 
12 United Nations Development Programme, [2007], Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju spo!ecznym 

Polska 2007, Warszawa, s. 100. 


