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Instruktor tańca na rynku pracy

Dance Instructor on the Labor Market

Abstract: The market of dance schools in Poland is very rich and varied, and surprisingly 

still not saturated. The number of people willing to participate in dance classes is constan-

tly increasing, to the extent that there are often no vacancies in the courses. This creates 

a field for action for new companies. Although already 5 years ago the deregulation of the 

profession of trainer and sport instructor has become a reality (the deregulation act came 

into force on 23 August 2013), the training staff market is constantly developing. Due to the 

popularity and commercialism of dance, the numbers of instructors in Poland are constan-

tly increasing. However, the level of their knowledge and skills is debatable. Today’s reality 

puts complex demands on them that not everyone can cope. The instructor must be not 

only a specialist in his field, but it is highly desirable that he simultaneously has the charac-

teristics of a psychologist, pedagogue, coordinator, and manager. 

The article aims is analysis of the current situation of dance instructors on the labor mar-

ket, their characteristic and approximate the market requirements towards them. It shows 

possibilities as well as threats on taking up this profession.

Key words: dance, dance sport, coach, instructor, dance school, sports clubs

Wstęp 

Rynek taneczny w Polsce rozwija się obecnie wyjątkowo dynamicznie. Szkoły i kluby tańca 
oferują swoim klientom szeroką gamę usług – od zorganizowanych zajęć grupowych, po 
lekcje indywidualne. Wykonywanie zawodu instruktora tańca wydaje się wielu młodym 
osobom niezwykle atrakcyjną pracą, dlatego liczebność tej grupy zawodowej wciąż roś-
nie. W Polsce otoczenie rynkowe tej branży jest niezwykle korzystne. Jednak instruktorzy, 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XX | Zeszyt 10 | ss. 5–19



6

Adrianna Banio

mimo tak sprzyjających trendów rynkowych, borykają się aktualnie z problemem braku 
standardów kwalifikacji zawodowych oraz niespójnym systemem kształcenia na skutek 
deregulacji zawodu instruktora sportu.

Instruktor tańca to osoba prowadząca zajęcia taneczne (sportowe lub rekreacyjne) 
z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Do 2013 roku mogły to być wyłącznie osoby 
posiadające uprawnienia państwowe (legitymacja instruktora sportu). Wedle obowiązu-
jących przepisów Kodeksu cywilnego i karnego, w przypadku nieposiadania takich doku-
mentów narażało się zdrowie i życie osób biorących udział w zajęciach. Dochodziło zatem 
do złamania ustawy i rozporządzeń przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność w za-
kresie różnych form rekreacji ruchowej (w tym obozów, zlotów, spotkań, szkoleń, turnie-
jów, festynów, zawodów amatorskich itp.), bez względu na to, czy były one odpłatne czy 
nie, stałe czy sezonowe, w obiektach zamkniętych czy otwartych. Ustawa z dnia 25 czerw-
ca 2010 roku o sporcie [Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857] w art. 41 punkt 6 przewidywała, 
że tytuły trenera oraz instruktora sportu są tytułami zawodowymi, zatem niezbędne było 
ukończenie studiów wyższych w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjali-
stycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich. Dotyczyło to kierunku wychowania fizycz-
nego (lub sportu) ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 
250 godzin. W przypadku posiadania co najmniej wykształcenia średniego, koniecznym 
było ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzami-
nu końcowego. Kurs ten odbywał się w wymiarze co najmniej 250 godzin i składał się z czę-
ści ogólnej w wymiarze co najmniej 100 godzin oraz części specjalistycznej w wymiarze 
co najmniej 150 godzin. Jeśli uzyskało się ocenę pozytywną, składano wniosek o wydanie 
legitymacji instruktora sportu do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. 
Kursy szkoleniowe mogły podjąć również osoby z  wykształceniem zasadniczym. Doty-
czyło to zawodników, którzy skończyli swoją karierę sportową i otrzymali zgodę Prezesa 
Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, a na kurs zostali skierowani przez związek bądź klub 
sportowy. Wymogi te nie dotyczyły jednak tych, którzy starania o uzyskanie tytułu trenera 
lub instruktora sportu rozpoczęli przed wejściem w życie ustawy o sporcie, czyli przed 16 
października 2010 roku [Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, art. 87 ust. 2]. 

Prawne aspekty dotyczące zawodu instruktora tańca

Dnia 23 sierpnia 2013 roku doszło do deregulacji zawodu trenera i  instruktora sportu 
[Dz. U. z 2013 r., poz. 829]. W rozumieniu nowej ustawy trenerem lub instruktorem w spor-
tach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: ukończyła 18 
\ lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę, doświadczenie i umiejętności 
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niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu, nie była karana za prze-
stępstwa, o których mowa w art. 46–50 lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem 
art. 192 i art. 193 w rozdziale XXV i XXVI Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
[Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.]. Wczytując się w zapisy ustawy, można wywnioskować, 
że uczyć dzieci i młodzież ma prawo młody człowiek wchodzący dopiero w dorosłe życie, 
uważający, że jest specjalistą i który nie dopuścił się umyślnego przestępstwa przeciwko 
życiu lub zdrowiu. Oczywiście to tylko subiektywna hiperbola interpretacji, mająca na celu 
zwrócenie uwagi na wpływ deregulacji na jakość i bezpieczeństwo szkolenia sportowego 
oraz zorganizowanej rekreacji ruchowej, na warunki zatrudniania trenerów i instruktorów 
sportu, działalność edukacyjną w sferze kultury fizycznej i rekreacji, branże firm szkolenio-
wych itp. Oficjalne uzasadnienie projektu ustawy brzmiało: „Ustanowienie barier wykony-
wania zawodu trenera oraz instruktora sportu na podstawie obowiązujących obecnie prze-
pisów ustawy o sporcie nie spełnia kryterium ochrony interesu publicznego. Jest natomiast 
ograniczeniem konkurencji i zbędnym utrudnieniem dla kandydatów do tych zawodów” 
[MSiT 2013]. To, znów subiektywna interpretacja, tak jakby znieść obowiązek posiadania 
prawa jazdy, które jest ograniczeniem dla kandydatów na kierowców i przyszłych klientów 
przemysłu samochodowego i paliwowego.

Ustawodawca przenosi kompetencje do określania wymagań do uzyskania upraw-
nień trenerskich i instruktorskich na związki sportowe. Warunki nowej ustawy są ogólne 
i nieprecyzyjne. Na przykład nie określają, w jaki sposób wiedza, doświadczenie i umie-
jętności mają być weryfikowane i  nie nakazują sprawdzania tych kryteriów w  drodze 
egzaminu. Nie przewidują także procedury ubiegania się o  uzyskanie zgody ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej na prowadzenie specjalistycznych kursów tre-
nerskich i instruktorskich. Jest to zabieg uwalniający rynek taneczny w tym zakresie, lecz 
czy to korzystne – to rzecz względna.

Ustawodawca uznaje funkcje trenera i instruktora sportu bardziej jako pojęcia branży 
oświaty niż jako pojęcia rynku pracy. Nie są to już tytuły zawodowe i określane są jako 
dodatkowe uprawnienia w sferze kultury fizycznej. W sferze tej celem pracy trenera bądź 
instruktora jest dbałość o  zdrowie człowieka, poprawa jego postawy, prawidłowy roz-
wój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań [Demel 1998]. Ponadto trener podno-
si ogólną sprawność podopiecznego i  prowadzi specjalistyczne przygotowanie go do 
uprawiania określonej dyscypliny. Zatem zatrudnienie można otrzymać zarówno w klu-
bach sportowych, jak i szkole podstawowej lub średniej i nie ma zbyt dużych możliwości 
awansu w  hierarchii zawodowej. Osoba taka może praktycznie odgrywać jedynie rolę 
podwładnego, choć jeśli w ośrodku zatrudnionych jest kilku trenerów bądź instruktorów, 
to jeden z nich może być nominowany na stanowisko kierownika lub koordynatora ze-
społu. Często jednak zdarzają się przypadki założenia przez trenerów własnej działalności 
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świadczącej usługi w danej dziedzinie. Zazwyczaj są to komercyjne szkoły sportu, centra 
fitnessu, studia aerobiku, gabinety odnowy biologicznej itp. Wobec tego czasem także 
trener czy instruktor sportu może zostać szefem i zatrudniać pracowników. Dotyczy to 
w dużej mierze branży tanecznej, w której prócz klubów sportowych istnieje wiele ko-
mercyjnych szkół tanecznych. W ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła. „Obecnie 
taniec zdobył ogromną popularność na całym świecie. Jeszcze kilka lat temu w Polsce 
mało kto interesował się kursami tańca. Dziś, to modne hobby kultywuje spora część 
społeczeństwa. Coraz więcej osób korzysta z profesjonalnych kursów w grupach kilku/
kilkunastoosobowych czy lekcji indywidualnych. W  każdym większym mieście istnieją 
szkoły oferujące szeroką gamę usług” [Banio 2014]. Korzystanie ze świadczeń takich szkół 
niewątpliwie jest uprawianiem sportu – w myśl definicji z ustawy o sporcie „sportem są 
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowa-
ne wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój 
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” 
[Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 art. 2.1]. Pomimo to, w zakresie przepisu o uprawnieniach 
trenerskich i instruktorskich, ustawa o sporcie ma niewielkie znaczenie dla branży tanecz-
nej – wyłączność dla trenerów i  instruktorów sportu, spełniających kryteria ustawowe 
przedstawione powyżej, dotyczy „prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu 
w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie 
organizowanym przez polski związek sportowy” [Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 art. 2.1]. 
Zatem w przypadku prowadzenia zajęć grupowych czy lekcji indywidualnych w szkole 
tańca nie jest wymagane posiadanie uprawnień nabytych w  trybie ustawy o  sporcie. 
Jedynie gdy zajęcia takie prowadzone są w ramach związku sportowego lub gdy dana 
szkoła ma status klubu sportowego, a tancerze uczestniczą w rywalizacji organizowanej 
przez polski związek taneczny, konieczne jest posiadanie przez trenerów kwalifikacji uzy-
skanych według wytycznych omówionej ustawy. 

Pojawiają się głosy, że taniec to bardziej rekreacja niż sport. Bez wątpienia jest on 
oceniany przede wszystkim pod kątem estetyki, lecz należy pamiętać, że figuruje w wy-
kazie dyscyplin Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a także wykazie Minister-
stwa Sportu i Turystyki w Polsce [Dz. U. Nr 155, poz. 1298 art. 10 z późn. zm.] jako sport 
taneczny. Jest on „definiowany w nomenklaturze międzynarodowej jako sport zespo-
łowy, na który składa się rywalizacja tańczących partnerów (kobiet i  mężczyzn) two-
rzących parę lub formację (grupę par), prezentujących na parkiecie układ elementów 
technicznych wzbogaconych artystyczną interpretacją. Natomiast pojęcie: taniec spor-
towy odnieść należy do definicji tańca jako formy ruchów, którym zazwyczaj towarzy-
szy rytm lub muzyka, wzbogaconej elementami gimnastycznymi i akrobatycznymi oraz 
jest związany z terminologią odnoszącą się do obszarów kultury i sztuki” [Giersz 2009]. 
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W Polsce właściwym dla tej dyscypliny związkiem jest Polski Związek Tańca Sportowe-
go przy spełnieniu kryteriów określonych w  Ustawie z  dnia 29 lipca 2005 r. o  sporcie 
kwalifikowanym [Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.] ujętych w art. 7, 8 i 9. Nie jest to jednak 
jedyna krajowa organizacja zrzeszająca tancerzy. Ważne jest, by środowisko taneczne 
w naszym kraju znajdywało właściwe rozwiązania dla funkcjonowania sportu taneczne-
go wykorzystując wiedzę oraz zasady wzajemnej współpracy. Niestety często zawodni-
cy, trenerzy, instruktorzy i sędziowie, w zależności od sytuacji mogą powoływać się na 
różne akty prawne. Powoduje to sytuację, w której przykładowo klub taneczny, zrzesza-
jący tancerzy w Polskim Towarzystwie Tanecznym (organizacji o najdłuższych tradycjach 
w  Polsce), może zatrudniać kadrę szkoleniową niespełniającą warunków zdobywania 
uprawnień nabytych w trybie ustawy o sporcie. Natomiast siostrzany klub, prowadzący 
dokładnie taką samą działalność, z tą różnicą, że zrzesza on podopiecznych w Polskim 
Związku Tańca Sportowego, jest zobligowany do weryfikacji kwalifikacji trenerów i  in-
struktorów uzyskanych według wytycznych wspomnianej ustawy. 

Z  przeglądu literatury wynika, że najwięcej uwagi w  analizach i  badaniach doty-
czących kadry szkoleniowej poświęcono trenerom. Przedstawiano ich charakterystyki 
zawodowe, role oraz zadania we współpracy z zawodnikami różnych dyscyplin [Sikora 
1989; Żukowski 1989; Zdebski 1991; Kurzawski 1994; Ulatowski 1995; Kowalczyk 1996; 
Herzig 2004; Otrębski, Rutkowska 2006]. Niemniej jednak nie dokonano do tej pory ta-
kiej analizy w odniesieniu do instruktorów tańca, pracujących zarówno w komercyjnych 
szkołach, jak i klubach sportowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także traktując sytuację prawną nauczycieli tańca za 
punkt wyjścia, niniejszy artykuł ma na celu analizę obecnej sytuacji instruktorów tańca 
na rynku pracy, ich charakterystykę, przybliżenie wymagań rynku względem nich oraz 
ukazanie możliwości i zagrożeń wiążących się z podejmowaniem tego zawodu. 

Badaniem objęto 80 instruktorów tańca i ich pracodawców z 32 wybranych polskich 
szkół i klubów tanecznych. W celu uzyskania próby reprezentatywnej, chcąc by prze-
prowadzone badania cechowały się wysoką trafnością zewnętrzną [Brzeziński 2015], za-
dbano o losowość próby badanej. Wszyscy badani zostali poinformowani o celu badań, 
metodach i sposobie wykorzystania wyników oraz o możliwości rezygnacji w dowolnym 
momencie bez żadnych konsekwencji (15% początkowej liczby badanych instruktorów 
odmówiło odpowiedzi na część pytań i konsekwencji zostali wykluczeni z analizy). Do 
realizacji sformułowanego problemu badawczego zastosowano triangulację metodolo-
giczną, wykorzystując różnorodne metody badawcze, w tym metodę analizy piśmienni-
ctwa, metodę obserwacji, kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz wywiadu.
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Omówienie wyników badań

Wśród badanych 61,3% stanowili instruktorzy komercyjnych szkół tańca, a 38,7% – kadra 
klubów sportowych. Warto zauważyć, że aż 35,4% ankietowanych, zanim założyło włas-
ne szkoły, przez wiele lat pracowało w klubie sportowym. 

Na podstawie prowadzonych badań można mówić o istnieniu parytetu płci na stano-
wisku instruktora tańca w klubach sportowych, w których 54,8% respondentów stano-
wili mężczyźni, a 45,1% kobiety. W szkołach proporcje te są nieco inne. Wśród badanych 
była przewaga instruktorek (61,2%) nad instruktorami (38,8%). Powodem tej sytuacji 
najprawdopodobniej jest fakt, że kluby w większości zajmują się tańcem towarzyskim, 
a  w  przypadku szkół zdecydowanie więcej jest kursów tańca solo, popularniejszego 
wśród tancerek. 

Różnice odnotowano również w wieku ankietowanych. Badane kluby sportowe za-
trudniają najmniej ludzi młodych (do 23 roku życia), a znaczą część instruktorów stano-
wią osoby z dużym doświadczeniem (od 48 roku życia wzwyż). W komercyjnych szko-
łach sytuacja jest odwrotna. Na wykresie 1 celowo ustalono nieszablonowe i bardziej 
szczegółowe przedziały wiekowe, o wiele dokładniej imitujące cykl życia, uwzględniając 
m.in. okresy edukacyjne oraz zwyczajowy wiek wchodzenia na rynek pracy [Berbeć, 
Ciećka, Czaja 2014].

Wykres 1. Wiek instruktorów tańca zatrudnionych w klubach i szkołach tańca w Polsce

Źródło: opracowanie własne.
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W klubach pracuje najmniej studentów (z czego 50% to studenci wychowania fizycz-
nego), w większości pracownikami są osoby z wyższym wykształceniem, w tym jedynie 
37,5% ukończyło wychowanie fizyczne. Natomiast w  szkołach tańca na stanowisku in-
struktora jest zdecydowanie więcej studentów, z czego 80% studiuje wychowanie fizycz-
ne, a 64,3% pracowników z wyższym wykształceniem to absolwenci Akademii Wychowa-
nia Fizycznego bądź wydziałów/instytutów sportowych na uniwersytetach (wykres 2). 

Wykres 2. Wykształcenie instruktorów tańca zatrudnionych w klubach i szkołach 
tańca w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Jednak bez względu na wykształcenie, wszyscy badani prowadzący w klubach mieli 
doświadczenie taneczne, i  to na poziomie wyczynowym. W szkołach tańca widoczne 
są spore dysproporcje w doświadczeniu, bo zaledwie 61,2% ankietowanych w przeszło-
ści uprawiało taniec na wysokim poziomie. Pozostali uczęszczali na tańce rekreacyjnie 
(24,5%) lub sporadycznie (14,3%). Ta informacja niewątpliwie jest niepokojąca, bo trudno 
uczyć technik tanecznych, nie potrafiąc wykonać idealnego pokazu. Oczywiście w przy-
padku zajęć rekreacyjnych najważniejsza jest charyzma i kompetencje społeczne, nie-
mniej jednak takie osoby prowadzą również grupy turniejowe. Tak jak doświadczenie, 
ważny jest nieustanny rozwój trenera. Instruktorzy bez względu na styl taneczny powin-
ni szkolić się i dokształcać, śledzić zmiany, tendencje i przekształcenia w zależności od 
czasów, jak i szerokości geograficznych. Niezależnie od stanowiska, trener czy instruk-
tor staje się pełnowartościowym szkoleniowcem dopiero po zdobyciu doświadczenia 
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w pracy z różnymi grupami ludzi, opanowaniu różnych metod pracy i gdy jest w stanie 
projektować własne. Doskonalenie stanowi warunek właściwego rozwoju zawodowego 
i wzbogacania warsztatu [Sikora 1989; Ulatowski 1995; Żukowski 1995; Otrębski, Rutkow-
ska 2006]. W badanych klubach sportowych każdy pracownik brał udział w szkoleniach 
w kraju i za granicą przynajmniej raz w roku (32,3%) lub kilka razy do roku (67,7%). W szko-
łach tańca natomiast aż 24,5% kadry bazuje tylko na dotychczasowo zdobytej wiedzy 
i umiejętnościach. Inni (14,3%) sporadycznie, raz na kilka lat, pobierają nauki i to z pobudek 
bardziej towarzyskich niż szkoleniowych. Podobnie jak w przypadku badanych deklarują-
cych dokształcanie raz w roku (49,0%), znaczna część po prostu wyjeżdża na obozy letnie, 
w celach rekreacyjnych. Zaledwie 12,2% kilkukrotnie w ciągu roku wyjeżdża w celu pod-
wyższania swoich kwalifikacji – są to zazwyczaj byli tancerze wyczynowi. 

Prawdopodobnie z uwagi na przeszłość taneczną i wierność klubową, aż 87,1% bada-
nych instruktorów pracuje w jednym klubie od początku swojego zatrudnienia, a 12,9% 
było zatrudnionych w dwóch klubach podczas całej swojej kariery instruktorskiej. W bada-
nych szkołach takiej lojalności nie ma, bo jedynie 36,7% prowadzących nie zmieniło nigdy 
miejsca pracy, 42,9% uczyło tańca w 2–3 szkołach, a aż 20,4% w więcej niż 3. Pamiętać 
jednak należy, że wśród tych instruktorów są byli zawodnicy, którzy najpierw pracowali 
w klubach, w których trenowali, a po pewnym czasie założyli własne szkoły (34,7%). 

Każdy pracodawca wie, że od wyboru odpowiednich pracowników zależy los firmy i jej 
dalszy rozwój. Każdy dąży do zatrudnienia jak najbardziej zaangażowanych pracowników, 
ale czy również najlepiej wykwalifikowanych? Niestety, w przypadku rekrutacji na stano-
wiska instruktora tańca, bardzo rzadko kandydaci poddawani są różnego rodzaju testom 
sprawdzającym ich zdolności ruchowe i kompetencje społeczne. Spośród badanych in-
struktorów 16,1% z klubów i 4,1% ze szkół dostało pracę na drodze castingu. 67,7% trene-
rów z klubów i 44,9% ze szkół zostało poleconych przez znajomych, bądź początkowo byli 
uczestnikami zajęć tanecznych w danym miejscu. 12,9% instruktorów klubowych to ich 
właściciele, natomiast 42,9% spośród instruktorów ze szkół jest ich założycielami. Nieste-
ty, istnieją też szkoły prowadzące rekrutację drogą elektroniczną. Na stronach interneto-
wych umieszczane są formularze do przesyłania zgłoszeń, dzięki czemu rekrutacja online 
jest uproszczona. Ułatwia to selekcję i gromadzenie dokumentów, a także ich archiwiza-
cję oraz powiększa bazę danych firmy o dodatkowych kandydatów, którzy w przyszłości 
mogą stać się jej pracownikami. Na podstawie curriculum vitae zostało zatrudnionych 
w sumie 6,3% badanych, co staje w sprzeczności z tym, do czego dąży obecnie większość 
pracodawców, czyli do specjalistycznej rekrutacji pracowników. Sami badani oceniają, że 
o wiele trudniej dostać angaż w klubie niż szkole tańca (wykres 3).
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Wykres 3. Poziom trudności w zdobyciu pracy na stanowisku instruktora tańca 
zdaniem zatrudnionych

Źródło: opracowanie własne.

Wykonywanie pracy instruktora może odbywać się w ramach stosunku pracy, czyli 
być reulowane przez przepisy Kodeksu pracy lub na podstawie umowy cywilno-praw-
nej, opartej na regulacjach zawartych w  Kodeksie cywilnym. Sytuacja zatrudnionych 
w  klubach sportowych jest zdecydowanie stabilniejsza niż pracowników szkół, gdzie 
duża liczba instruktorów nie posiada żadnej podpisanej umowy (wykres 4). Tylko nie-
liczni spośród wszystkich badanych mają możliwość zdobycia premii – 12,9% instrukto-
rów klubowych może liczyć na gratyfikacje finansowe za wyniki swoich podopiecznych 
w całym sezonie, natomiast 14,3% pracowników szkół ma dodatek za zebranie uczestni-
ków na zajęcia do nowo tworzonych grup.
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Wykres 4. Formy zatrudnienia instruktorów tańca w klubach i szkołach tańca w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Aktualna sytuacja trenerów personalnych, łatwy dostęp do zawodu oraz sprzyjająca 
koniunktura w branży tanecznej czynią instruktorów tańca potrzebną i pożądaną gru-
pą specjalistów. Jednak w obliczu braku standaryzacji zawodu ciekawą kwestią staje się 
odpowiedź na pytanie, jakiego przygotowania zawodowego wymaga od nich współ-
czesny rynek pracy. Analizy oczekiwań kwalifikacji i kompetencji instruktorów dokona-
no z perspektywy wymagań rynku pracy, czyli oczekiwań pracodawców. Odpowiedzi 
wszystkich badanych zamykają się w wyróżnionych przez Rostkowskiego [2002] 8 ka-
tegoriach kompetencji związanych z: uzdolnieniami (określającymi potencjał osoby, jej 
możliwości dalszego rozwoju; znaczenie tej kompetencji jest ważne dla przedsiębiorstw 
nastawionych na zmiany i rozwój), umiejętnościami (obejmującymi czynniki niezbędne 
dla osiągnięcia celu przy realizacji określonych zadań; mogą to być umiejętności komu-
nikacyjne, mentalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze i inne), wiedzą 
(obejmującą wiadomości nabyte w postaci faktów, procedur, teorii oraz dotyczące wy-
branych obszarów problemowych, które można wykorzystać podczas wykonywania 
obowiązków), predyspozycjami fizycznymi (umożliwiającymi wykonywanie częstych 
prac fizycznych), ze sposobem działania (określającym umiejętności planowania i zdol-
ności organizacyjne), osobowością (warunkującą efektywność radzenia sobie w  okre-
ślonych sytuacjach społecznych; nabywane są przeważnie poprzez doświadczenie 
i umożliwiają efektywne funkcjonowanie w grupie i budowanie relacji z innymi ludźmi), 
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zasadami i wartościami (dotyczącymi przyjętych wartości i wierzeń; pozwalają określić 
motywy podejmowanych działań) oraz zainteresowaniami (preferencjami dotyczącymi 
rodzajów zadań oraz środowisk pracy).

Segmentacja wszystkich zmiennych pozwoliła ukazać, że na kompetencje o charak-
terze społecznym i osobistym największy nacisk kładą pracodawcy (100%) z badanych 
komercyjnych szkół tańca. Do najczęściej wymienianych można zaliczyć komunikatyw-
ność, otwartość, pozytywne nastawienie, cierpliwość, optymizm, wysoką kulturę osobi-
stą czy umiejętność nawiązywania relacji z klientem i jego motywowanie. Projektowanie 
planów treningowych czy znajomość różnych metod pracy i  technik nauczania, które 
można sklasyfikować jako kompetencje specjalistyczne, były znacznie rzadziej wskazy-
wane przez tych pracodawców (67%). Za to te właśnie cechy były uznawane za priory-
tetowe wśród właścicieli badanych klubów tanecznych (100%). Implikacją tych danych 
może być wniosek, że podstawą odpowiedniego przygotowania zawodowego instruk-
torów chcących uczyć tańca jedynie w celach rekreacyjnych, są głównie kompetencje, 
dzięki którym potrafią oni nawiązać i podtrzymać relację z klientem, zaspokoić jego po-
trzeby oraz poprzez wpływ osobisty zagwarantować mu satysfakcję z usługi. Natomiast 
instruktorzy trenujący grupy sportowe w pierwszej kolejności muszą zadbać o swój war-
sztat techniczny.

Uzyskane wyniki winny być zatem traktowane jako wstępna informacja o kadrze in-
struktorów tańca, sygnalizująca dużą potrzebę jej weryfikacji i reformacji. 

Zakończenie

Obecnie rynek usług w  Polsce przeżywa dynamiczny wzrost produktywności w  wielu 
dziedzinach tego sektora. Dzieje się tak na skutek ekonomicznego, a także społecznego 
i kulturowego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [Cyrek 2011]. Jednym z obszarów 
w rozwijającym się w sektorze usług jest branża taneczna. 

Prymarnym kryterium sprzyjającym rozwojowi szkół i klubów tanecznych jest niewątpli-
wie jakość kadry szkoleniowej. Przy obecnej popularności i komercjalizacji tańca należy ze 
szczególną atencją rozpatrywać sytuację instruktorów tańca. Niezbędna wydaje się weryfi-
kacja, na podstawie której dojdzie do rekonstrukcji organizacyjnej szkół tańca oraz meryto-
rycznego procesu kształcenia w celu doskonalenia kadry. Jest to konieczne, gdyż ewentual-
ne braki teoretyczne czy praktyczne zwiększają prawdopodobieństwo popełniania błędów 
metodyczno-szkoleniowych, a w przypadku pracy z młodymi ludźmi – wychowawczych. 
Wypaczają one proces treningowy, a w konsekwencji minimalizują jego efektywność. Dlate-
go też obowiązkowa jest wiedza i umiejętności psychopedagogiczne [Ulatowski 1995; Czaj-
kowski 1996; Kłodecka-Różalska 1998; Sozański 2003; Otrębski, Rutkowska 2006; Banio 2016]. 
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Kompetencje społeczne są niezbędne w dążeniu do tworzenia pozytywnych i trwałych rela-
cji interpersonalnych, a przecież o to w pracy instruktorskiej chodzi. Kompetencje te warun-
kują bycie akceptowanym przez otoczenie, co daje gwarancję pełniejszego, aktywniejszego 
i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym subkultury, którą jest szkoła tańca czy klub 
[Borkowski 2003; Banio 2015]. Bez względu na to, czy dotyczy to grup sportowych, czy ama-
torów, ważne jest, by instruktor umiał się porozumieć, poznać, zrozumieć i wspierać swoich 
uczniów. Rola szkoleniowca nie może ograniczać się tylko do nauki kroków poszczególnych 
tańców. Instruktor powinien zarażać swoją pasją i wzbudzać w podopiecznych pozytywne 
emocje. „Podstawową miarą efektywności, sukcesu w sporcie jest wynik. Powszechnie uwa-
ża się, że w dużej mierze odpowiada za niego sztab szkoleniowy. To właśnie kadra trenerska, 
instruktorska powinna umiejętnie (kompetentnie) kierować procesem szkoleniowym i dbać 
o jak najlepsze przygotowanie fizyczne i psychiczne swoich podopiecznych. Spoczywa na 
nich obowiązek tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu zawod-
ników oraz wymóg pielęgnowania wartości tkwiących w sporcie. Wypełnianie tych zadań 
wiąże się z koniecznością uwzględniania przez trenerów i instruktorów spektrum aspektów 
psychologicznych” [Otrebski i Rutkowska 2006, s. 82]. Wynik, o którym tu mowa, nie musi być 
wymierny w postaci sukcesu w rozgrywkach turniejowych, lecz po prostu stanowić osiągnię-
cie założonego sobie celu, niekoniecznie sportowego. 

Rynek pracy instruktorów tańca jest duży. Z roku na rok przybywa szkół tanecznych, 
które kształcą nowe pokolenia tancerzy i dają możliwość realizacji siebie poprzez ruch. 
Mnogość oferowanych zajęć daje możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań. 
Podjęcie pracy instruktora jest świadomym wejściem w  określoną grupę społeczną 
i współtworzenie jej według istniejących tam norm i reguł. Hermetyczne środowisko ta-
neczne, poprzez swoją strukturę i kulturę kształtuje osobowość, a funkcjonujący w nim 
człowiek współtworzy je, kształtuje i przekształca się razem z nim. Jednostka jest w nim 
poddawana różnego rodzaju wpływom społecznym, mającym mniej lub bardziej istot-
ne znaczenie dla jej życia i rozwoju [Banio 2016]. Dlatego fundamentalne znaczenie ma 
świadome dobieranie kadry szkoleniowej. 

Badania pokazują, że nie jest prowadzona weryfikacja osób zatrudnionych w szkołach 
tanecznych, zarówno w zakresie zagadnień dotyczących teorii i praktyki sportu, jak i kompe-
tencji społecznych. Dobry szkoleniowiec winien umiejętnie odgrywać kilka ról jednocześnie, 
zatem nie może być to anonimowa, młoda osoba bez doświadczenia, niebędąca w stanie 
podejmować szeregu wyzwań pedagogicznych i psychologicznych oraz organizacyjnych, 
menadżerskich i koordynatorskich. Sama umiejętność tańca nie jest wystarczająca. 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że pracodawcy winni prze-
kształcić warunki pracy instruktorów tańca. W pierwszej kolejności należałoby zadbać 
o formy zatrudnienia, tak by było ono regulowane przez przepisy Kodeksu pracy bądź 
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Kodeksu cywilnego. Następnie należałoby zrewaloryzować sposób rekrutacji i  system 
dokształcania pracowników. Słuszna zatem wydaje się propozycja wykorzystania donie-
sień prezentowanych badań jako podstawy określenia wstępnych dyspozycji uzupeł-
nienia bardziej spójnych i precyzyjnych kryteriów programów kształcenia, zatrudniania 
i doskonalenia kadry instruktorskiej 
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Specyfika podkarpackiego rynku pracy – 
wybrane problemy 

Labour Market in Podkarpackie Voivodeship – Chosen Problems

Abstract: The main aim of the paper is to present chosen problems of labour market in 

Podkarpackie Voivodeship, especially on tourist labour market through outlining strengths 

and weaknesses of the market. 

When writing about dilemmas connected with employing in separate branches one 

should underline, that amongst assets of Podkarpackie Voivodeship is its relatively young 

society because persons before generative age consist 23,1% of the whole society in the 

region. It is the highest proportion amongst all the voivodeships in Poland. 

Small and medium entrepreneurships (the so-called SME sector) play an important role in 

creating new jobs. One of good examples is tourist industry, that according to document cal-

led: Strategy of Podkarpackie Voivodeship Development within 2007–2020 constitutes one 

of keystones (next to aviation industry) of general economic growth of the region. However, 

according to document called: Human Capital Balance [raport_blk_podkarpackie.pdf, access: 

8.05.2018] the biggest difficulties in finding employees have entrepreneurs from hotel and 

gastronomy branch, that is one of the fundamental sector of tourist industry. The problems 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XX | Zeszyt 10 | ss. 21–38



22

Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń, Bogusław Ślusarczyk

occur both on employers side (inadequate conditions of employment for applicants) and on 

applicants’ side (their expectations do not find favour in job’s offer).

Key words: labour market, tourist industry, Podkarpackie Voivodeship

Wprowadzenie

Na potencjał rozwojowy regionu składa się szereg elementów składowych, takich jak: 
potencjał demograficzno-społeczny, potencjał przyrodniczo-kulturowy, potencjał 
gospodarczy, potencjał przestrzeni oraz potencjał instytucjonalny [Bański i  in. 2014, 
ss.  100–105]. W  kontekście problematyki podjętej w  opracowaniu istotne znaczenie 
należy przypisać potencjałowi demograficzno-społecznemu, w ramach którego można 
wyróżnić m.in. zasoby ludzkie, kształtowane przez takie elementy, jak: wykształcenie, 
wiedza, kwalifikacje, praktyczne umiejętności, zdrowie oraz inne cechy wpływające na 
produktywność jednostki, jej wydajność i efektywność pracy [Herbst (red.) 2007, s. 11]. 
Zasoby ludzkie stanowią strategiczny, lecz niejednorodny czynnik rozwoju gospodar-
ki w kraju, regionie, gminie czy przedsiębiorstwie. Dany obszar może posiadać cenne 
walory przyrodnicze, zaś firma majątek produkcyjny i finansowy, jednak nie uruchomi 
skutecznie i z korzyścią tych zasobów bez zaangażowania kapitału ludzkiego. Ludzie 
bowiem osobistym i  zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji przyjętych 
przez podmioty gospodarcze celów, a tym samym umacniają przewagę konkurencyjną 
regionu (przedsiębiorstwa) [Armstrong 2002, s. 19].

Równie duże znaczenie mają pozostałe wymienione wcześniej elementy składo-
we, w tym także potencjał przyrodniczo-kulturowy, który m.in. kształtuje możliwości 
rozwoju turystyki i rekreacji i który w kontekście zatrudnienia odgrywa niebagatelną 
rolę. Branża turystyczna generuje możliwości zatrudnienia, co zdeterminowane jest 
m.in. stosunkowo stałym popytem na usługi turystyczne oraz wysokim poziomem 
rentowności poniesionych wkładów pieniężnych. Turystyka jako coraz prężniej roz-
wijająca się gałąź gospodarki na świecie jest coraz częściej postrzegana jako bardzo 
ważny rynek pracy. Według danych Światowej Organizacji Turystyki (ang. United Na-
tions World Tourism Organization – UNWTO), co dziewiąte miejsce na świecie jest za-
pewnione w szeroko pojętej gospodarce turystycznej i hotelarstwie. O tym, jak ważna 
jest turystyka, świadczy fakt, że przemysł turystyczny stanowi drugi co do wielkości 
przemysłem na świecie (za przemysłem komputerowym, wyprzedzając jednocześnie 
przemysł naftowy i motoryzacyjny). Ponadto jedno miejsce pracy w turystyce kreuje 
3–4 miejsca pracy w infrastrukturze towarzyszącej [http://www2.unwto.org/, dostęp: 
10.12.2018]. W  związku z  tym nie można bagatelizować roli gospodarki turystycznej 
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w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników, również w wymiarze regional-
nym, mając na uwadze, że turystyka, zakwaterowanie i gastronomia w województwie 
podkarpackim posiadają znaczny potencjał rozwojowy. 

Celem opracowania jest identyfikacja wybranych problemów występujących na 
podkarpackim rynku pracy (w tym na rynku usług turystycznych) poprzez zarysowa-
nie atutów i słabych stron tegoż rynku.

Rynek pracy w województwie podkarpackim – ogólna 
charakterystyka 

W niniejszym podrozdziale podjęto próbę charakterystyki podkarpackiego rynku pra-
cy w świetle najważniejszych wskaźników rynku pracy. Wśród podstawowych wskaź-
ników opisujących w sposób syntetyczny proporcje pomiędzy wybranymi kategoriami 
aktywności ekonomicznej ludności stosowanymi w BAEL (LFS)1 wyróżnić należy: stopę 
bezrobocia (SB), współczynnik aktywności zawodowej (WAZ) oraz wskaźnik zatrudnie-
nia (WZ). Zaznaczyć jednocześnie należy, że w polskiej praktyce funkcjonują dwa źród-
ła podające dane o stopie bezrobocia. Pierwsze dotyczy rejestracji osób bezrobotnych 
w powiatowych urzędach pracy i nosi nazwę bezrobocia rejestrowanego. Drugie źród-
ło odnosi się do wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Pomię-
dzy wartościami stopy bezrobocia rejestrowanego (tabela 1, rysunek 1) i stopy bezro-
bocia obliczanej na podstawie BAEL (rysunek 1), zauważyć można pewne rozbieżności, 
które wynikają z różnych metodologii liczenia oraz charakteru badań statystycznych. 
Różnice te zostały zilustrowane na rysunku 1 dla stopy bezrobocia zanotowanej w la-
tach 2015–2017 i wynosiły ok. 2 p.p. 

1 Do podstawowych kategorii aktywności ekonomicznej ludności stosowanych w BAEL należą: ogólna liczba 
ludności, liczba ludności w wieku 15 lat i więcej, ludność w wieku produkcyjnym, przed- i poprodukcyjnym, 
nieaktywni i aktywni zawodowo, pracujący, bezrobotni.
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Wykres 1. Stopa bezrobocia w Polsce i woj. podkarpackim (2000–2017)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do

?tab=table&init=1&language=de&pcode=tgs00010&plugin=1; https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.

do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tps00203&plugin=1, z dostęp: 18.07.2018.

Według najnowszych danych, pochodzących zarówno z Eurostatu jak i GUS-u, bez-
robocie na Podkarpaciu osiągnęło w 2017 roku poziom najniższy od 1989 roku, co w du-
żej mierze stanowi zasługę dobrej koniunktury gospodarczej. Stopa bezrobocia w woj. 
podkarpackim ukształtowała się w 2017 roku na poziomie 8,4% (wykres 1). Wskaźnik był 
wyższy (o 3,5 p. p.) od wskaźnika ogólnokrajowego (wykres 1). 

Tabela 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. podkarpackim (2016–2017)

POWIATY
STOPA BEZROBOCIA

31 XII ‚16* 31 XII ‚17 wzrost/spadek 
(pkt. proc.)

WOJEWÓDZTWO 11,6 9,7 -1,8
bieszczadzki 18,2 15,3 -2,6
brzozowski 18,9 16,7 -2,1
dębicki 9,4 6,9 -2,4
jarosławski 14,7 13,3 -1,3
jasielski 13,4 10,9 -2,3
kolbuszowski 11,6 9,8 -1,7
krośnieński 10,3 7,3 -2,8
leski 20,3 17,6 -2,9
leżajski 15,7 14,4 -1,1
lubaczowski 12,0 10,0 -1,8
łańcucki 14,5 11,5 -2,9
mielecki 7,6 5,6 -1,8
niżański 19,3 17,6 -1,6
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POWIATY
STOPA BEZROBOCIA

31 XII ‚16* 31 XII ‚17 wzrost/spadek 
(pkt. proc.)

przemyski 16,7 14,8 -1,9
przeworski 15,8 13,9 -1,7
ropczycko-sędziszowski 13,3 12,4 -0,7
rzeszowski 11,0 9,5 -1,4
sanocki 9,1 7,2 -1,7
stalowowolski 7,1 6,0 -1,0
strzyżowski 18,0 15,2 -2,5
tarnobrzeski 10,2 7,9 -2,2
Krosno 4,7 3,4 -1,4
Przemyśl 14,0 12,4 -1,6
Rzeszów 6,8 5,6 -1,0
Tarnobrzeg 11,8 9,6 -2,1

Źródło: Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2017 roku, Wojewódzki Urząd Pra-

cy w Rzeszowie, Rzeszów 2018.

Jak wykazuje analiza danych zestawionych w tabeli 1, w województwie podkarpackim 
na koniec 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowa-
no spadek stopy bezrobocia o 1,8 p. p. W skali ostatniego roku liczba osób bezrobotnych 
zmniejszyła się w każdym z 21 powiatów województwa oraz w 4 miastach na prawach 
powiatu, przy czym największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w powiatach: 
dębickim, jasielskim, mieleckim, mieście Rzeszowie, krośnieńskim, rzeszowskim i  łańcu-
ckim, zaś najmniejszy odnotowano w powiecie ropczycko-sędziszowskim, bieszczadzkim 
i leżajskim. Rozkład wartości stopy bezrobocia rejestrowanego w województwie podkar-
packim jest nierównomierny w obrębie poszczególnych powiatów. Na koniec 2017 r. naj-
wyższą wartość stopy bezrobocia odnotowano w powiatach: niżańskim i leskim, brzozow-
skim, bieszczadzkim, strzyżowskim, przemyskim i  leżajskim, z  kolei najniższą w  Krośnie 
i Rzeszowie oraz w powiatach: mieleckim, stalowowolskim, dębickim i sanockim.

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby młode. Wśród najważniej-
szych przyczyn tych trudności należy wymienić:

1. segmentację rynku pracy (podział rynku na stabilny rynek etatowych pracowników 
i rynek pracowników tymczasowych, zatrudnionych na podstawie umów o dużym stop-
niu niepewności zatrudnienia, zagrożonych bezrobociem; segmentacja rynku pracy czyni 
z młodych ludzi pracowników „drugiej kategorii”, wiąże się z gorszymi warunkami pracy 
i płacy oraz gorszymi perspektywami rozwoju zawodowego) [Szafraniec 2011, s. 169, 180],
2. nieelastyczność rynku pracy (pracodawcy niechętnie inwestują w start zawodo-
wy młodych, zdecydowanie chętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem zawodo-
wym – zbyt duży koszt inwestycji w młodego człowieka),
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3. niedopasowanie kwalifikacji zawodowych młodych do oczekiwań pracodawców 
(struktury popytu do struktury podaży siły roboczej),
4. niedostosowanie kompetencji młodzieży do wymagań rynku pracy (brak doświad-
czenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności, samodzielności myślenia, formu-
łowania własnych wniosków, brak rozwiniętych umiejętności miękkich (np. umiejętności 
interpersonalnych, umiejętności samoorganizacji, organizacji pracy, zarządzania czasem), 
5. niedostosowanie polskiego modelu kształcenia do potrzeb pracodawców (w Pol-
sce młodzi najczęściej wchodzą na rynek pracy dopiero po zakończeniu edukacji for-
malnej, zaś model łączenia nauki z pracą zawodową nie jest popularny; w wielu krajach 
UE studenci pracują ponaddwukrotnie częściej niż w Polsce; grupą, która najczęściej 
łączy edukację z pracą, są absolwenci studiów licencjackich, kontynuujący kształcenie 
na poziomie magisterskim lub podyplomowym) [Gradzewicz i in. 2016, s.12, 14],
6. długotrwałe bezrobocie w regionie [Skowrońska, dostęp: 18.07.2018],
7. różnice w podejściu do pracy charakterystyczne dla różnych pokoleń funkcjonu-
jących na rynku pracy [Barwińska-Małajowicz 2011, ss. 305–308].

Wykres 2. Stopa bezrobocia według wieku (bezrobocie rejestrowane; 2016, 2017; 
stan w końcu okresu)

Źródło: opracowanie własne na podst. Analiza sytuacji na rynku pracy w  województwie podkarpackim 

w 2017 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2018.

Ze względu na wymienione trudności, najliczniejszą grupę wśród osób bezrobot-
nych stanowią osoby młode. Analiza danych zestawionych w tabeli 2 wykazuje, że na 
koniec 2017 roku udział osób w wieku od 25 do 34 lat w ogóle bezrobotnych kształtował 
się na poziomie 30,4%, co w połączeniu z grupą osób w wieku od 18 do 24 roku życia 
(14,0%) daje sumę 44,4% osób młodych. Osoby młode w wieku 18–34 lat stanowiły za-
tem niewiele mniej niż połowę wszystkich osób bezrobotnych.
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Z  kolei analiza danych obrazujących kształtowanie się stopy bezrobocia według 
poziomu wykształcenia pozwala na sformułowanie twierdzenia, że wyższe wykształce-
nie daje relatywnie największą szansę na zatrudnienie, nie daje jednak jego gwarancji. 
Pamiętać bowiem należy, że obok poziomu wykształcenia coraz większe znaczenie ma 
wyuczony zawód, dodatkowe umiejętności, jak również mobilność.

Wykres 3. Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia (bezrobocie rejestrowane; 
2016; 2017; stan w końcu okresu)

Źródło: opracowanie własne na podst. Analiza sytuacji na rynku pracy w  województwie podkarpackim 

w 2017 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 2018.

Jak wykazuje analiza danych zestawionych na wykresie 3, w ostatnich latach najlicz-
niejszy udział wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, policealne i średnie zawodowe oraz gimnazjalne i niższe. Z kolei 
najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Należy 
jednak pamiętać, że osoby kończące licea ogólnokształcące najczęściej kontynuują swo-
ją edukację na poziomie wyższym, a jednocześnie podejmują pracę, w związku z czym 
nie rejestrują się w  powiatowych urzędach pracy. Grupa bezrobotnych z  wykształce-
niem wyższym stanowiła ok. 15% ogółu osób bezrobotnych, przy czym od kilku lat od-
setek ten wzrasta (wykres 4).
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Wykres 4. Stopa bezrobocia osób z wykształceniem wyższym (bezrobocie 
rejestrowane; 2004–2017)

Źródło: opracowanie własne na podst. danych BDL, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, 

dostęp: 20.07.2018.

W  ogólnej charakterystyce rynku pracy uwagę zwrócić należy również na wspo-
mniane wcześniej mierniki aktywności zawodowej ludności, takie jak: współczynnik ak-
tywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia (tabela 4).

Tabela 4. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim

Wyszczególnienie

WAZ WZ SB

IV 
kw. 

2016

IV 
kw. 

2017

IV kw. 
2017 +/- 

w porówn. 
z IV kw. 

2016

IV 
kw. 

2016

IV 
kw. 

2017

IV kw. 
2017 +/- 

w porówn. 
z IV kw. 

2016

IV 
kw. 

2016

IV kw. 
2017

IV kw. 
2017 +/- 

w porówn. 
z IV kw. 

2016

OGÓŁEM 56,0 56,8 0,8 50,9 52,6 1,7 9 7,3 -1,7

WEDŁUG PŁCI:  

mężczyźni 64,6 64,8 0,2 58,6 59,7 1,1 9,3 7,8 -1,5

kobiety 47,9 49,2 1,3 43,7 45,9 2,2 8,6 6,7 -1,9

WEDŁUG WIEKU:

15–24 lata 32,4 34,3 +1,9 22,1 25,7 +3,6 31,6 25,3 -6,3

25–34 lata 84,9 84,7 -0,2 76,3 77,4 +1,1 9,7 8,6 -1,1

35–44 lata 86,0 86,1 +0,1 81,3 81,9 +0,6 5,9 5,0 -0,9

45–54 lata 83,9 84,2 +0,3 77,8 80,6 +2,8 7,2 4,3 -2,9

55 lat i więcej 25,3 26,7 +1,4 24,4 25,5 +1,1 3,4 3,8 +0,4
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Wyszczególnienie

WAZ WZ SB

IV 
kw. 

2016

IV 
kw. 

2017

IV kw. 
2017 +/- 

w porówn. 
z IV kw. 

2016

IV 
kw. 

2016

IV 
kw. 

2017

IV kw. 
2017 +/- 

w porówn. 
z IV kw. 

2016

IV 
kw. 

2016

IV kw. 
2017

IV kw. 
2017 +/- 

w porówn. 
z IV kw. 

2016

WEDŁUG 
WYKSZTAŁCENIA:

wyższe 81,7 79,4 -2,3 77,7 76,4 -1,3 4,8 3,8 -1,0

policealne i średnie 
zawodowe 65,5 66,9 +1,4 60,5 62,0 +1,5 8,1 7,4 -0,7

średnie 
ogólnokształcące 46,9 52,6 +5,7 40,6 47,4 +6,8 13,4 8,6 -4,8

zasadnicze 
zawodowe 61,2 60,5 -0,7 53,9 54,4 +0,5 11,9 9,6 -2,3

gimnazjalne 
i poniżej 15,2 14,7 -0,5 12,5 12,5 0,0 19,6 15,2 -4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpa-

ckim w IV kwartale 2017 r., Urząd Statystyczny, Rzeszów 2018. 

W IV kwartale 2017 roku współczynnik aktywności zawodowej wyniósł na Podkar-
paciu 56,8% (w  kraju porównywalnie: 56,2%). W  rankingu województw odnotowano 
korzystną zmianę lokaty województwa podkarpackiego w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku (z pozycji 7. na pozycję 5.) [Aktywność ekonomiczna… 2018, s. 3]. 
Analiza danych zestawionych w tabeli 4 wskazuje, że najwyższy poziom aktywności za-
wodowej zanotowano w grupie osób w wieku 35–44 lata, dla których współczynnik ten 
wyniósł w IV kw. 2017 roku 86,1%, zaś najniższą aktywnością zawodową charakteryzo-
wały się osoby w wieku 55 lat i więcej. Pod względem poziomu wykształcenia, najwyż-
szą aktywność zawodową wykazywały osoby z wykształceniem wyższym, zaś najniższą 
osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe 
i bez wykształcenia szkolnego. 

Z kolei stopa zatrudnienia w IV kwartale 2017 roku wyniosła 52,6% (na każde 100 
osób, które ukończyły 15 lat, przypadały 53 osoby pracujące). W skali ogólnopolskiej 
wskaźnik ten był niższy o 1,1 p. proc., zaś w rankingu województw województwo pod-
karpackie uplasowało się na 9. miejscu w kraju [Aktywność ekonomiczna… 2018, s. 6]. 
Biorąc pod uwagę wiek, najwyższy poziom aktywności zawodowej cechował grupę 
osób w wieku 35–44 lata, dla których wskaźnik zatrudnienia wyniósł w analizowanym 
okresie 81,9%, zaś najniższą wartość osiągnął w grupie osób w wieku 55 lat i więcej. 
Pod względem poziomu wykształcenia, najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia cha-
rakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym (76,4%), natomiast na najniższym 



30

Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń, Bogusław Ślusarczyk

poziomie wskaźnik ten ukształtował się wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, 
podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (tabela 4).

Reasumując, analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2017 
roku wskazuje na polepszenie się sytuacji, o czym świadczy wyraźny spadek stopy bez-
robocia oraz tendencje wzrostowe w zatrudnieniu w poszczególnych branżach wyrażo-
ne w postaci wskaźnika zatrudnienia. 

Atuty i słabe strony podkarpackiego rynku pracy 
z uwzględnieniem branży turystycznej

Województwo podkarpackie ma 3,8% udziału w  tworzeniu PKB kraju. Udział przemy-
słu w PKB regionu wynosi 30% i skupia 5% krajowego zatrudnienia oraz dostarcza 3,4% 
ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Udział podmiotów gospodarki na-
rodowej zarejestrowanych w podkarpackim rejestrze REGON stanowił 3,9% wszystkich 
podmiotów zarejestrowanych w kraju w 2016 roku.

Atutem rynku pracy województwa podkarpackiego jest stosunkowo młode społe-
czeństwo. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią aż 23,1% ludności regionu. Jest to 
najwyższy odsetek wśród wszystkich województw kraju. Na koniec pierwszego półrocza 
2017 roku liczba pracujących w województwie podkarpackim była wyższa niż w analo-
gicznym okresie 2016 roku. Na koniec czerwca 2017 roku było 537,0 tys. osób pracujących. 
Najwięcej osób pracowało w  przetwórstwie przemysłowym (152,3 tys.) oraz w  handlu 
i naprawie pojazdów samochodowych (99,4 tys.). W końcu drugiego kwartału 2017 roku 
liczba osób pracujących w województwie podkarpackim wzrosła o 5,9% w porównaniu 
do pierwszego półrocza 2016 r. W pierwszej połowie 2017 r. utworzono w regionie 13,2 
tys. nowych miejsc pracy, z czego najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (3209 miejsc) 
i budownictwie (1556 miejsc). Było to o 808 miejsc więcej w porównaniu z pierwszym pół-
roczem 2016 r., natomiast liczba zlikwidowanych w tym czasie miejsc pracy wyniosła 5614 
i była o 666 wyższa niż w tym samym okresie w 2016 roku. Dobra sytuacja na podkarpa-
ckim rynku pracy różnych sektorów przekłada się w sposób pozytywny na generowanie 
nowych miejsc pracy. Najwięcej miejsc pracy powstaje na obszarze funkcjonowania tzw. 
doliny lotniczej. Jednak w związku z tym, że turystyka stanowi ważny i najszybciej rozwi-
jający się sektor gospodarki XXI wieku, nie bez znaczenia dla gospodarki województwa są 
również miejsca pracy generowane w przemyśle turystycznym, a szerzej w gospodarce 
turystycznej regionu. W tym miejscu warto nawiązać do światowej gospodarki turystycz-
nej, która zatrudnia ok. 9% ludności pracującej – dwukrotnie więcej niż przeciętny sektor 
gospodarczy. Ponadto, według Światowej Organizacji Turystyki (United Nations World 
Tourism Organization – UNWTO), każde miejsce pracy w przemyśle turystycznym to trzy 
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miejsca w  innych działach gospodarki. Dodatkowo tworzenie miejsc pracy w  turystyce 
jest mniej kapitałochłonne niż w innych działach gospodarki. Szacuje się, że średnio 1 mln 
USD zainwestowany w turystykę generuje 50 nowych miejsc pracy, tj. dwa razy więcej niż 
ten sam milion zainwestowany w  sektor finansowy, komunikacyjny czy samochodowy 
[Turner, Sears 2013, s. 67]. Należy podkreślić, że rozwój turystyki wywołuje przyrost za-
trudnienia nie tylko w niej samej, ale także w innych branżach, indukowanych przez po-
pyt turystyczny – budownictwie, rzemiośle, rolnictwie itd. Wzrost zatrudnienia lokalnych 
mieszkańców oznacza wzrost ich dochodów, z wszystkimi tego implikacjami ekonomicz-
nymi dla gospodarki. Następuje bowiem wzrost popytu konsumpcyjnego, a zatem oży-
wienie gospodarcze (w tym wzrost zatrudnienia) firm wytwarzających dobra konsump-
cyjne (ubrania, jedzenie, samochody itp.) i realizujących inwestycje (np. budowa domów), 
jak też przedsiębiorstw zaopatrujących te firmy w środki produkcji (materiały, sprzęt itd.) 
[Seweryn 2012, s. 128]. W rezultacie przekłada się to na wzrost stopy życiowej ludności za-
mieszkującej obszar recepcji.

Województwo podkarpackie posiada doskonale warunki do rozwijania rynku usług tu-
rystycznych, a przez to rynku pracy. Wszystkie produkty turystyczne Podkarpacia charak-
teryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem jakościowym i zaspokajają w dużym stopniu 
indywidualne potrzeby turystyczne klientów. W związku z tym należy dążyć do stałego 
rozwoju regionalnego rynku pracy, zwłaszcza turystycznego [Żegleń 2008, s. 247]. W go-
spodarce województwa podkarpackiego istotną rolę odgrywają duże zakłady produk-
cyjne w przemyśle lotniczym, co niewątpliwie przekłada się na sprawne funkcjonowanie 
przemysłu turystycznego w regionie. Oprócz firm związanych z przemysłem lotniczym na-
leży zwrócić uwagę na przedsiębiorstwa działające w sektorze stricte turystycznym. Zgod-
nie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 [Strategia… 2013, s. 
28] w 2020 roku Podkarpacie ma szansę stać się obszarem efektywnie wykorzystanych 
gospodarczych atutów regionu i jego wewnętrznych potencjałów oraz transgranicznego 
położenia, w którym (dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 
produktowych i organizacyjnych oraz inwestycjom zewnętrznym) dynamicznie rozwijają 
się usługi turystyczne, uzdrowiskowe i logistyczne. Realnymi motorami rozwoju podkar-
packiego rynku pracy są działające i nowo powstałe klastry gospodarcze, grupy producen-
ckie oraz struktury o charakterze międzysektorowym. Działalność przedsiębiorstw z sek-
torów wysokiej szansy (w tym grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego), możliwość 
skorzystania z zachęt dla inwestorów, liczące się zaplecze naukowo-badawcze, obecność 
wykwalifikowanych pracowników przy relatywnie niskich kosztach pracy, a także atrakcyj-
ne uwarunkowania kulturowe i rekreacyjne – to czynniki, które przyczyniają się do budo-
wania przewagi regionu pod względem pojawiających się możliwości zatrudnienia, bo-
wiem zakładanym i pożądanym rezultatem działań rozwojowych są nowe miejsca pracy, 
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które przyczyniają się do zahamowania negatywnych procesów migracyjnych i wspierają 
zaangażowanie społeczne mieszkańców regionu [Strategia… 2013, s. 28]. 

Z drugiej jednak strony ponad połowa podkarpackich pracodawców uważa, że nie-
dobór kandydatów ma średni lub duży wpływ na ich działalność. Najczęściej deklarowa-
ne skutki to: ograniczona zdolność świadczenia usług, niska konkurencyjność i mała pro-
duktywność, a spadająca stopa bezrobocia sugeruje, że sytuacja ta nie ulegnie szybko 
poprawie [www.interkadra.pl, dostęp: 15.07.2018]. Podobna sytuacja ma miejsce w bran-
ży turystycznej, w której jest o tyle trudniej, że pracodawcy poszukują pracowników po-
siadających nie tylko odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego zawodu, ale 
przede wszystkim – predyspozycje, które warunkują zatrudnienie danego pracownika. 
W przemyśle turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży) ważne jest podej-
ście pracownika do potencjalnego klienta (turysty), tj. empatia, cierpliwość, zrozumienie 
potrzeb itp. Istotnym wydaje się również to, w jaki sposób pracownicy postrzegają pracę 
w szeroko rozumianej turystyce. Badania takie zostały przeprowadzone na zlecenie De-
partamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przez zespół naukowy ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [htt-
ps://cor.sgh.waw.pl, dostęp: 17.12.2018.]. Wycinek badań, dotyczący postrzegania pracy 
w turystyce, przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Postrzeganie pracy w turystyce – oceny przeciętne

Wyszczególnienie średnia
Atmosfera panująca w mojej pracy jest przyjazna 4,28
Moja praca jest zgodna z moimi 
zainteresowaniami

4,24

Moi współpracownicy wspierają mnie w pracy 4,21
Wyposażenie stanowiska pracy umożliwia mi 
sprawne wykonywanie pracy 4,21

Jestem w stanie terminowo wykonywać 
powierzone mi w pracy obowiązki 4,17

W pracy wykonuję różnorodne zadania (unikam 
monotonii)

4,16

W mojej pracy jestem traktowany przez innych 
z szacunkiem

3,92

Godziny wykonywania mojej pracy są dla mnie 
dogodne

3,72

Moja praca jest bezpieczna dla zdrowia i życia 3,68
Mój pracodawca cieszy się dobrą renomą 3,61
Moi przełożeni doceniają moją pracę 3,52
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Moja praca pozwala mi zdobyć doświadczenie 
przydatne w dalszej karierze w innych miejscach 
pracy.

3,52

Moja praca stanowi dla mnie wyzwanie 3,38
Moja praca umożliwia mi podnoszenie 
kompetencji

3,29

Moja praca umożliwia mi bezkonfliktowe łączenie 
obowiązków zawodowych z 
życiem prywatnym

3,28

W mojej pracy w pełni wykorzystuję zdobytą 
wiedzę

3,24

Praca, którą wykonuję, zapewnia mi stabilne 
warunki zatrudnienia 3,16

Znajomi uważają mój zawód (moją pracę) za 
prestiżowy

3,00

Jestem dobrze wynagradzany/a za wykonywaną 
przez siebie pracę

2,92

W pracy mam wpływ na decyzje ważne dla 
przedsiębiorstwa

2,76

W mojej pracy mam możliwości awansu 2,68
Dostaję dużo dodatkowych świadczeń 
pozapłacowych w mojej pracy

2,13

Źródło: opracowanie na podstawie: Kubiak, Korowicki 2008.

Jak wynika z tabeli 5, bardzo duże znaczenie dla pracownika ma atmosfera panująca 
w pracy, w dalszej kolejności praca zbieżna z zainteresowaniami oraz wsparcie współ-
pracowników na różnych polach działalności, zwłaszcza w  branży usługowej, czego 
przemysł turystyczny jest najlepszym przykładem. 

Inne wyniki badań, przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Rzeszowie 
pod kątem zapotrzebowania rynku na poszczególne zawody, pokazują, że na listę za-
wodów deficytowych trafili pracownicy gastronomii, a zwłaszcza kelnerzy i barmani (11 
powiatów województwa), gdzie wymagane są dodatkowe kwalifikacje (np. sommelier, 
barista), a także znajomość języka obcego. W branży gastronomicznej poszukiwani są 
też kucharze (17 powiatów) i szefowie kuchni (15 powiatów). Zakres obowiązków tych 
ostatnich odróżnia ich od kucharzy. Szef kuchni zarządza podległym mu personelem: 
kucharzami, pomocami kuchennymi i  osobami sprzątającymi. To on decyduje, jakie 
potrawy będą serwowane w  restauracji, wybiera też dostawców produktów. Nie każ-
dy dobry kucharz będzie dobrym szefem kuchni, dlatego poszukiwani są doświadczeni 
przedstawiciele tego zawodu [wuprzeszow.praca.gov.pl, dostęp: 17.12.2018].

Z drugiej jednak strony, w województwie podkarpackim obserwowana jest nadwyż-
ka specjalistów z zakresu obsługi ruchu turystycznego i szeroko pojętej gospodarki tury-
stycznej. Problem ze znalezieniem pracy mają pracownicy biur podróży i organizatorzy 
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obsługi turystycznej (wskazywani w 16 powiatach województwa). W tej grupie znaleź-
li się absolwenci kierunku technik hotelarstwa, który jest popularny w podkarpackich 
szkołach [wuprzeszow.praca.gov.pl, dostęp: 17.12.2018].

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w świetle 
wyników badań własnych 

Grupą społeczną szczególnego ryzyka na rynku pracy jest młodzież, a wśród nich absolwenci 
różnych typów szkół i poziomów kształcenia. Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy 
następuje rozwój nowego rodzaju społeczeństwa, a mianowicie społeczeństwa opartego na 
wiedzy. Egzystencja każdego społeczeństwa zaczyna być determinowana jego siłą ekono-
miczną, której źródło leży w zasobach wiedzy, jakie społeczeństwo gromadzi i wykorzystuje. 

Popularność koncepcji gospodarki opartej na wiedzy wykształciła wśród wielu osób, 
głównie młodych, silne przeświadczenie, że ukończenie studiów wyższych stanowi 
przepustkę do udanej kariery zawodowej. Decyzja o podjęciu studiów jest często po-
dejmowana przez pryzmat oczekiwania potencjalnych korzyści w  różnych obszarach 
życia: w sferze ekonomicznej (wyższe wynagrodzenie, lepsze warunki pracy), w sferze 
społecznej (wyższy status społeczny, zdrowszy styl życia), w sferze podmiotowej (wzrost 
aspiracji i  ambicji życiowych). Choć ukończenie studiów pozwala niejednokrotnie na 
spełnienie zawodowe, to jednak coraz częściej uzyskanie dyplomu uczelni nie jest wy-
starczające do osiągnięcia wytyczonych celów zawodowych [Barwińska-Małajowicz i in. 
2016, ss. 69–70]. Pomimo tego, że wyniki analizy wskaźników opisujących aktywność 
ekonomiczną ludności w woj. podkarpackim w wieku 15 lat i więcej według poziomu 
wykształcenia przemawiają na korzyść osób z  wykształceniem wyższym [Barwińska-
Małajowicz i  in. 2016, ss. 69–70], to jednak start zawodowy tych osób wiąże się z wie-
loma problemami i zagrożeniami. Trudności związane z podjęciem pierwszej pracy są 
często uważane za dysfunkcję systemu edukacyjnego. Wynika to również często z nie-
dostosowania struktury kształcenia do struktury popytu na pracę oraz z niewłaściwego 
przepływu informacji na temat preferencji i  kwalifikacji absolwentów oraz oczekiwań 
i wymogów rynku pracy. Warto zatem przyjrzeć się wybranym uwarunkowaniom wej-
ścia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w województwie podkarpackim. 

W niniejszym podrozdziale analizie poddano wybrane wyniki autorskiego projektu ba-
dawczego2, którego głównym celem była identyfikacja uwarunkowań startu zawodowego 

2 W  roku 2018 przeprowadzono autorski projekt badawczy o  charakterze identyfikacyjnym pt. „Uwarunko-
wania startu zawodowego i budowania kapitału kariery absolwentów szkół wyższych w województwie pod-
karpackim”, którego autorem i  kierownikiem była prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, sprawująca 
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absolwentów publicznych szkół wyższych w Rzeszowie, preferencji zawodowych i oczeki-
wań absolwentów, ich pierwszych zawodowych doświadczeń i najważniejszych barier wej-
ścia na rynek pracy. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy wy-
korzystaniu kwestionariusza ankiety wśród losowo wybranych absolwentów szkół wyższych 
w woj. podkarpackim, którzy ukończyli studia w roku 2016 lub 2017. W badaniu wzięło udział 
405 respondentów, wśród których 64% stanowiły kobiety, a 36% mężczyźni. Blisko 62% an-
kietowanych było stanu wolnego, kolejne 23,5% respondentów przebywało w stałym związ-
ku partnerskim, natomiast blisko 14% było w związku małżeńskim. Wśród badanych 49,4% 
zadeklarowało ukończenie studiów licencjackich, natomiast 50,6%, studiów magisterskich. 

Wykres 5. Ocena przygotowania studentów do potrzeb rynku pracy (W jakim stopniu 
studia przygotowały Pana(-ią) do pracy / do potrzeb polskiego rynku pracy?)

Źródło: na podstawie badań własnych.

W badaniu zapytano respondentów m.in. o to, w jakim stopniu studia przygotowały 
ich do potrzeb polskiego rynku pracy. Blisko ¼ ogółu badanych (24,4%) określiła poziom 
przygotowania jako przeciętny, wybierając ocenę 5 (w skali 1–10). Drugą co do częstości 
wyboru była ocena 6 (zadeklarowało ją nieco ponad 17%), na kolejnych miejscach znala-
zły się oceny 4 i 7. Zaledwie 0,5% badanych zdeklarowało bardzo dobre przygotowanie 
podczas studiów do pracy (wykres 5).

W  trakcie badania zbadano również opinię respondentów w  zakresie wpływu kształ-
cenia w  szkole wyższej na rozwój ich umiejętności. Postawiono pytanie, czy kształcenie 
w uczelni rozwinęło u nich następujące kompetencje: poznawcze, specjalistyczne, społecz-
ne i osobiste. W odniesieniu do umiejętności poznawczych ponad połowa ankietowanych 
przyznała, że zarówno myślenie analityczne, myślenie syntetyczne, świadomość potrzeby 

również funkcję opiekuna Koła Naukowego „Interkreator”, działającego przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Badania zrealizowano w aktywnej współpracy ze studentami – członkami Koła, a wyniki zesta-
wiono w formie Raportu z badań.
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ciągłego dokształcania się, kreatywność, jak i  umiejętność elastycznego myślenia zostały 
u nich rozwinięte w trakcie studiów. Wśród kompetencji specjalistycznych, jakie zostały roz-
winięte poprzez kształcenie na studiach wyższych, najwięcej badanych wskazało obsługę 
komputera i znajomość podstawowych programów komputerowych oraz pasywną znajo-
mość języka obcego. Z kolei w zakresie kompetencji społecznych najwięcej badanych po-
dało rozwój umiejętności pracy w zespole, łatwość nawiązywania nowych kontaktów oraz 
umiejętność skutecznego komunikowania się. Natomiast wśród kompetencji osobistych 
najwięcej respondentów opowiedziało się za rozwinięciem u  nich samodzielności w  wy-
konywaniu zadań, umiejętności organizacji pracy własnej oraz rozwiązywania problemów 
i określania priorytetów. 

Podsumowanie

Podkarpacki rynek pracy zanotował w 2017 roku takie pozytywne zjawiska, jak: spadek sto-
py bezrobocia rejestrowanego, wzrost współczynnika aktywności zawodowej (WAZ) oraz 
wskaźnika zatrudnienia, jak również zwiększenie liczby ofert pracy. W regionie potrzebni 
są przedstawiciele niemalże wszystkich zawodów. Brakuje również pracowników w branży 
turystycznej i okołoturystycznej, tj. w transporcie, gastronomii czy hotelarstwie, które ce-
chują się tym, że oferuje minimalne wynagrodzenie, niejednokrotnie trudne lub szkodliwe 
warunki pracy, zatrudnienie przeważnie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

W gospodarce turystycznej, która w województwie podkarpackim stanowi ważny fi-
lar ogólnego wzrostu gospodarczego regionu, należy jednak upatrywać szans na wzrost 
zatrudnienia, a co za tym idzie, między innymi podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników branży turystycznej i okołoturystycznej. 

Warto również podkreślić, że powodzenie i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa 
(również w  branży turystycznej) wymaga nie tylko wykorzystania posiadanych przez 
region walorów, ale przede wszystkim pozyskiwania pracowników o określonych kom-
petencjach i motywacjach, co zostało potwierdzone podczas badań wykonanych przez 
autorów opracowania.
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Often, in labor disputes, the subject of the dispute is not legal but factual issues for which the 
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and misunderstandings as well as determining the actual expectations of the parties in a con-

fidential atmosphere with the participation of an impartial and neutral third party, a mediator.
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Wstęp

Każdy człowiek co najmniej raz w życiu spotkał się z sytuacją, w której jego światopogląd 
nie pokrywał się ze światopoglądem innej osoby. Jak się wydaje, tym obszarem częste-
go występowania konfliktów (odnośnie źródeł konfliktów można przykładowo wskazać 
koło konfliktu zaprezentowane przez Christophera Moore’a, który wyróżnia m.in. konflikt 
relacji, wartości, danych, strukturalny – [Moore 2016, s. 128]), poza sferą rodzinną, jest 
właśnie praca, ponieważ to w pracy ludzie są najczęściej narażeni na wystąpienie konflik-
tu. Wynika to przede wszystkim z ilości spędzanego w niej czasu. Na marginesie należy 
zaznaczyć, iż konflikty mogą również powstawać na innych płaszczyznach stanowiących 
przejaw aktywności społecznej np. stosunków sąsiedzkich, interakcji z  użytkownikami 
dróg czy też wynikających z korzystania z różnego rodzaju usług. Zgodnie z art. 129§1 
KP [Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2018r., poz. 917 tekst jedn. ze zm.], 
przeciętnie pracownik pracuje 40 godzin tygodniowo, co stanowi ok. 23,8% tygodniowe-
go czasu. Jeżeli przeciętnie człowiek śpi 8 godzin dziennie, w rozliczeniu tygodniowym 
wynosi to ok. 56 godzin, co daje ok. 33,33% tygodniowego czasu. Na pozostałe czynno-
ści pozostaje mu około 42,87% tygodniowego czasu. Z  powyższego wynika, że praca 
stanowi dużą część życia aktywnej zawodowo osoby. Codzienne funkcjonowanie może 
doprowadzić do powstania konfliktu, który stanowi naturalny element życia każdej oso-
by, albowiem sytuacja, w której z perspektywy dłuższego czasu interesy wszystkich od-
działujących na siebie osób pozostają zgodne, wydaje się niemożliwa. Aby móc mówić 
o konflikcie, warto przyjrzeć się, co konkretnie kryje się pod tym pojęciem – jest to spe-
cyficzny rodzaj relacji, wymagający uczestnictwa co najmniej dwóch stron, które mają 
możliwość wywierania na siebie wpływu, co najmniej przez jedną ze stron postrzegany 
jako niekorzystny. Doktryna wyróżnia wiele rodzajów konfliktu, w  tym miejscu można 
wskazać przykładowo następujące: realny, irracjonalny, strukturalny, interesów, wartości, 
relacji oraz danych [Bargiel-Matusiewicz 2014, ss. 39–40]. Wydaje się, że w  stosunkach 
pracodawca – pracownik będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z  konfliktem 
strukturalnym, który wynika ze struktury sytuacji, w jakiej znajdują się jego uczestnicy. 
Może on się wiązać z ograniczeniem czasowym, kiedy zbyt wiele zadań musi być zrobio-
ne w bardzo ograniczonym czasie lub może się wiązać z brakiem akceptacji odgrywanej 
roli – pracodawca – podwładny [Bargiel-Matusiewicz 2014, ss. 39–40]. 

Kiedy już dojdzie do powstania konfliktu pracowniczego, możliwe jest podjęcie kilku 
działań: w pierwszej kolejności strony mogą próbować same rozwiązać istniejący kon-
flikt, a kiedy to się nie uda lub w ocenie którejkolwiek ze stron jest to niemożliwe, pozo-
staje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub ewentualnie próba roz-
wiązania go za pomocą alternatywnych metod, między innymi mediacji. Wskazać przy 
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tym należy na brzmienie art. 243 KP, zgodnie z którym pracodawca i pracownik powinni 
dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Celem niniejszego artyku-
łu jest zaprezentowanie odmienności postępowania mediacyjnego w postępowaniach 
z zakresu prawa pracy, wynikającej ze specyfiki relacji między pracodawcą a pracowni-
kiem. Podkreślić również należy, że powyższa analiza przeprowadzana jest przez wszyst-
kim pod kątem obowiązujących regulacji prawnych, w niezbędnym jedynie zakresie od-
nosi się do analiz statystycznych, makroekonomicznych czy też socjologicznych.

Specyfika mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy

Za zastosowaniem mediacji przemawia przede wszystkim rola występujących w konflikcie 
stron oraz próba ułożenia stosunków pomiędzy nimi w taki sposób, aby mogły one wspól-
nie funkcjonować w stosunkowo dobrej relacji, tzn. aby pracownik mógł w dalszym ciągu 
wykonywać swoją pracę, a pracodawca był zadowolony z osiąganych przez niego efektów. 
Jak wskazuje Maria Teresa Romer, spoczywająca na obu stronach (pracodawcy i pracow-
niku) powinność polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy wynika ze specyfiki 
tego sporu. Nawet po wniesieniu sprawy do sądu pracy przez którąkolwiek ze stron ist-
nieje możliwość polubownego jej załatwienia, aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 
sprawy przez sąd II instancji. Słusznie komentatorka odwołuje się do treści art. 468 § 2 pkt 
2 kpc [Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2018r., poz. 
1360 tekst jedn. ze zm.], zgodnie z którym sąd w toku czynności wyjaśniających w spra-
wach z zakresu prawa pracy ma za zadanie wyjaśnienie stanowisk stron oraz skłonienie ich 
do pojednania i zawarcia ugody [Romer 2012, s. 1194]. Nawet jeżeli strony nie wykonały 
jakichkolwiek czynności zmierzających do polubownego załatwienia sporu przed wszczę-
ciem postępowania sądowego, sąd ma możliwość skłonienia ich do podjęcia takiej próby. 

W tym miejscu należy wskazać, że prowadzenie sporu przed sądem często powo-
duje eskalację wzajemnych pretensji, w  konsekwencji następuje zaognienie istnieją-
cego konfliktu, co z pewnością nie służy dalszej współpracy stron. Mediator zaś ma za 
zadanie tonować konflikt i dążyć do wypracowania ugody, która będzie dawała szansę 
na dalszą współpracę stron, co jest szczególnie ważne w relacjach pracodawca – pra-
cownik. Łączące ich relacje mają charakter kolektywny oraz społeczny. Pracownik jest 
nie tylko uczestnikiem indywidualnie ukształtowanego stosunku pracy jaki łączy go 
z pracodawcą, lecz jest także członkiem zbiorowości pracowniczej tworzonej przez in-
nych pracowników danego zakładu pracy. W związku z tym nie tylko powinien spełnić 
zobowiązania wynikające z umowy o pracę, ale także ma możliwość skorzystania z róż-
nego rodzaju uprawnień służących ochronie jego interesów i praw. Patrząc na relację 
łączącą pracodawcę z pracownikiem, należy uznać, iż co do zasady to pracodawca jest 
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stroną dominującą, albowiem cechą stosunku pracy jest hierarchiczne podporządko-
wanie stojącego niżej podmiotu w piramidzie zarządzania w przedsiębiorstwie. Także 
aspekty socjologiczne i makroekonomiczne, np. stopa bezrobocia, powodują często, że 
pracodawca jest stroną silniejszą. Źródło konfliktu w omawianej relacji wynika z dycho-
tomii tego stosunku: pracodawca dąży przede wszystkim do zwiększenia efektywności 
pracy i  maksymalizacji zysku, a  pracownik zainteresowany jest główne osiągnięciem 
jak największych korzyści w związku ze świadczoną przez siebie pracą. W związku z po-
wyższym należy stwierdzić, iż na tle wykonywania stosunku pracy musi dochodzić do 
mniejszych lub większych sporów pomiędzy jego stronami [Majewski, Mularczyk 2010, 
ss. 46–47]. Wspomnieć trzeba tutaj o koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR), czyli 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zakładającej (niezależnie od spełniania 
wszystkich wymogów formalnych i prawnych prowadzonej działalności), że zwiększo-
ne inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i  relacje międzyludzkie, mogą 
wpływać na efektywność działalności gospodarczej oraz przyczyniać się do zwiększe-
nia innowacyjności przedsiębiorstwa. Na tym polu oczywiście również może dochodzić 
do nieporozumień między pracownikiem a pracodawcą. Natomiast omówienie innych 
koncepcji oraz źródeł konfliktów występujących pomiędzy pracownikiem a pracodawcą 
wykracza poza zakres niniejszego opracowania, które przede wszystkim skupia się na 
wspomnianych już aspektach prawnych.

Aby móc rozważać znaczenie mediacji w  rozwiązywaniu sporów pracowniczych, 
przede wszystkim należy wskazać, czym ona tak naprawdę jest. Już w  czasach anty-
cznych znano mediację jako metodę rozwiązywania sporów. Mediacja ma za zadanie 
pomóc stronom w znalezieniu satysfakcjonującego je rozwiązania w dobrowolnym, po-
ufnym i niesformalizowanym postępowaniu z udziałem bezstronnego pośrednika, któ-
rym jest mediator. Osoba mediatora, w przeciwieństwie do sędziów sądów powszech-
nych lub polubownych, nie ma kompetencji judykacyjnych, tzn. nie podejmuje sama 
rozstrzygnięcia sporu. Przede wszystkim to strony decydują, czy i na jakich warunkach 
istniejący między nimi konflikt zostanie rozwiązany, nie przez akt władczy, taki jak orze-
czenie sędziego czy arbitra, lecz dzięki wypracowanemu przez nie porozumieniu. Rolą 
mediatora jest przede wszystkim takie działanie, które ułatwi im realizację tego zadania 
[Morek 2006, s. 31]. Wypracowanie kompromisu – a więc spełnienie celu mediacji – jest 
możliwe tylko dzięki ich komunikacji, która w większości przypadków byłaby niemożli-
wa do przeprowadzenia, gdyby nie udział trzeciej strony, którą jest mediator. Może on 
pozostawać niejako w  tle komunikacji stron, natomiast niektóre etapy postępowania 
mogą wymagać jego aktywnego udziału w dyskusji. Przede wszystkim mediator może 
nawiązywać komunikację między stronami, ale także być inicjatorem pewnych zacho-
wań komunikacyjnych strony albo może ograniczyć się jedynie do pośredniczenia w tej 
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komunikacji, co w warunkach tzw. „mediacji niebezpośredniej” może polegać na rze-
czywistym pośrednictwie pomiędzy stronami, które nie spotykają się w jednym miejscu. 
Natomiast podczas mediacji bezpośrednich jego działania mogą polegać m.in. na takim 
przekształcaniu wypowiedzi jednej ze stron, by stała się ona zrozumiała dla drugiej czy 
też na takim kierowaniu zachowaniami komunikacyjnymi stron, by komunikacja nie zo-
stała zakłócona ani zerwana [Tabernacka 2015, s. 83].

Z  tego względu na mediatorze spoczywa duża odpowiedzialność – pomocy stro-
nom wypracowania satysfakcjonującego je porozumienia. Aby móc to zrobić, musi on 
zrealizować pewne szczególne zadania, takie jak:

1. zbudowanie osobistej, instytucjonalnej i proceduralnej wiarygodności, 
2. nawiązanie dobrego kontaktu ze stronami,
3. przekazanie uczestnikom wiedzy na temat procesu negocjacji, roli mediatora 
i funkcji mediacji oraz
4. uzyskanie zaangażowania umożliwiającego rozpoczęcie mediacji [Moore 2009, s. 100].
Dzięki wykonaniu tych czynności mediator ma większe szanse na takie pokierowanie 

rozmową, aby doprowadzić strony do zawarcia przez nie ugody kończącej zaistniały spór.
W prawie pracy, poza wyżej wskazanymi rodzajami konfliktów, ze względu na liczbę 

podmiotów, których one dotyczą, można wyróżnić jeszcze dwa rodzaje sporów: spór 
indywidulany i spór zbiorowy. 

Ze sporem zbiorowym mamy do czynienia, kiedy spór występuje między wszystkimi 
lub określoną grupą pracowników z jednym pracodawcą (podmiotami sporu zbiorowego 
są zatem związki zawodowe reprezentujące pracowników oraz organ administracji zakła-
dowej lub państwowej), dotyczy m.in. zmiany zakresu obowiązków, płac lub świadczeń 
socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników i innych grup, którym przysłu-
guje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych [Kalisz, Zienkiewicz 2009, s. 88]. I to 
właśnie w sporach zbiorowych po raz pierwszy ustawodawca zdecydował się wprowadzić 
instytucję mediacji jako alternatywną formę rozwiązywania sporów pracowniczych. Arty-
kuł 1 Ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [Dz. U. z 2018 r. poz. 
399 ze zm.] zawiera legalną definicję sporu zbiorowego, zgodnie z którą spór zbiorowy 
pracowników z pracodawcą lub pracownikami może dotyczyć warunków pracy, płac lub 
świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, 
którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Dalej ustawa w ustę-
pie 1 artykułu 4 doprecyzowuje, że nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego 
w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest moż-
liwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracownicze. 
W ten sposób ustawodawca dodatkowo podkreślił, iż zakres omawianej ustawy odnosi się 
wyłącznie do sporów zbiorowych. Co istotne, w przypadku wystąpienia sporu zbiorowego 
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nie od razu jest możliwe skierowanie sprawy do mediacji, albowiem musi ją poprzedzać 
tzw. wystąpienie, a następnie rokowania. Dopiero w przypadku, gdy rokowania okażą się 
bezskuteczne, ustawodawca otwiera możliwość skorzystania przez strony z mediacji jako 
kolejnego etapu rozwiązywania sporu zbiorowego. 

Mediacja w  sporach zbiorowych została uregulowana w  sposób szczególny, albo-
wiem poza jej obligatoryjnym charakterem, w przypadku braku porozumienia między 
stronami, składają się na nią następujące uwarunkowania:

a) szczególny status mediatora, którego strony mogą wybrać z listy ustalanej w trybie 
szczególnym przez ministra właściwego do spraw pracy,
b) wymóg przeprowadzenia mediacji w  relatywnie krótkim terminie, zasadniczo 
w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia sporu,
c) umieszczenie mediacji w  szerszej procedurze polubownego rozwiązywania spo-
rów zbiorowych w stosunkach pracowniczych, na którą składają się także:
d) rokowania między pracodawcą a podmiotem reprezentującym interesy pracowni-
cze, które powinny być niezwłocznie przeprowadzone, w  razie gdy pracodawca nie 
uwzględnił pracowniczych żądań,
e) arbitraż, czyli szczególna procedura polubowna, która uruchamiana jest po bez-
owocnym postępowaniu mediacyjnym i stanowi alternatywę do przystępowania pra-
cowników do strajku [Gola 2006, s. 9 cyt. za Majewski, Mularczyk 2010, s. 61]. 

Przez wiele lat mediacja w zakresie spraw pracowniczych funkcjonowała tylko w pro-
cedurze rozstrzygania sporów zbiorowych. Dopiero w grudniu 2005 roku weszły w ży-
cie przepisy wprowadzające mediację do polskiego Kodeksu postępowania cywilnego 
[Ustawa z  dnia 28 lipca 2005 r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
kodeks cywilny i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1438]. W tej nowelizacji, poza wprowadzeniem poszczególnych przepisów 
odnoszących się szczegółowo do mediacji, modyfikacji uległ także artykuł 10 kpc po-
przez doprecyzowanie, że w  sprawach, w  których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
sąd powinien w  każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia, 
a dodatkowo w sprawach tych strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. 
Nastąpiło to dopiero 14 lat po przyjęciu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
w której określono ramy prawne mediacji w tym rodzaju konfliktów i 7 lat po jej wprowa-
dzeniu do postępowania karnego i w sprawach nieletnich [Gójska 2013, s. 100].

Dzięki tej nowelizacji stało się możliwe wykorzystanie mediacji także do rozwiązania spo-
rów indywidulanych występujących w stosunkach pracowniczych. W doktrynie przyjmuje 
się, że z  indywidualnym sporem prawa pracy będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy 
wystąpi różnica stanowisk podmiotów konkretnego stosunku prawnego – najczęściej prawa 
pracy – regulowanego normami prawa pracy sensu largo co do istnienia bądź nieistnienia 
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albo ukształtowania tego stosunku prawnego lub też zakresu wynikających z niego upraw-
nień i obowiązków [Baran 2003, s. 17]. Według innej definicji spór indywidualny w kwestii 
podmiotowej dotyczy relacji pomiędzy konkretnym, jednostkowym pracownikiem a praco-
dawcą, a jego przedmiotem są indywidualne roszczenia pracownika wobec pracodawcy lub 
pracodawcy wobec pracownika [Kalisz, Zienkiewicz 2009, s. 88]. Jak to już wyżej zaznaczono, 
ustawodawca preferuje polubowne rozwiązywanie spraw ze stosunków z  zakresu prawa 
pracy, na co wskazał w art. 243 kp, zgodnie z którym pracodawca i pracownik powinni dążyć 
do polubownego załatwienia sporów ze stosunku pracy [Watkowska 2016, s. 104]. 

Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy w ujęciu 
statystycznym

Mimo wprowadzonej instytucji mediacji początkowo nie cieszyła się ona wyraźną popu-
larnością wśród zwaśnionych stron. W latach 2006–2012 ogółem do mediacji w ramach 
toczącego się postępowania cywilnego skierowano 25 821 spraw, z  czego w  ramach 
prawa pracy skierowano łącznie 1010 spraw. W poszczególnych latach liczba mediacji 
w sprawach pracowniczych przedstawiała się w następujący sposób: rok 2006 – 33 spra-
wy, rok 2007 – 74 sprawy, rok 2008 – 107 spraw, rok 2009 – 252 sprawy, rok 2010 – 195 
spraw, rok 2011 – 65 spraw i rok 2012 – 284 sprawy [Gójska 2013, ss. 106–107]. Zauważyć 
należy, iż wyżej wskazane dane dotyczą tylko mediacji skierowanych przez sąd. Media-
cji umownych w analizowanym okresie było znacznie mniej i  łącznie w analizowanym 
okresie wyniosły one jedynie 33 sprawy [https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/
opracowania-wieloletnie/, dostęp: 23.09.2018]. Jak można zauważyć na tle wszystkich 
spraw cywilnych, mediacje w sprawach pracowniczych stanowiły jedynie mały odsetek 
wszystkich mediacji cywilnych. Również nie ma możliwości wskazania prawidłowości 
w  zakresie liczby mediacji pracowniczych, albowiem po wstępnym wzroście nastąpił 
spadek mediacji (w latach 2010 i 2011), a następnie ponowny ich wzrost. Według Agaty 
Gójskiej, przyczyną tego stanu rzeczy może być bariera, którą może stanowić postrze-
ganie różnicy siły pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Stroną inicjującą postępowa-
nie sądowe jest statystycznie częściej pracownik, uznający, iż jego pozycja jest istotnie 
gorsza niż zatrudniającego. Być może zatem sprawa sądowa jawi się pracownikowi jako 
procedura bezpieczniejsza [Gójska 2013, s. 112].

Dokonując dalszej analizy liczby mediacji, można zauważyć, iż w latach 2013–2017 na-
stąpił wzrost liczby kierowanych przez sąd spraw do postępowania mediacyjnego w spra-
wach pracowniczych, łącznie osiągając pułap 4293 spraw. Podobne zwiększenie liczby 
spraw odnotowano w  przypadku mediacji pozasądowych, które w  podanym okresie 
osiągnęły wynik 73 spraw. W celu zobrazowania danych statystycznych, zebranych przez 
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Ministerstwo Sprawiedliwości [https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-
wieloletnie/ – dostęp: 23.09.2018], liczby te ujęto na poniższym wykresie.

Wykres 1. Mediacje pracownicze w latach 2013–2017

Źródło: opracowanie własne. 

Jak można zauważyć, w roku 2016 nastąpił prawie trzykrotny wzrost liczby spraw skie-
rowanych przez sąd do postępowania mediacyjnego. Było to efektem nowelizacji ustawy 
Kodeks postępowania cywilnego [Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w  związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, Dz.  U. 
2015 poz. 1595)], a konkretnie art. 187 § 1 pkt 3 kpc, który zaczął obowiązywać od 1 stycz-
nia 2016 r. Zgodnie z nim strona, składając pozew do sądu, jest obowiązana wskazać, czy 
strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, 
a w przypadku, gdy takich prób nie podjęła, obowiązana jest złożyć wyjaśnienie przy-
czyn ich niepodjęcia. Dodatkowo wprowadzono również art. 1838 kpc § 1, zgodnie z któ-
rym sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. 
W wyniku tego sądy otrzymały narzędzie, dzięki któremu mogą skierować do mediacji 
sprawy rokujące według nich możliwość zawarcia ugody. Wprowadzone zmiany należy 
ocenić pozytywnie, natomiast dysproporcja pomiędzy liczbą spraw skierowanych do 
mediacji przez sąd, w stosunku do mediacji pozasądowych w sprawach pracowniczych, 
może świadczyć o małej wiedzy stron konfliktu o możliwości skorzystania z tej metody 
rozwiązania sporu, przejawiającej się różnorakimi obawami stron. Podkreśla się, że jed-
nym z  celów informowania społeczeństwa o  mediacjach jest dążenie do przełamania 
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właśnie tych obaw przed tą instytucją [Tabernacka 2015, s. 70]. Adam Zienkiewicz wska-
zuje pewne kategorie obaw np. obawy dotyczące postępowania mediacyjnego, obawy 
dotyczące osoby mediatora czy też obawy osobiste stron i te dotyczące strony przeciw-
nej. Podstawowym problemem może być również brak zaufania do instytucji mediacji 
i  wiara w  to, że sąd swoim autorytetem będzie stanowił większą gwarancję zabezpie-
czenia interesów stron [Zienkiewicz 2014, ss. 31–40]. Poza oczywistym faktem, iż dzięki 
mediacji można zakończyć toczący się spór w sposób polubowny, ustawodawca prze-
widział także inne korzyści, płynące dla stron w przypadku zdecydowania się przez nie 
na skorzystanie z tego rozwiązania. Otóż między innymi zgodnie z art. 123 § 1 ustawy 
z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, 
Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.] bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie mediacji, 
co w wielu przypadkach może być ukłonem ustawodawcy w stosunku do stron, które 
decydują się na podjęcie kroków zmierzających do zażegnania istniejącego sporu, zabez-
pieczając je jednocześnie przed negatywnymi konsekwencjami upływu czasu, w przy-
padku niepowodzenia mediacji.

Zatwierdzanie ugody mediacyjnej w sprawach z zakresu 
prawa pracy przez sąd

Nie zawsze zawarcie ugody skutkować będzie zakończeniem postępowania sądowego. 
W niektórych przypadkach, mimo że strony podpisały ugodę, sąd może jej nie zatwier-
dzić, a co za tym idzie, prowadzić dalej postępowanie sądowe, tak jakby jej nigdy nie 
było. Taką możliwość przewiduje art. 469 kpc, zgodnie z którym sąd uzna zawarcie ugody 
za niedopuszczalne także wówczas, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracow-
nika lub ubezpieczonego. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny dokonanie wykładni klau-
zuli generalnej „słusznego interesu pracownika” możliwe jest wyłącznie na podstawie 
okoliczności konkretnej sprawy. Z wypowiedzi orzecznictwa na uwagę zasługuje teza, że 
słuszny interes pracownika nie musi być utożsamiany z uzyskaniem należnego świadcze-
nia w pełnej wysokości (postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2000 r., I PKN 313/00, OSNP 
2002, nr 1, poz. 17) oraz że w celu dokonania oceny, czy nie zachodzi naruszenie słuszne-
go interesu pracownika, sąd powinien zebrać informacje przynajmniej w drodze odebra-
nia oświadczeń stron w trakcie informacyjnego wysłuchania strony po rozpoczęciu roz-
prawy (por. postanowienie SN z dnia 15 maja 1970 r., III PRN 30/70, OSNC 1971, nr 1, poz. 
10) [Telenga 2018 [w:] Jakubecki (red.), Lex/el]. Na temat rozumienia powołanego przepi-
su również wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 lipca 2002 r. (I PKN 
172/01, OSNP 2004 nr 8, poz. 142), zgodnie z którym sens powyższego przepisu należy 
rozumieć w ten sposób, że oprócz wskazanego warunku dopuszczalności ugody, który 
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w sprawach z zakresu prawa pracy jest samodzielną przesłanką oceny czynności dyspozy-
tywnych pracownika, istnieją jeszcze inne. Świadczy o tym zwrot o niedopuszczeniu przez 
sąd do zawarcia ugody „także wówczas”, czyli także w innych sytuacjach poza przepisem 
art. 469 kpc. Następnie sąd wskazał, że przedstawione rozumienie 469 kpc prowadzi do 
stosowania oprócz niego również art. 203 § 4 kpc oraz art. 223 § 2 kpc. Przepisy te two-
rzą łącznie regulację dotyczącą oceny dopuszczalności ugody sądowej zawieranej przez 
pracownika. W uzasadnieniu powołanego postanowienia sąd wskazał, że w myśl art. 203 
§ 4 kpc w związku z art. 223 § 2 kpc, sąd może uznać za niedopuszczalne zawarcie ugody, 
gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta byłaby sprzecza z prawem lub zasadami 
współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia prawa. Za każdym więc razem sąd jest 
zobowiązany z urzędu zbadać, czy nie zachodzi którakolwiek z wyżej wymienionych oko-
liczności wyłączających możliwość zatwierdzenia zawartej ugody.

Zakończenie

Mediacja jest instytucją, procesem, z którym w pewnym zakresie społeczeństwo powoli się 
oswaja (czyli zyskuje coraz więcej informacji, zaczyna ją dopuszczać jako alternatywę dla 
podstępowania sądowego, a przede wszystkim przestaje się jej bać), jednak mimo wszyst-
ko nadal dominuje model sądowego rozstrzygania sporu. Wskazać należy, że jedną z naj-
poważniejszych barier w korzystaniu z mediacji sądowej jest ogólne niedoinformowanie 
społeczeństwa w tym zakresie (wyniki badań w tym przedmiocie przedstawiają m.in. Jani-
na Czapska i Krzysztof Kasparek [Płeszka, Czapska, Araszkiewicz, Pękala 2017, ss. 578–587]. 
Mediacja jako proces dalece odformalizowany posiada niewątpliwie szereg zalet niedo-
stępnych w  postępowaniu adiudykacyjnym, jakim jest postępowanie przed sądem po-
wszechnym. W artykule świadomie pominięto rozbudowaną analizę zalet i wad mediacji 
w stosunku do postępowania sądowego z uwagi na ograniczone ramy opracowania oraz 
fakt, iż takie opracowania doczekały się obszernego omówienia w literaturze poświęconej 
mediacji. Przykładowe porównanie postępowania sądowego, mediacyjnego i  arbitrażo-
wego podają Anna Kalisz i Adam Zienkiewicz [Kalisz, Zienkiewicz 2009, s. 36]. Jak się przy 
tym okazuje, co wynika z niniejszego artykułu, mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy 
odznacza się swoistą specyfiką, wpływającą tak na sam przebieg mediacji, rolę i pozycję 
mediatora oraz proces zatwierdzania ugody zawartej przed nim w ramach postępowania 
mediacyjnego. Wpływ na to mają niewątpliwie specyfika stosunku łączącego pracodaw-
cę i pracownika, rodzaj konfliktu, który może pomiędzy nimi zaistnieć oraz kontynuacja 
współpracy po zawarciu ugody. Do zalet mediacji dla stron stosunku pracy można zali-
czyć zapobiegnięcie eskalacji konfliktu w miejscu pracy i ograniczenie powrotu do niego; 
poprawienie relacji stron; zachowanie pełnej poufności; możliwość jej zainicjowania także 
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przez pracodawcę, ponieważ postępowanie przed komisjami pojednawczymi może zostać 
wszczęte wyłącznie z inicjatywy pracownika. Do barier natomiast, oprócz wspomnianej już 
niewystarczającej wiedzy o mediacji, można zaliczyć kulturę i nawyki społeczne (przede 
wszystkim skłonność do pieniactwa i chęć uzyskania rozstrzygnięcia sądowego za wszelką 
cenę), a także niechęć niektórych sędziów kierowania spraw do mediacji [Morek [w:] Gmu-
rzyńska, Morek 2018, s. 387].
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Abstract: Work constitutes an important area of life to which professionally active persons 

devote not only a large part of their time, but also much energy and emotion. Although work 

is an activity characterised by a large degree of compulsion due to the need to obtain means 

for consumption, it also allows an individual to satisfy many of his/her important needs and 

has an impact on human functioning in other spheres of life because of their interdependent, 

complementary and compensatory nature. Therefore, the aim of this paper is to analyse se-

lected issues concerning the functioning of an individual person at work, including attitudes 

to work, expectations from work, work-related stress, the reconciliation of work and other 

spheres of life, and satisfaction with work. Considerations in this respect were based on the 
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Wprowadzenie

Człowiek odgrywa w  swoim życiu wiele różnych ról i  funkcjonuje w  różnych obsza-
rach [Tomaszewska-Lipiec 2014, ss. 359–360]. Jednym z nich jest praca. Dla niektórych 
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może ona stanowić o sensie i celu egzystencji, ale dla większości jest zajęciem o wy-
sokim przymusie realizacji, podejmowanym w celu pozyskania środków na finansowa-
nie konsumpcji [Cieloch, Kuczyński, Rogoziński 1992, ss. 21–24]. Aktywne zawodowo 
osoby poświęcają pracy przeciętnie ok. 32% dobowego budżetu czasu [GUS 2014, s. 2]. 
Ale aż 75,7% pracujących Polaków przeznacza na pracę ponad 40 godzin w tygodniu, 
w tym 11,7% ponad 50 godzin [GUS 2017b, s. 246]. Ale poza czasem praca pochłania 
także wiele energii życiowej, myśli i  emocji realizującej ją osoby. Może również sta-
nowić dla jednostki określoną wartość samą w sobie, jak i źródło wartości [Furmanek 
2006, s. 15]. O pierwszym świadczy między innymi niezmiennie wysokie miejsce pracy 
w systemie wartości Polaków [CBOS 2017, s. 5; Czapiński, Panek 2015, s. 8]. Przy tym aż 
90% badanych przez CBOS Polaków uważa – zgodnie z przysłowiem: „bez pracy nie ma 
kołaczy” – że warto być pracowitym, praca jest warunkiem osiągnięcia sukcesu i nadaje 
sens życiu [http://www.bankier.pl; Encyklopedia PWN]. Wyznacza ona także pozycję 
społeczno-zawodową człowieka. 

Aktywność zawodowa pozwala jednostce również na zaspokojenie wielu istotnych 
potrzeb, m.in. przynależności, szacunku, uznania, rywalizacji, osiągania sukcesu, roz-
woju czy wyróżnienia się, co ma szczególne znaczenie, jeśli potrzeby te nie są w pełni 
zaspokajane w życiu pozazawodowym. Wynika to ze współzależności i komplemen-
tarności poszczególnych sfer ludzkiej egzystencji, jak i kompensacyjnego charakteru 
relacji: praca – życie pozazawodowe. Dlatego też rodzaj pracy, sposób jej świadcze-
nia, przeznaczany na nią czas i wysiłek, stosunek jednostki do pracy, związane z nią 
oczekiwania, jak i satysfakcja z pracy, będą miały wpływ na funkcjonowanie człowieka 
także poza pracą, a tym samym na jakość jego życia. Jak podkreśla Borys [2015, s. 1] 
„wszystko, co robimy w życiu, zawsze w jakiś sposób – bezpośredni lub pośredni – wy-
znacza jego jakość”, wynikającą z subiektywnie odczuwanych przez jednostkę stanów 
emocjonalnych i duchowych w odniesieniu do poszczególnych sfer egzystencji [Słaby 
2017, s. 20]. 

W świetle przedstawionych rozważań celem publikacji jest analiza wybranych prob-
lemów odnoszących się do pracy jako ważnego obszaru aktywności człowieka, w tym 
postaw i  oczekiwań wobec pracy, godzenia pracy z  życiem pozazawodowym, stre-
su związanego z  pracą oraz satysfakcji z  pracy, na przykładzie aktywnych zawodowo 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Poza wagą omawianej problema-
tyki, za podjęciem badań w tym obszarze przemawiały także wyniki Ogólnopolskiego 
Badania Satysfakcji z Pracy, wskazujące, że przeciętny poziom satysfakcji z pracy w wo-
jewództwie zachodniopomorskim wyniósł 0,01 (w skali: od -2 – bardzo niezadowolony 
do 2 – bardzo zadowolony) i był niższy w stosunku do średniej oceny dla Polski, która 
wyniosła 0,08 [BadaniaHR.pl 2016]. 
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Podstawę rozważań stanowiła analiza wyników badań pierwotnych zrealizowanych 
w 2017 r. w ramach projektu naukowo-badawczego nt. „Quality of work life in Poland”1 
oraz analiza źródeł wtórnych, m.in. literatury przedmiotu, publikacji statystycznych i ra-
portów z badań ośrodków naukowo-badawczych. Badania pierwotne przeprowadzono 
na reprezentatywnej losowo dobranej próbie aktywnych zawodowo mieszkańców wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety bezpo-
średniej. Dobór próby do badań miał charakter warstwowy, a jego podstawę stanowiły 
płeć i wiek pracowników. Natomiast wielkość próby (n=308) została oszacowana na pod-
stawie informacji z  Banku Danych Lokalnych [http://www.stat.gov.pl], przy następują-
cych założeniach: poziom ufności – 0,95, szacowana wielkość frakcji – 0,5; wyznaczona 
minimalna wartość współczynnika α-Cronbacha wyniosła 0,8. Ze względu na rozbież-
ności pomiędzy wytypowaną a  uzyskaną strukturą próby dokonano ważenia próby. 
Informacje zebrane w badaniach przetworzono z wykorzystaniem programu Statistica 
oraz metod analizy statystycznej, w tym m.in. analizy współzależności i analizy wyników 
tabulacji krzyżowej. 

Postawy i oczekiwania respondentów wobec pracy

Z przeprowadzonych badań pierwotnych wynika, że praca stanowi ważny obszar życia 
aktywnych zawodowo mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. Najwięcej, bo bli-
sko połowa respondentów zadeklarowała, że praca jest dla nich tak samo istotna, jak 
życie rodzinne i osobiste, a 5% przyznało, że stanowi dla nich główny sens życia. Kolejne 
30% traktuje pracę przede wszystkim jako „przymus ekonomiczny”, aktywność konieczną 
dla pozyskania środków na utrzymanie gospodarstwa domowego. Tylko 17% ankietowa-
nych uznało życie rodzinne i osobiste za zdecydowanie ważniejsze od pracy (wykres 1). 

Potwierdzeniem wysokiej rangi pracy jest jej czwarte miejsce wśród istotnych dla re-
spondentów celów życiowych, zaraz po rodzinie, miłości i przyjaźni oraz spokojnym życiu. 
Takie wyniki korespondują z przywołanymi we wstępie wynikami badań CBOS i diag-
nozy społecznej, według których praca od wielu lat znajduje się wśród wskazywanych 
przez Polaków wartości kardynalnych [CBOS 2017, s. 5; Czapiński, Panek 2015, s. 8].

1 Przedstawione w artykule wyniki badań nie mają charakteru reprezentatywnego dla ogółu Polaków, są je-
dynie reprezentatywne dla województwa zachodniopomorskiego, ale pozwoliły na realizację przyjętego celu 
publikacji. Autorka chciałaby także podkreślić, iż artykuł jest jednym z cyklu publikacji prezentujących wyniki 
projektu badawczego pn. Quality Work Life, realizowanego przez międzyuczelniany zespół badawczy, którego 
autorka była członkiem. Projektem kierował dr K. Błoński.
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Wykres 1. Stosunek respondentów do pracy jako obszaru życia w % odp. ogółem

Źródło: opracowanie własne według przeprowadzonych badań ankietowych.

Postawy wobec pracy są skorelowane przede wszystkim z poziomem wykształce-
nia i rodzajem realizowanej aktywności zawodowej. Zdecydowanie większe znaczenie 
przywiązują do pracy badani z  wyższym wykształceniem, wykonujący wolny zawód, 
pracujący na własny rachunek, dyrektorzy, menadżerowie i  wysokiej klasy specjaliści, 
a więc osoby, których praca najczęściej ma charakter twórczy, związana jest z rozwojem, 
odpowiedzialnością, wyższym wynagrodzeniem, ale również koniecznością podołania 
wielu wymogom i wyzwaniom.

Z  wagą przywiązywaną przez respondentów do pracy są również związane ich 
oczekiwania wobec tej aktywności. Co ciekawe, wynagrodzenie znalazło się dopiero na 
3 miejscu, po relacjach ze współpracownikami oraz stałością i pewnością zatrudnienia, 
wśród czynników, które ankietowani cenią najbardziej w odniesieniu do pracy (średnie 
wagi odpowiednio: 4,47, 4,53 i 4,51, w skali 1–5, gdzie 5 oznaczało: bardzo ważne). Duże 
znaczenie respondenci przywiązują także do takich aspektów pracy, jak: sprawiedli-
wość przełożonego (4,47), komunikacja w  miejscu pracy (4,46), możliwość godzenia 
życia zawodowego z osobistym (4,44), sposób motywowania pracowników (4,35), prze-
strzeganie przez pracodawcę kodeksu pracy (4,34), relacje z przełożonymi (4,32) oraz 
pomoc firmy w trudnych dla pracownika sytuacjach, jak np. choroba, wypadek, konflik-
ty w pracy (4,31). Stosunkowo mniejszą wagę miały zaś: prestiż pracy (3,77), możliwość 
awansu (3,68) oraz rozwoju zawodowego (3,66). Takie wyniki świadczą, że komfort 
pracy i dbałość organizacji o pracownika, stały się istotnymi (poza wynagrodzeniem) 
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czynnikami decydującymi o wyborze miejsca pracy. Korespondują one z wynikami ba-
dań instytutu ARC Rynek i Opinia, według których obecnie pozapłacowe benefity gwa-
rantujące komfort pracy są dla pracowników ważniejsze niż aspekty materialne [Dobra 
atmosfera pracy… 2018]. 

Praca jako źródło stresu w opinii respondentów

Z  funkcjonowaniem człowieka w  pracy wiążą się też określone emocje, rozumiane 
najogólniej jako subiektywne odczucia, reakcje na określone sytuacje, zachowania, 
przedmioty czy innych ludzi [Encyklopedia PWN]. Wynikają one z  jednej strony z cech 
osobowościowych człowieka i jego oczekiwań wobec pracy, z drugiej zaś z wyzwań i wy-
mogów, jakie niesie praca, oferowanych przez pracodawcę niematerialnych i material-
nych warunków pracy oraz relacji międzyludzkich w miejscu pracy. Emocje te nie zawsze 
mają charakter pozytywny i  mogą przyczyniać się do różnego rodzaju napięć i  stresu 
związanego z pracą. Chociaż stres jest nieodłącznym i naturalnym aspektem ludzkiego 
życia i może mieć charakter motywujący, to w nadmiernym nasileniu, czy przy długim 
okresie trwania, wpływa negatywnie na funkcjonowanie człowieka i stan jego zdrowia 
zarówno psychicznego, jak i fizycznego [Dollard, Winefield 1996, ss. 69–83; Leśniewska 
2015, ss. 119–129]. Z badań OECD wynika, że stres w pracy odczuwa ponad połowa Po-
laków [Kubik 2015] i nie można też zapominać, że ma to wpływ na funkcjonowanie jed-
nostki także w życiu pozazawodowym.

Z  przeprowadzonych badań wynika, że ze stresem związanym z  pracą boryka się 
w różnym stopniu i zakresie znaczna część aktywnych zawodowo mieszkańców regio-
nu zachodniopomorskiego (tabela 1). Głównym źródłem stresu jest w opinii badanych 
przede wszystkim przeciążenie pracą, na co wskazało blisko dwie trzecie osób, w tym 
16,5% oceniło ten stres jako silny. Ponad 40% respondentów odczuwa niewielki lub sil-
ny stres wynikający ze złych relacji pomiędzy pracownikami, bądź sposobu traktowania 
pracowników przez przełożonych, oceniania pracowników przez organizację, czy też 
złej organizacji pracy (np. braku jasno sprecyzowanego zakresu obowiązków czy odpo-
wiedzialności za określone decyzje). Jak można zauważyć, główne źródła stresu, wymie-
niane przez znaczną część respondentów, to jednocześnie te aspekty pracy, które są dla 
nich istotne w jej ocenie i wyborze miejsca pracy. 
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Tabela 1. Źródła i poziom stresu w miejscu pracy w opinii respondentów (w % odp.)

Lp. Wyszczególnienie

Nie 
odczuwam 

stresu 
w opisanej 

sytuacji

Odczuwam 
niewielki 

stres 
w opisanej 

sytuacji

Odczuwam 
silny stres 
w opisanej 

sytuacji

1. Stres wynikający z przeciążenia pracą 35,6 47,9 16,5

2. Stres wynikający ze złych relacji pomiędzy 
pracownikami/złej atmosfery w pracy 57,9 29,6 12,5

3. Stres wynikający z niewłaściwego traktowania 
pracowników przez przełożonych 58,7 28,8 12,5

4. Stres wynikający z dużej konkurencji 
w miejscu pracy 74,6 19,2 6,2

5.
Stres wynikający z konieczności sprostania 
wysokim wymaganiom wobec pracowników 
i konieczności ciągłego doskonalenia się

56,5 35,7 7,8

6. Stres wynikający z niewłaściwego sposobu 
organizacji pracy 53,7 38,6 7,7

7. Stres wynikający z obaw o utratę pracy/ 
nieprzedłużenia umowy o pracę 59,5 31,3 9,2

8. Stres wynikający z systemu oceniania 
pracowników w firmie 56,9 33,7 9,4

Źródło: wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.

Jednym z wymogów współczesnego rynku pracy jest m.in. konieczność doskonale-
nia się i rozwoju pracowników, co stanowi sytuację stresującą dla 43,5% ankietowanych, 
ale także mobilizuje do rozwijania wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy. Działania 
w tym zakresie zadeklarowało ponad 60% respondentów, chociaż tylko 16% wskazało, 
że realizuje je systematycznie. Pomimo malejącego poziomu bezrobocia i  rynku pra-
cownika aż 40,5% badanych wskazało na stres wynikający z obawy o utratę pracy, a dla 
25,4% respondentów źródłem stresu jest konkurencja w miejscu pracy. 

Relacja: praca – życie pozazawodowe w świetle 
wyników badań

Przedstawione wyniki wskazują, że przeciążenie pracą zawodową stanowi jeden z istot-
niejszych problemów funkcjonowania aktywnych zawodowo osób. Poczucie to wynika 
nie tylko z  ilości czasu przeznaczanego na pracę, ale także przeznaczanej na nią ener-
gii życiowej, konieczności sprostania wielu wyzwaniom i obowiązkom, jak i relatywnie 
wyższej intensywności pracy, niż jeszcze kilkanaście lat temu [Gazetaprawna.pl 2016]. 
Rezultatem takiej sytuacji jest dotykający znaczną część pracujących problem braku rów-
nowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym. 
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Aż 69% respondentów przeznacza na pracę więcej niż 40 godzin w  tygodniu, 
w tym blisko co piąty ponad 50 godzin. Aktywność zawodowa zabiera ankietowanym 
nie tylko znaczną część czasu, ale również przeciętnie połowę energii życiowej (49,9%; 
pozostałe 28,3% energii pochłaniają obowiązki domowe i  rodzinne, a  21,8% – życie 
osobiste, w tym czas wolny, rozwój). Dlatego, chociaż możliwość godzenia życia za-
wodowego z osobistym znalazła się wśród najważniejszych oczekiwań respondentów 
wobec pracy, to poziom ich zadowolenia z tego aspektu wynosi średnio 3,65 (w skali 
1–5, gdzie 5 oznaczało najwyższy stopień zadowolenia). Aż 35% respondentów przy-
znało, iż bywają zbyt zmęczeni po pracy, żeby wywiązać się ze wszystkich niezbędnych 
obowiązków domowych i rodzinnych, a 27% wskazało na trudności w ich wypełnianiu 
ze względu na ilość czasu spędzanego w pracy. Przy tym wymienione problemy sta-
nowią codzienność dla przeciętnie co dziesiątej badanej osoby. Tymczasem nie można 
nie zgodzić się z  opinią Tischnera [1992, s. 23], który już wiele lat temu podkreślał, 
że człowiek może zrozumieć sens i wartość swojego życia, tylko wtedy, kiedy potra-
fi umiejętnie pogodzić sferę zawodową z prywatną. Opinia ta odzwierciedla również 
główną ideę koncepcji „Work-Life Balance” (WLB), oznaczającej (w wymiarze jednost-
kowym) satysfakcjonującą daną jednostkę zdolność łączenia pracy z  życiem rodzin-
nym, aktywnością społeczną, rozwojem własnym, odpoczynkiem, itp., w taki sposób, 
że praca nie zawłaszcza życia poza nią ale jednocześnie życie pozazawodowe nie jest 
ograniczane sytuacją pracy [Sadowska-Snarska 2014, ss. 21–46]. Harmonijne łączenie 
pracy z życiem prywatnym jest jednym z istotnych warunków zrównoważonego roz-
woju człowieka i jego wysokiej satysfakcji z życia. Zaś brak równowagi w tym zakresie 
niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji społeczno-ekonomicznych nie tylko 
dla jednostki ale też pracodawcy, gospodarki czy społeczeństwa [Borkowska 2010, ss. 
17–18; Tomaszewska-Lipiec 2015, ss. 21–30], jak wspomniany już stres, niemożność za-
spokojenia wielu ważnych potrzeb, zmęczenie fizyczne i psychiczne, konflikty w życiu 
rodzinnym, niższą efektywność pracy, mniejszą satysfakcję z  jej realizacji czy wypa-
lenie zawodowe. Dlatego też działania w zakresie WLB powinny być realizowane nie 
tylko przez poszukującą równowagi życiowej jednostkę, ale również przez państwo 
i  pracodawców, których zadaniem jest tworzenie pracownikom możliwości łączenia 
pracy z życiem pozazawodowym [Borkowska 2011, ss. 14–16]. Jednakże, chociaż pra-
codawcy coraz częściej doceniają pracowników jako najważniejszy zasób firmy, to 
jeszcze relatywnie niewielu z  nich realizuje politykę wspierania zatrudnionych osób 
w zachowaniu równowagi: praca-życie osobiste. Świadczą o tym m.in. wyniki przepro-
wadzonych badań. Mniej niż połowa aktywnych zawodowo mieszkańców regionu za-
chodniopomorskiego ma możliwość skorzystania z finansowanych przez pracodawcę 
pakietów socjalnych, np. zajęć sportowych, kultury, wycieczek, itp. Jedynie 38% może 
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bez uprzedzenia wziąć w pracy dzień wolny. Tylko 30% korzysta z elastycznego podej-
ścia do godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a 27% może zamienić nadgodziny na 
dodatkowe dni wolne. Zaledwie co czwarty ankietowany uzyska wsparcie material-
ne w trudnych dla niego sytuacjach (np. choroba, wypadek, przeprowadzka, remont 
mieszkania), a mniej niż co piąty może skorzystać z finansowanych przez pracodawcę 
pakietów medycznych. Możliwość pracy w domu ma jedynie 13% respondentów. Tyl-
ko 5% wskazało na żłobek i/lub przedszkole oferowane przez firmę dla dzieci pracow-
ników. Takie wyniki korespondują z badaniami Regus Group, według których zacho-
wanie balansu pomiędzy pracą i  życiem pozazawodowym jest w  Polsce trudniejsze 
niż w innych krajach, o czym świadczy wartość subindeksu work-life balance2 [BRIEF 
2015] wchodzącego w skład Better Life, która lokuje nasz kraj na 28 miejscu wśród 36 
badanych państw. Oznacza to, że mamy w tej sferze jeszcze wiele do nadrobienia.

Zadowolenie respondentów z pracy

Pomimo przedstawionych problemów, większość ankietowanych pozytywnie ocenia 
swoją pracę. Blisko dwie trzecie zadeklarowało, że jest z niej raczej zadowolona lub zado-
wolona. Przeciwne opinie wyraziło jedynie 7,3% (wykres 2). Średni poziom satysfakcji re-
spondentów z realizowanej aktywności zawodowej wyniósł 3,67 (w skali 1–5, gdzie 5 było 
najwyższą oceną). Przy tym najbardziej zadowoleni z pracy byli menedżerowie, wysokiej 
klasy specjaliści i dyrektorzy (4,27) oraz pracujący na stanowiskach umysłowych kierow-
niczych (3,82), zwłaszcza pracujący w firmach zatrudniających do 9 osób (3,73). Najniższy 
poziom satysfakcji z pracy odczuwają wykonujący pracę fizyczną (3,52). Można więc wy-
ciągnąć wniosek, że praca o charakterze twórczym, wiążąca się z większymi wymogami 
i  wyzwaniami, ale też odpowiednio wyższym wynagrodzeniem i  pozycją społeczno-za-
wodową, dostarcza większej satysfakcji. Z kolei w małych firmach łatwiej jest pracodawcy 
poznać oczekiwania pracowników, kształtować relacje między nimi i system komunikacji 
w firmie, które to czynniki ankietowani uznali za istotne w ocenie pracy. 

2 Podstawą wyliczania tego wskaźnika są m.in. ilość czasu wolnego od pracy, liczba pracowników pracujących po-
nad 50 godz. w tygodniu oraz zatrudnienie kobiet opiekujących się dziećmi w wieku 6–14 lat [Krukowska 2014].
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Wykres. 2. Zadowolenie respondentów z realizowanej pracy w % odp. ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Uwzględniając wpływ aktywności zawodowej na pozostałe obszary życia jednostki 
ze względu na ich współzależność i komplementarność, poziom zadowolenia z pracy jest 
elementem satysfakcji człowieka z  całokształtu swojej egzystencji. Z  badań wynika, że 
przeciętny stopień satysfakcji z życia zawodowego jest niższy od takiej oceny w odniesie-
niu do zadowolenia z życia ogółem (4,01). Przy tym ponad dwa razy więcej respondentów 
wskazało na najwyższą satysfakcję z życia ogółem niż z pracy (odpowiednio: 26% i 12%), 
jak również więcej było raczej niezadowolonych i niezadowolonych z pracy w stosunku do 
całokształtu życia (odpowiednio: 7,3% i 4%). Przeprowadzona tabulacja krzyżowa wskaza-
ła, że 70% osób deklarujących zadowolenie z życia zawodowego, jest też zadowolonych 
z całokształtu swojej egzystencji. Satysfakcję z życia ogółem zadeklarowało również 55% 
badanych, którzy wskazali na niewielkie lub brak zadowolenia z pracy. Wynika z tego, że 
chociaż praca stanowi ważny obszar życia i zadowolenie z niej ma wpływ na jakość ży-
cia ogółem, to relatywnie większą wagę respondenci przywiązują do życia osobistego, 
zwłaszcza rodziny, miłości i przyjaźni, na co wyżej wskazano. Podobne wnioski płyną z ba-
dań GUS, według których zadowolonych z  sytuacji zawodowej jest 62,1% Polaków, zaś 
z życia ogółem 81,5% [Jakość życia w Polsce…2017, s. 8, 22]. Zbliżony obraz wyłania się 
także z wyników diagnozy społecznej, wskazujących m. in. na wyższe miejsce rodziny niż 
pracy w hierarchii wartości oraz pozytywną ocenę życia przez ponad 80% Polaków, jako 
rezultatu przede wszystkim wzrostu dochodów, posiadania „fajnej rodziny i całkiem nie-
złej pracy” oraz poczucia wpływu na własne życie i wiary we własne możliwości [Kublik 
2015; Czapiński, Panek 2015]. 
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Podsumowanie

W  świetle przedstawionych wyników badań nie można nie zgodzić się z  Furmankiem 
[2006, s. 15], iż praca stanowiąc formę aktywności człowieka, jest swoistym fenomenem 
kulturowym i cywilizacyjnym, a  jednocześnie wartością, jaką człowiek dzieli się z  inny-
mi i  dzięki której doskonali siebie i  świat. Większość badanych aktywnych zawodowo 
mieszkańców regionu zachodniopomorskiego uznała pracę za równie istotną jak życie 
rodzinne i osobiste, chociaż zadowolenie z niej jest nieco mniejsze niż zadowolenie z ży-
cia ogółem. Przemiany na rynku pracy, w  tym malejące bezrobocie, spowodowały, że 
oczekiwania respondentów wobec pracy skupiają się nie tylko na poziomie wynagro-
dzenia, ale także na komforcie pracy wynikającym z oferowanych przez pracodawcę nie-
materialnych warunków pracy, w tym zwłaszcza odnoszących się do relacji międzyludz-
kich. Przy tym ankietowani relatywnie mniej obawiają się utraty pracy, jak i konkurencji 
w miejscu pracy, natomiast główne źródło stresu związanego z aktywnością zawodową 
stanowi dla wielu poczucie przeciążenia pracą i związany z nim brak równowagi w relacji: 
praca – życie pozazawodowe. 

Przedstawione wyniki badań, poza analizowanym kontekstem, stanowią również 
ważne informacje dla pracodawców, ponieważ postrzeganie pracy przez pracowników 
i jej ocena wpływają na wyniki organizacji [Hater, Schmidt, Hayes 2002, ss. 268–279]. Dla-
tego też troska o pracownika coraz częściej będzie stanowiła wyzwanie dla pracodaw-
ców, zwłaszcza tych, którzy w tej sferze mają jeszcze wiele do nadrobienia (z korzyścią 
dla obu stron), jak i wyróżnik – istotny czynnik oceny atrakcyjności pracodawcy – miejsca 
pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jednym z powodów, dla których ludzie są w da-
nej organizacji, jest to, że dobrze się w niej czują.
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Fundusz Pracy jako narzędzie stymulacji aktywności 
zawodowej na rynku pracy

Labor Fund as a Tool to Stimulate Professional Activity 
on the Labor Market

Abstract: The unstable situation in the modern labor market is a socio-economic problem 

in many countries. The starting point for the deliberations under consideration was that the 

difficult situation on the labor market in Poland at the beginning of the 21st century requi-

red conducting socio-economic policy that favored the creation of new jobs and the elimi-

nation of unemployment. The intervention of the state requires the involvement of financial 

resources in the area of   the labor market. Therefore, the purpose of the study was to define 

the scope of intervention on the labor market based on funds from the Labor Fund. The Za-

chodniopomorskie Voivodeship was adopted as an example. Therefore, it was hypothesised 

that the involvement of the Labor Fund resources should be proportional to the situation 

on the labor market and the level of unemployment in the region - thus, together with the 

decline in the unemployment level, intervention in the field of employment activation sho-

uld increase. The research covered the years 2013–2018 and was carried out on the basis 

of quantitative methods, in particular statistical methods as well as comparative methods, 

praxeological methods and the desk research method. The article examines the structure of 

the Labor Fund as a whole and in relation to registered unemployment. In addition, it was 

indicated how the unemployment rate shaped against the background of the funds trans-

ferred to combat unemployment. The research led to the conclusion that, unfortunately, 
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the funds allocated from the Labor Fund are transferred on the basis of ex post data, which 

fundamentally hinders the proper reaction of public funds to the improvement of the situa-

tion on the labor market. They are passed inadequately to the current problems of the labor 

market. Results of the research are base to next steps to compare efficient of tools used by 

states to eliminate dysfunctions on the labour market.

Key words: Labor Fund, labor market, unemployment, unemployment level

Wprowadzenie

Rynek pracy podlega ciągłym i  stałym przemianom, wymuszając podejmowanie działań 
na wielu płaszczyznach w celu minimalizowania skutków bezrobocia bądź oddziaływania 
w zakresie podaży i popytu na pracę, w warunkach ich niedopasowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na utrzymujące się w długim okresie bezrobocie, które może występować 
mimo podejmowania przez rządy wielu krajów ciągłych wysiłków na rzecz jego ogranicze-
nia. Z drugiej strony, nie mniej groźnym zjawiskiem jest brak wykwalifikowanych, jak i nie-
wykwalifikowanych pracowników, co destruktywnie wpływa na sytuację gospodarczą kraju.

Wiek XXI przynosi gwałtowne zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne na świecie. 
Pociągają one za sobą liczne konsekwencje, wśród których zauważa się erozję dotychcza-
sowych, ugruntowanych struktur rynków pracy. Takie procesy, jak przemiany powodowa-
ne przez globalizację, postępująca serwicyzacja gospodarki, nacisk na konkurencyjność 
oraz szybki rozwój techniki, w tym technologii informacyjnej, ale i zmiana stylu życia czy 
starzenie się społeczeństw, stały się motorem do przekształceń rynków, także rynku pra-
cy. Będąc elementem niestabilnego systemu ekonomiczno-społecznego, przybiera on 
takie cechy, które można określić jako elastyczność, nietrwałość [Makuch 2014]. Z tego też 
powodu istotnym stają się działania wspierające rynek pracy już nie tylko w sferze walki  
z bezrobociem, ale ważniejsza staje się polityka aktywizacji rynku pracy w celu zapew-
nienia odpowiedniej siły roboczej dla każdej z dziedzin gospodarki. W zasadzie każde 
działanie w  zakresie aktywizacji rynku pracy wymaga nakładów finansowych. Wątpli-
wości może budzić fakt, czy ingerencja ze strony państwa w rynek pracy ma sens w kon-
kurencyjnej gospodarce [Gruber 2007]. Do tej pory podstawowym problemem było 
bezrobocie i brak miejsc pracy. Nowymi wyzwaniami są dostosowanie pracowników do 
potrzeb rynku pracy i dostarczenie pracodawcom pracowników stosownie do ich po-
trzeb. Jednym z  narządzi finansowania działań związanych z  aktywizacją rynku pracy 
jest Fundusz Pracy – państwowy fundusz celowy.

Celem opracowania jest analiza i ocena zakresu interwencji na rynku pracy na bazie 
środków Funduszu Pracy. Jako przykład przyjęto województwo zachodniopomorskie. 
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Postawiono hipotezę, że zaangażowanie środków Funduszu Pracy powinno być propor-
cjonalne do sytuacji na rynku pracy i poziomu bezrobocia w regionie – tym samym wraz 
ze spadkiem poziomu bezrobocia powinna rosnąć interwencja w zakresie aktywizacji 
zatrudnienia. 

Bezrobocie i rynek pracy

Przyjmuje się, że termin „bezrobocie” wprowadził angielski ekonomista J.A. Hobson w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Zdefiniował on bezrobocie jako „przymusową 
bezczynność robotników”, podkreślając jego negatywne konsekwencje z punktu widze-
nia jednostek oraz całego społeczeństwa [Kwiatkowski 2002, s. 13]. Jak wynika z tej pierw-
szej definicji, już wtedy dostrzegano negatywne oddziaływanie bezrobocia w  dwóch 
najbardziej istotnych płaszczyznach: jednostkowej i ogólnej. Pochodzące z tego okresu 
rozważania na temat bezrobocia nazywane są dzisiaj przez ekonomistów „tradycyjnym 
ujęciem neoklasycznym tego zagadnienia”. Niezwykle ważną postacią neoklasycznego 
podejścia do problematyki bezrobocia był A.C. Pigou, który analizował bezrobocie po-
przez obserwacje rynku pracy oraz, charakterystyczne dla gospodarki rynkowej, ciągle 
zmieniające się relacje na linii podaży pracy i popytu na pracę [Kwiatkowski 2002, s. 100]. 
Ważnym aksjomatem neoklasycyzmu była silna wiara w to, że naturalne relacje ekono-
miczne, którymi rządzi się gospodarka rynkowa, są mechanizmami uniwersalnymi oraz 
samoregulującymi się i dlatego nie należy w nie ingerować, ponieważ mogą one uporać 
się z wszelkimi problemami – z bezrobociem włącznie [Gębura 2015].

Utrzymywanie się trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce na początku XXI wie-
ku wymagało prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej, która sprzyjała tworze-
niu nowych miejsc pracy oraz likwidowaniu bezrobocia. Zadaniem tej polityki było 
z jednej strony przeciwdziałanie bezrobociu za pomocą aktywnych programów rynku 
pracy i łagodzenie jego skutków poprzez działania osłonowe, a z drugiej strony pro-
mowanie produktywnego zatrudnienia oraz działanie na rzecz utrzymania dotych-
czasowych miejsc pracy. Pierwszy z wymienionych wyżej celów polityki rynku pracy 
był realizowany za pomocą programów aktywnych (obejmujących szkolenia, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców), progra-
mów specjalnych skierowanych do konkretnych kategorii bezrobotnych (np. kobiet, 
młodzieży itp.) oraz programów pasywnych (obejmujących zasiłki dla bezrobotnych, 
świadczenia przedemerytalne, wcześniejsze emerytury finansowane przez ZUS). Wy-
odrębnienie aktywnych i pasywnych instrumentów polityki rynku pracy jest zgodne 
ze standardami przyjętymi w  krajach wysoko rozwiniętych [Szylko-Skoczny 2004; 
Martin 2014]. Drugi z  wymienionych celów realizowany był poprzez subsydiowanie 
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zatrudnienia, staże absolwenckie czy wspieranie małych i  średnich przedsiębiorstw 
[Organiściak-Krzykowska 2011; Kwiatkowski 2002, ss. 233–234]. Należy podkreślić, że 
koncepcja aktywnej polityki rynku pracy ewoluuje już od początku lat 50’ i jak poka-
zują badania, angażuje coraz większe środki w tym zakresie [Martin 2014].

Jeszcze w 2002, gdy bezrobocie było na wysokim poziomie, panował pogląd, że przez 
wiele lat walka z nim będzie poważnym wyzwaniem dla polityki gospodarczej [Kołod-
ko 2002]. Od kilku lat sytuacja na rynku pracy zaczyna się diametralnie zmieniać. Proble-
mem nie jest już bezrobocie, ale brak pracowników. Coraz więcej branż sygnalizuje coraz 
większe problemy z pozyskiwaniem pracowników, szczególnie tych o najniższych kwa-
lifikacjach. Wyraźnie też widać pogłębiający się kryzys w zakresie pracowników o okre-
ślonych kwalifikacjach zawodowych, czego wcześniej, na fali walki z bezrobociem, nie 
dostrzegano. Na problemy te wskazuje także A. Frąckiewicz [2017].

Wzrost zatrudnienia jest z  jednej strony funkcją poprawy zatrudnialności poprzez 
rozwój jakości zasobów ludzkich i wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy,  
a z drugiej – wynikiem rozwoju przedsiębiorczości i poprawy zdolności przystosowawczych 
podmiotów gospodarczych do zmiennych warunków rynku pracy (do rynkowych reguł 
gry). Zatrudnialność jest wynikiem oddziaływania wielu czynników po stronie podażowej  
i popytowej rynku pracy. Działania podejmowane dla osiągnięcia wyższego zaangażo-
wania ludności w proces pracy mają zatem charakter instrumentów podażowych i po-
pytowych. [Jeruszka 2017].

Fundusz Pracy i jego rola w przeciwdziałaniu 
w dysfunkcji rynku pracy

Fundusz Pracy jest jednym z  finansowych narzędzi realizacji celów wskazanych 
w  ustawie o  promocji zatrudnienia i  instytucji rynku pracy [Ustawa z  dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 2018]. Fundusz Pra-
cy utworzony został 1  stycznia 1990 roku jako państwowy fundusz celowy, któ-
rego zadaniem jest finansowanie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz 
finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym. Dysponentem funduszu 
jest minister właściwy ds. pracy, a  odpowiedzialnymi za jego wykorzystanie na po-
ziomie regionu są marszałek województwa oraz starostowie, którzy za pośredni-
ctwem powiatowych urzędów pracy realizują zadania rynku pracy. Fundusz Pracy 
tworzony jest przede wszystkim za pomocą obowiązkowych składek, do których 
zobowiązani są pracodawcy, dotacji z  budżetu państwa, środków pochodzących  
z budżetu UE na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy [Usta-
wa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2018].
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Zadania państwa w  zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające 
w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia; rozwoju zasobów ludzkich; osiągnięcia 
wysokiej jakości pracy; wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; zwiększa-
nia mobilności na rynku pracy. Główny ciężar finansowania wskazanych zadań ciąży na 
Funduszu Pracy. Zadania finansowane z Funduszu Pracy można wyodrębnić w kilku sfe-
rach1: zasiłki i  świadczenia dla bezrobotnych, realizacja aktywnych programów rynku 
pracy, pozostałe wydatki obejmujące funkcjonowanie systemu EURES (międzynarodo-
wa sieć pośrednictwa pracy), rad zatrudnienia, informacji zawodowej i poradnictwa, ba-
dań i analiz rynku pracy, systemu informatycznego, informacji o usługach i partnerach 
rynku pracy, koszt wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń itp.

Jak wskazywała jeszcze Anna Organiściak-Krzykowska [2011], ale także większość eks-
pertów, istotną kwestią była struktura wydatków pokrywanych z Funduszu Pracy. Chodzi 
bowiem o to, aby służył on rzeczywistemu przeciwdziałaniu bezrobociu i tworzeniu miejsc 
pracy. Jest to związane z alokacją środków na tzw. aktywne i pasywne programy rynku pra-
cy. Pierwsze z nich obejmują przede wszystkim: szkolenia, prace interwencyjne, roboty pub-
liczne, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże, środki 
na utworzenie stanowisk pracy, pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, stypendia 
w okresie nauki. Drugie obejmują zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych. Jest ważne, aby 
środki Funduszu Pracy były w znacznej mierze wydatkowane na aktywne programy rynku 
pracy. Od jakiegoś czasu na rynku pracy obserwuje się, że problemem nie jest już brak miejsc 
pracy, ale brak pracowników do jej wykonywania. W tym zakresie może się okazać, że środki 
Funduszu Pracy powinny być kierowane na zupełnie inne cele. W obecnej sytuacji nie do 
końca aktualne są zapisy ustawy, które nie zakładały, że na rynku zabraknie pracowników.

W literaturze wykształciły się dwa podejścia w zakresie badania efektów aktywnych pro-
gramów rynku pracy [Szylko-Skoczny 2004]: makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Po-
dejście makroekonomiczne polega na analizie wpływu aktywnych programów na wybrane 
zmienne makroekonomiczne, takie jak np. poziom bezrobocia, stopa bezrobocia, odpływy 
z bezrobocia do zatrudnienia, poziom zatrudnienia oraz płace. Ważną rolę w analizie efek-
tów aktywnej polityki rynku pracy odgrywa przyjęcie odpowiednich wskaźników służących 
pomiarowi tych efektów. Istotną pozycję zajmuje tu wskaźnik nazwany stopą ponownego 
zatrudnienia, który informuje, jaki procent osób kończących program znalazło zatrudnie-
nie na otwartym rynku pracy w określonym czasie od zakończenia programu. Narzędzie to 
służy ocenie tzw. efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy [Kryńska 2009]. 

1 Obecnie, zgodnie z art. 108 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tytułów wydatkowa-
nia środków funduszu jest nieco ponad 80.
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Istotnym miernikiem jest także wskaźnik kosztów ponownego zatrudnienia. Jest on liczo-
ny jako iloraz sumy wszystkich kosztów poniesionych na realizację programu przez licz-
bę osób kończących program. Jest to tzw. efektywność kosztowa. Istnieje wiele innych 
wskaźników służących badaniu efektywności programów rynku pracy. Można do nich zali-
czyć np. wskaźnik zasobu bezrobocia, mierzony jako różnica między napływem do bezro-
bocia a odpływem z bezrobocia w określonym czasie. Uwzględniając powyższe wskaźniki, 
zostanie przedstawiona analiza efektywności niektórych aktywnych programów rynku 
pracy [Organiściak-Krzykowska 2011]. Jak widać do tej pory, badania i obserwacja rynku 
pracy dotyczyły przede wszystkim problemów bezrobocia i aktywizacji zatrudnienia. No-
wym zjawiskiem jest brak pracowników i odpływ pracowników z  różnych przyczyn np. 
uruchomienie programu 500+, emigracja zarobkowa. Ostatnie dwa lata uwypukliły, jak 
groźne dla gospodarki może być to zjawisko. 

Narzędzie aktywizacji rynku pracy, jakim jest Fundusz Pracy, jak pokazują ostanie 
lata, nie jest wykorzystywany prospektywnie, ale ex post, po identyfikacji problemów 
rynku pracy. Może to powodować, że podejmowane działania nie do końca służą akty-
wizacji rynku pracy i są działaniami doraźnymi. Zmiany legislacyjne zwykle nie nadążają 
za dynamicznymi zmianami otoczenia. 

Środki Funduszu Pracy wydatkowane są na bazie obowiązujących w danym momencie 
przepisów prawa, co oznacza, że jest to typowo scentralizowany fundusz. Są to środki, któ-
rych nie dotyczyła decentralizacja zasad podejmowania decyzji – nie były i nie są to środ-
ki zaliczane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w istotnym 
kształcie decyzje podejmują organy jednoosobowe: wójt, burmistrz prezydent, starosta, 
marszałek lub organy stanowiące, ale nie ma to odzwierciedlenia w uchwalanych budże-
tach jednostek samorządu terytorialnego. Fundusz Pracy, będący w gestii województw 
samorządowych – wojewódzkich urzędów pracy, w swojej strukturze zawiera środki wy-
nikające z przyjętego algorytmu ich podziału, wynikającego z ustawy. Struktura środków, 
jakimi dysponują jednostki samorządu terytorialnego w województwie, jest podzielona 
na trzy części. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa następujący sposób po-
działu: [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy 2018; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu 
ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie 2014]:

1. Pierwsza część na bazie algorytmu, czyli kwoty środków (limity), jakie mogą być 
wydatkowane w roku budżetowym na realizację programów na rzecz promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacji zawodowej oraz innych 
fakultatywnych zadań w województwie, z uwzględnieniem uzależnienia wysokości 
kwot środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łago-
dzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej od: 
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a) liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia – w 75%, 
b) efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – w 25%.

2. Druga część to projekty UE oraz sposób ustalania kwot środków Funduszu Pra-
cy będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na 
względzie zapewnienie finansowania realizacji tych projektów.
3. Trzecia część to rezerwa, której wysokość i przeznaczenie jest w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw pracy, uwzględniająca zapewnienie finansowania dodatkowego 
wsparcia dla realizacji zadań na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
Istotnym elementem jest fakt, iż kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatko-

wane w  roku budżetowym na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych 
zadań w województwie, są ustalane przez ministra właściwego do spraw pracy według 
algorytmu, o którym mowa wyżej. Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie pro-
gramów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty, są ustala-
ne przez zarząd województwa według kryteriów określonych przez sejmik wojewódz-
twa, w  ramach kwoty określonej na podstawie algorytmu. Określając kryteria, sejmik 
województwa powinien wziąć pod uwagę w szczególności: liczbę bezrobotnych, stopę 
bezrobocia, strukturę bezrobocia, kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w da-
nym powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych.

Metodyka badań

Autorzy jako cel opracowania przyjęli zbadanie zakresu interwencji na rynku pracy z wy-
korzystaniem środków pochodzących z Funduszu Pracy. Procedura badawcza obejmo-
wała udzielenie odpowiedzi na pytania, czy narzędzie aktywizacji rynku pracy, jakim jest 
Fundusz Pracy, jest wykorzystywane prospektywnie? Czy podejmowane działania służą 
aktywizacji rynku pracy, czy mają tylko charakter doraźny? 

W  artykule przyjęto następującą hipotezę: „Zaangażowanie środków Funduszu 
Pracy powinno być proporcjonalne do sytuacji na rynku pracy i  poziomu bezrobo-
cia w regionie”. W celu jej pozytywnej bądź negatywnej weryfikacji przeprowadzono 
badania empiryczne oraz analizę na podstawie danych z  województwa zachodnio-
pomorskiego. Wyboru tego regionu dokonano ze względu na historycznie wysoką 
stopę bezrobocia województwa zachodniopomorskiego w stosunku do pozostałych 
regionów w kraju, jak również jego położenie geograficzne, które ułatwia możliwość 
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łatwej migracji zarobkowej ludności, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację na 
rynku pracy. 

Wyznaczone zadania badawcze, ustalony cel i przyjęta hipoteza zdeterminowały po-
stępowanie badawcze, w ramach którego były analizowane, mierzone i oceniane dane 
empiryczne. Źródłem danych w zakresie Funduszu Pracy były sprawozdania Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dane GUS dotyczące stopy bezrobocia. Badania 
objęły lata 2013–2018 i zostały przeprowadzone na bazie:

 · metody desk research;
 · metod ilościowych, w szczególności metod statystycznych, jak również metod po-

równawczych oraz,
 · metod prakseologicznych.

W artykule przedstawiono analizę struktury środków Funduszu Pracy jako całości oraz 
w odniesieniu do bezrobocia rejestrowanego. Dodatkowo wskazano, jak kształtowała się 
stopa bezrobocia na tle wielkości środków przekazywanych na walkę z bezrobociem. 

Analiza środków Funduszu Pracy angażowanych 
w działania rynku pracy na tle poziomu bezrobocia 
w województwie zachodniopomorskim

Środki Funduszu Pracy, zgodnie ze wskazaniami ustawy, powinny być kierowane na 
realizację zadań związanych z rynkiem pracy. Jak wskazano wcześniej, konstrukcja za-
pisów ustawy wyraźnie wskazuje, że realizowane zadania są wypadkową zdarzeń ex 
post, a nie ex ante. Potwierdza to sposób finansowania i wielkość środków kierowanych 
do realizacji zadań w  zakresie rynku pracy. Na rysunku 1 zaprezentowano strukturę 
i wysokość środków związanych z aktywizacją rynku pracy. Od roku 2015 spada finan-
sowe angażowanie środków Funduszu Pracy wraz ze spadkiem problemów rynku pra-
cy związanych z walką z bezrobociem i działaniami związanymi z tworzeniem miejsc 
pracy. Co ciekawe, widoczny jest z czasem większy udział środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (EFS) niż środków własnych Funduszu Pracy. Logicznym jest także, 
że wraz ze spadkiem problemów z bezrobociem i liczbą dostępnych miejsc pracy, in-
terwencja w tym zakresie powinna się zmniejszać. Jednakże, żeby zweryfikować, czy 
rzeczywiście tak jest, dokonano porównania wielkości środków Funduszu Pracy kiero-
wanych na rynek pracy z poziomem bezrobocia rejestrowanego. Na rysunku 2 widać, 
że stopa bezrobocia spada szybciej niż wysokość kierowanych środków na aktywiza-
cję rynku pracy. Na to nałożyła się możliwość zaangażowania środków EFS w finanso-
wanie zadań w zakresie tworzenia miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (rysunek 3). 
W efekcie końcowym główny ciężar działań w zakresie rynku pracy przejęły fundusze 
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UE, a nie środki finansowane ze składek przedsiębiorców. Potwierdza to hipotezę, że 
stosunkowo mocno scentralizowane, realizowane na bazie ustawy o promocji i akty-
wizacji zatrudnienia, zadania nie wychodzą naprzeciw zmianom w  otoczeniu rynku 
pracy. Precyzyjniej – reakcja następuje dopiero po analizach rynku pracy. Brak w tym 
podejścia prospektywnego. Dane z roku 2018 wskazują, że gwałtowny spadek pozio-
mu bezrobocia hamował jednocześnie angażowanie środków Funduszu Pracy. 

Rysunek 1. Struktura środków Funduszu Pracy w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2013–2018 (tys. PLN)

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych WUP w Szczecinie.
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Rysunek 2. Środki Funduszu Pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 
2013–2018 na tle bezrobocia rejestrowanego

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych WUP w Szczecinie.

Rysunek 3. Struktura środków Funduszu Pracy w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2013–2018 na tle bezrobocia rejestrowanego

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych WUP w Szczecinie.
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Wyniki w zakresie poziomu spadku poziomu bezrobocia na pewno cieszą wszyst-
kich obserwujących gospodarkę, w  szczególności przypominających sobie problemy, 
z  jakimi borykano się w ostatnich dekadach w Polsce, ale także i w całej Unii Europej-
skiej. Jednakże koncentracja na jednym elemencie rynku pracy – problemie bezrobocia, 
miejsc pracy spowodowała, że nie dostrzegano innego, o wiele groźniejszego zjawiska 
dla gospodarki, jakim jest brak pracowników. Zjawiska te można było zidentyfikować 
w innych rozwiniętych krajach, ale w kontekście ogromnych problemów na rynku pra-
cy w Polsce ta perspektywa wydawała się nierealna i bardzo odległa. Masowa migracja 
i wprowadzenie programów społecznych, bez oceny ich skutków dla gospodarki, z jed-
nej strony oddaliło problem bezrobocia i  tworzenia miejsc pracy, ale pozostawiło go-
spodarkę Polski zupełnie nieprzygotowaną na nowe wyzwania. Konstrukcja przepisów 
prawa (wskazanej wcześniej ustawy) nie daje możliwości pracy w perspektywie ex ante. 
Do tego dochodzą zawsze duża inercja i opóźnienie w reakcji na zjawiska rynku pracy. 
Proces ten wygląda w ten sposób: 

1. Gromadzenie danych statycznych i informacji z rynku pracy.
2. Analiza danych i informacji z rynku pracy.
3. Identyfikacja problemów rynku pracy.
4. Określenie koniecznych działań w celu niwelacji negatywnych i niepożądanych 
zjawisk na rynku pracy.
5. Budowa algorytmów finansowania działań w zakresie rynku pracy.
6. Zmiany legislacyjne wraz z przepisami wykonawczymi.
7. Wdrażanie działań w na poziomie lokalnym i regionalnym.
8. Ewaluacja działań i ewentualne korekty.
Zaprezentowany proces działań w  zakresie rynku pracy potwierdzają dane zapre-

zentowane na rysunkach 1, 2 i 3. Algorytm i przyjęte programy dotyczą zidentyfikowa-
nych problemów rynku pracy w okresach wcześniejszych. Do tego dochodzi swego ro-
dzaju automatyzm w zakresie rozdziału środków. W efekcie końcowym zawsze zaistnieje 
przesunięcie czasowe, którego skutkiem może być wydatkowanie środków niejako na 
siłę – w sytuacji, kiedy negatywne zjawiska już występują w dużo mniejszym nasileniu 
lub zanikną zupełnie. Pojawia się przy tym jednocześnie luka finansowa na działania 
pożądane w zakresie zjawisk nowych, które nie są uwzględnione w scentralizowanym 
systemie interwencji na runku pracy i przepisach prawa z tym związanych.
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Rysunek 4. Środki Funduszu Pracy w województwie zachodniopomorskim kierowane 
do miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich w latach 2013–2018 na tle bezrobocia 
rejestrowanego

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych WUP w Szczecinie.

Z zaprezentowanych na rysunku 4 danych można wyciągnąć wniosek o występowa-
niu istotniejszego zjawiska, jakim jest luka w finansowaniu aktualnych problemów rynku 
pracy. Jak wskazano wcześniej, system interwencji państwa na rynku pracy ma charakter 
działań ex post. Miasta na prawach powiatu na tle województwa są zwykle największymi 
rynkami pracy z największą koncentracją przedsiębiorstw i instytucji, tym samym liczby 
miejsc pracy. Przy gwałtownym spadku stopy bezrobocia, co prawda z pewnym opóź-
nieniem, spadają środki, które winny być wsparciem działań na rynku pracy. W miastach 
na prawach powiatu wsparcie to zawsze miało zdecydowanie mniejszy charakter niż 
w przypadku powiatów. Narastające zjawisko braku pracowników dopiero w okresach 
następnych uruchomi procedurę identyfikacji tego zjawiska, jego przyczyn i ewentual-
nych działań, które będą minimalizowały jego wpływ. Jak wskazano wcześniej, proce-
dura ta jest zwykle czasochłonna, ze względu na centralizację systemu interwencji na 
rynku pracy w oparciu na środkach Funduszu Pracy. 
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Wnioski

Sytuacja na rynku pracy nie może być postrzegana tylko przez pryzmat występujące-
go bezrobocia. Jest to problem dużo szerszy i  bardziej złożony, bowiem „zła sytuacja” 
wcale nie musi oznaczać wysokiej stopy bezrobocia. Przez „złą sytuację” należy rozumieć 
wszelkie dysfunkcje występujące na rynku pracy, problem bezrobocia, niedopasowania 
pomiędzy pracownikami a pracodawcami itp. Jest to bardzo skomplikowane i złożone 
zjawisko, które może mieć wieloaspektową, różnorodną płaszczyznę, a reagowanie może 
być utrudnione i możliwe po pewnym czasie (tzw. przesunięcia czasowe). Rolą i zada-
niem Funduszu Pracy nie jest bowiem tylko reagowanie w sytuacji występowania du-
żego bezrobocia, ale także w warunkach niedopasowania rynku, szczególnie w zakresie 
niedopasowania strukturalnego podaży i popytu pracowników. 

Badania doprowadziły do wnioskowania, że niestety przydzielane środki z Funduszu 
Pracy przekazywane są na podstawie danych ex post, co w zasadniczy sposób utrudnia 
właściwą reakcję środków publicznych na poprawę sytuacji na rynku pracy. Są one bo-
wiem przekazywane nieadekwatnie do bieżących problemów rynku pracy.

Zaprezentowane wyniki badań wyraźnie wskazują, iż wraz ze spadkiem poziomu 
bezrobocia zmniejsza się wykorzystanie instrumentów wsparcia rynku pracy, związane 
z  bezrobociem i  aktywizacją zawodową w  wymiarze finansowym środków Funduszu 
Pracy – tym samym spada zaangażowanie finansowe w tym zakresie. Należy podkre-
ślić, że konstrukcja systemu wsparcia rynku pracy w Polsce, w zakresie walki z bezrobo-
ciem i aktywizacji zatrudnienia, charakteryzuje się dużą inercją i opóźnionymi reakcjami 
na faktyczny stan rynku pracy. Tym samym można wyciągnąć następne wnioski (które 
będą stanowiły podstawę kolejnych pogłębionych badań), iż środki Funduszu Pracy nie 
są efektywnie wydatkowane w okresach dynamicznych zmian na rynku pracy i nie są 
angażowane zgodnie z aktualnymi problemami i niepożądanymi zjawiskami na rynku 
pracy. Zjawisko, które ostatnio się nasila, a  do tej pory nie było brane poważnie pod 
uwagę, to brak pracowników, szczególnie w branży handlowej i usługowej. Powyższe 
problemy wskazują na konieczność rewizji podejścia do interwencji państwa na rynku 
pracy z powodu większej dynamiki zmian w gospodarce i na rynku pracy w celu mini-
malizowania luki finansowej i czasu, w jakim identyfikuje się problemy i środki zaradcze 
w zakresie rynku pracy.

Zaprezentowane wyniki stanowią podstawę prowadzenia kolejnych, rozbudowa-
nych badań. W artykule, w którym dokonano wstępnie analizy zagadnień związanych 
z  wykorzystaniem Funduszu Pracy jako narzędzia wspomagającego rozwiązywanie 
problemów rynku pracy, ze względu na jego ograniczoną objętość nie uwzględniono 
wielu danych szczegółowych, jak również czynników mających bezpośredni wpływ na 
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ten rynek i występujące na nim dysfunkcje, jak chociażby zmiany w politykach społecz-
nych w kraju. Ich uwzględnienie w dalszych badaniach pozwoli na zaproponowanie no-
wego modelu decyzyjnego, który nie będzie pozbawiony wad i błędów, ale na pewno 
przyczyni się do głębszego poznania problemu i zmniejszania występujących dysfunkcji.
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Wstęp

Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem społeczno-ekono-
micznym wielu rządów, nie tylko w  Europie, ale i  w  perspektywie globalnej. Globa-
lizacja i powiązania ekonomiczno-gospodarcze powodują bardzo szybkie zmiany na 
rynku pracy i wymuszają interwencję państwa, a niejednokrotnie Wspólnoty Europej-
skiej. Sytuacja ta wymaga prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej, która będzie 
sprzyjała tworzeniu nowych miejsc pracy oraz likwidowaniu bezrobocia. Zadaniem tej 
polityki jest z  jednej strony przeciwdziałanie bezrobociu za pomocą aktywnych pro-
gramów rynku pracy i łagodzenie jego skutków poprzez działania osłonowe, z drugiej 
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strony jej zadaniem jest promowanie produktywnego zatrudnienia oraz działanie na 
rzecz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy. Ważny aspekt stanowi również od-
działywanie na rynek pracy w okresach dekoniunktury gospodarczej. 

Państwo (rząd i samorząd) wykorzystuje w celu oddziaływania na rynek pracy szereg 
instrumentów, które finansowane są ze środków publicznych. Koniecznym tym samym 
jest dokonanie oceny adekwatności1 alokacji środków finansowych do potrzeb oraz 
wyzwań. Ważnym jest więc, aby organy publiczne (rząd i  samorząd), realizując swoje 
zadania dokonywały oceny skutków wybranej polityki zarówno z punktu widzenia jej 
skutków społeczno-gospodarczych, jak i finansowych (dla budżetu). Ta sytuacja dotyczy 
również jednego z zadań, które odnosi się do rynku pracy, a jest nim oddziaływanie na 
rynek pracy i tworzenie skutecznej polityki rynku pracy, w tym jej realizacja.

Celem opracowania jest zaprezentowanie funduszu pracy jako źródła finansowania 
aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy2 z punktu adekwatności interwencji organów 
publicznych (rządowych i samorządowych) w Polsce. Celami szczegółowymi są: analiza 
źródeł zasilania FP oraz analiza i  ocena poziomu i  struktury środków wydatkowanych 
na polityki rynku pracy z FP. Jako podstawową tezę przyjęto stwierdzenie, że wydatki 
ponoszone z funduszu pracy na przeciwdziałanie bezrobociu stanowią formę interwen-
cji organów publicznych w rynek pracy, związaną z aktualnym poziomem bezrobocia 
i sytuacją gospodarczą kraju mierzoną PKB.

Zasadność podejmowania działań interwencyjnych 
z Funduszu Pracy

Literatura przedmiotu, jak i  praktyka, wskazują na ewoluowanie koncepcji funkcjono-
wania rynku pracy, a  tym samym zasad finansowania polityki związanej z  interwencją 
w ten rynek. Koncepcja funkcjonowania rynku pracy w nurcie neoklasycznym zakłada, 
iż w  warunkach gospodarki wolnorynkowej występuje tendencja do ustalania się na 
rynku pracy równowagi, charakteryzującej się pełnym zatrudnieniem, a zjawisko bezro-
bocia tłumaczy się ograniczeniami w działaniu swobodnych mechanizmów rynkowych 
[Kryńska, Kwiatkowski 2010, s. 2]. Źródeł tych ograniczeń należy upatrywać w szczegól-
ności w  działalności państwa. Jego ingerencję uznaje się za niepożądaną. Uznaje się, 
że rolą państwa i  jego organów jest tworzenie warunków dla rozwoju mechanizmów 

1 W artykule nie bada się adekwatności w rozumieniu zasady adekwatności finansów publicznych, którą rozu-
mie się w finansach i prawie finansowym jako „odpowiedniość” [Kronberger-Sokołowska 2003]. 
2 Pod pojęciem polityki rynku pracy rozumieć należy interwencję państwową stosowaną w momencie zaist-
nienia nierównowagi na tym rynku, która objawia się spadkiem zatrudnienia oraz wzrostem stopy bezrobocia. 
[Borkowska 2003, s. 115; Błaszkiewicz 2015, s. 234]
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rynkowych, usuwanie ograniczeń w funkcjonowaniu wolnego rynku oraz wprowadzanie 
usprawnień dotyczących działania rynku pracy. Podstawowymi kierunkami działań są 
oddziaływanie państwa na rzecz rozwoju urzędów pracy, usług pośrednictwa i porad-
nictwa zawodowego, poprawy informacji o podażowej i popytowej stronie rynku pracy, 
rozwój szkoleń zawodowych. [Kryńska, Kwiatkowski 2010, s. 2].

Ekonomia keynesowska nie podziela przekonania podejścia neoklasycznego do-
tyczącego sprawności działania mechanizmów ekonomicznych na rynku pracy. Wy-
suwany jest w niej postulat konieczności aktywnej ingerencji państwa w procesy go-
spodarcze w celu zwiększenia zatrudnienia i redukcji bezrobocia. Rozwój prac w nurcie 
keynesowskim doprowadził A.W. Phillipsa do sformułowania teorii postulującej możli-
wość ograniczania bezrobocia za pomocą ekspansywnej polityki makroekonomicznej 
[Phillips 1958]. Teoria ta kładzie uwagę na fakcie, iż ubocznym skutkiem takiej polityki 
jest przyspieszenie inflacji [Kwiatkowski 2002, ss. 149–155]. Okoliczności te wykorzysta-
li E.S.  Phelps i M.  Friedman, którzy w  swej teorii naturalnej stopy bezrobocia poddali 
w wątpliwość keynesowską ideę o skuteczności zwalczania bezrobocia za pomocą poli-
tyki makroekonomicznej. Twierdzili oni, że mechanizmy rynkowe prowadzą samoczyn-
nie do ustalania się bezrobocia na poziomie naturalnym.

Wiarę w możliwości polityki gospodarczej państwa, a tym samym słuszności dokony-
wania interwencji w zakresie kształtowania sytuacji na rynku pracy, nadszarpniętą przez 
teorię naturalnej stopy bezrobocia i nową makroekonomię klasyczną, próbowano przy-
wrócić na gruncie teorii nowej ekonomii keynesistowskiej [Phelps 1967; Friedman 1975; 
Kwiatkowski 2002]. Nowi keynesiści sformułowali szereg oryginalnych twierdzeń w za-
kresie sposobów oddziaływania państwa na rynek pracy. Warto tutaj podkreślić po-
stulaty aktywizacji zawodowej bezrobotnych, rozwijania szkoleń, zwiększania mobil-
ności siły roboczej, subsydiowania płac czy zmniejszania kosztów rotacji pracowników 
w przedsiębiorstwach [Kryńska, Kwiatkowski 2010, s. 3].

Wskazane różnice poglądów pozwalają stwierdzić, że kluczem do trwałego rozwoju 
jest rynek oparty na prywatnej wartości. A państwo i jego agendy powinny odgrywać 
ważną rolę, ale uzupełniającą w  życiu gospodarczym. Jak wskazuje J.E. Stiglitz [2004, 
s. 7], dokładny zakres funkcji państwa w tym zakresie ciągle pozostaje źródłem kontro-
wersji. Trudno się nie zgodzić z podanym przez niego uzasadnieniem ingerencji pań-
stwa z powodu zawodności rynku, zwłaszcza w obliczu poszukiwania równowagi [Pe-
ters, Eliot, Cullenberg 2002, ss. 217–240].

Znaczenie dokonywania interwencji państwa pokazał przypadek ostatniego kry-
zysu ekonomiczno-finansowego [Brožová 2015]. Trudno też jest wykazać skutek bez-
pośredniego wpływ wszystkich interwencji państwa w rynek, ale wiadomo, że część 
z nich przyczyniła się do łagodzenia skutków tego kryzysu. Każda z interwencji państwa 
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zakłóca rynek, ale również przysparza korzyści jednostkom (osobom, czy przedsiębior-
com) [Filipiak 2006, ss. 25–40; Hölscher, Nulsch, Johannes 2017]. Koszty interwencji pań-
stwa obciążają budżet organów publicznych (rządowych, samorządowych, czy wspól-
notowych) jako pozycja wydatkowa i wiążą się z konkretnymi działaniami. 

W ostatnich trzech dekadach obserwuje się znaczący rozwój działań, w tym inter-
wencji podejmowanych przez państwo z zakresu polityki rynku pracy. Państwo może 
wpływać na sytuację na rynku pracy poprzez stosowanie adekwatnej polityki do wystę-
pujących potrzeb, wykorzystując narzędzia aktywne, jak i pasywne. Polityka rynku pracy 
ewoluowała znacznie w czasie, w zależności od istniejących uwarunkowań makroeko-
nomicznych i pojawiających się problemów. Stąd też były wykorzystywane z różną in-
tensywnością narzędzia aktywne, czy też pasywne [Golinowska, 2003, s. 27; Wiśniewski, 
Zawadzki 2010, s. 17; Bonoli 2010; Caruana, Theuma, 2011; Nagel 2016]. 

Polityka rynku pracy jest ważnym obszarem działania instytucji rynku pracy, a tym 
samym szerzej rozumianej polityki społeczno-gospodarczej. W tym celu państwo, w za-
leżności od sytuacji społeczno-gospodarczej i pojawiających się problemów, wykorzy-
stuje odmienne wielkości wydatków na jej realizację (w stosunku do wartości PKB), jak 
i odmienną kombinację instrumentów. Instrumenty polityki rynku pracy odpowiadają 
konkretnym rodzajom polityk [Eurostat 2013, s.13]. Ich podział z uwzględnieniem polityk 
poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podział polityk rynku pracy i podstawowych instrumentów 

Rodzaj polityk i ich główna treść  Instrumenty polityki
Usługi rynku pracy – usługiś wiadczone przez 
instytucje rynku pracy skupione na pośrednictwie 
pracy i poradnictwie zawodowym.

 · pośrednictwo pracy
 · poradnictwo zawodowe

Aktywna polityka rynku pracy, której zadaniem 
jest zwiększenie szans bezrobotnego na uzyskanie 
i utrzymanie zatrudnienia..

 · szkolenia zawodowe; 
 · zachęty zatrudnieniowe;
 ·  wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja 

osób niepełno sprawnych; 
 · bezpośrednie tworzenie miejsc pracy;
 ·  wspieranie podejmowania działalności 

gospodarczej 
Pasywna polityka rynku pracy, której zadanie ma 
charakter osłonowy

 · zasiłki dla bezrobotnych;
 ·  wcześniejsze emerytury 

Źródło: [Eurostat 2013, s.13].

Należy podkreślić, że każda interwencja dokonywana za pomocą wskazanych powy-
żej trzech rodzajów polityk rynku pracy, niesie za sobą określone wydatki dla budżetów 
organów publicznych. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że kraje rozwinięte starają 
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się odchodzić od rozwiązań kosztochłonnych, a przynoszących niskie efekty w stosunku 
do poniesionych wydatków [Zieliński 2012, s. 76; Błaszkiewicz 2015, s. 235]. Tym samym 
należy zastanowić się nad źródłami finansowania polityk rynku pracy, tak aby alokacja 
finansowa była adekwatna do występującego problemu na rynku pracy. 

Działania ujmowane w ramach polityki rynku pracy w Polsce mogą być finansowane 
z różnych źródeł: funduszy celowych, środków z budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego, funduszy strukturalnych. Podstawowym instrumentem pozwalającym na sfi-
nansowanie działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zareje-
strowanych w powiatowych urzędach pracy (PUP) jest Fundusz Pracy. Fundusz Pracy (FP) 
utworzony został jako państwowy fundusz celowy, którego zadaniem jest finansowanie 
programów przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie świadczeń przysługujących 
bezrobotnym. Przy takim założeniu FP jest źródłem finansowania wskazanych powyżej 
trzech rodzajów polityk rynku pracy. Dysponentem funduszu jest minister właściwy ds. 
pracy a odpowiedzialnymi za jego wykorzystanie na poziomie regionu są marszałek-
województwa oraz starostowie (na poziomie lokalnym, powiatowym). FP tworzony jest 
z mocy obowiązującego prawa przede wszystkim za pomocą: obowiązkowych składek 
(obowiązkowe obciążenia pracodawców), dotacji z budżetu państwa, środków pocho-
dzących z budżetu UE na współfinansowanie projektów finansowanych z FP.

Wydatki na politykę aktywną nadal istotnie odbiegają in minus od średniej w pań-
stwach Europy Zachodniej, zwłaszcza w  przeliczeniu na bezrobotnego, są natomiast 
zbliżone do wydatków państw Europy Środkowo-Wschodniej [Nagel, Smandek 2010, 
ss. 87–100]. Obecnie skala prowadzonych w państwach zachodnioeuropejskich działań 
aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo dalece przewyższa ich przeciętny 
poziom sprzed dwudziestu lat [Nagel 2016, ss. 93–99]. Problem finansowania, a zwłasz-
cza zmiany skali i struktury wydatków na poszczególne rodzaje polityk, staje się nie tylko 
ważny, ale i aktualny z punktu widzenia samej alokacji i jej efektów, jak również z punk-
tu widzenia zmiany pozycji Polski w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na tle krajów 
wspólnoty europejskiej, po kryzysie finansowym ostatniej dekady.

Decydujący wpływ na skalę i strukturę wydatków na poszczególne rodzaje polityk ma 
sytuacja na rynku pracy (zarówno wojewódzkim, jak i powiatowym), a w szczególności 
poziom bezrobocia oraz liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłków i świadczeń 
finansowanych dostępnym w ramach polityki pasywnej. Wysokie koszty realizacji polityki 
rynku pracy sprawiają, że od lat staje się ona przedmiotem ostrej krytyki, która często pod-
waża sens jej stosowania [Wiśniewski 2002, s. 326; Cicha-Nazarczuk 2015, s. 155]. Analiza 
alokacji środków przeznaczonych na aktywne i pasywne programy rynku pracy wskazuje 
na ewolucję podejścia do realizowanej polityki rynku pracy w ciągu ostatnich lat [Cicha 
2012, s. 22]. Kierunki te zmieniają się wraz z polityką kolejnych rządów, a obserwowanym 
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trendem w ostatnich latach jest wykorzystanie w polityce instrumentów pasywnych na 
rynek pracy.

Metodyka badań 

W związku z tym, że celem podstawowym opracowania jest dokonanie analizy funduszu 
pracy jako źródła finansowania aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy z perspektywy 
adekwatności interwencji organów publicznych (rządowych i samorządowych), przyjęto 
dwa cele pomocnicze. Pierwszy z nich to analiza źródeł zasilania FP oraz drugi – analiza 
i ocena poziomu i struktury środków wydatkowanych na polityki rynku pracy z FP. Przy-
jęto tezę, iż ponoszone wydatki z FP są dokonywane jako interwencja organów publicz-
nych w rynek pracy związana z aktualnym poziomem bezrobocia i sytuacją gospodarczą 
mierzoną PKB.

W związku z powyższym, że zadania finansowane z FP w przeważającej mierze od-
powiadają zakresom interwencji publicznej dokonywanej za pomocą środków publicz-
nych w ramach trzech rodzajów polityk rynku pracy (na co wskazano w tabeli 1), kwestią 
wymagającą ustalenia jest struktura wydatków pokrywanych z tego funduszu. Ustalenie 
struktury wydatków jest istotne z punktu widzenia efektywności alokacji w okresie, kie-
dy ta interwencja jest rzeczywiście wymagana (zgodnie ze wskazaniami Stiglitz’a [2004], 
Kryńskiej i Kwiatkowskigo [2010], czy Brožovej [2015]. Chodzi bowiem o to, aby FP służył 
rzeczywistemu przeciwdziałaniu bezrobociu i tworzeniu miejsc pracy. W związku z po-
wyższym przyjęto następujące pytania badawcze:

1. Jak kształtuje się bezrobocie w  stosunku do wyników osiąganych przez go-
spodarkę? 
2. Czy w okresie kryzysu ekonomiczno-finansowego państwo zwiększyło wydat-
ki na realizowane polityki rynku pracy i czy występują zmiany w skali i strukturze 
wpływów FP? 
3. Jak kształtowała się skala i struktura wydatków z FP na poszczególne rodzaje po-
lityk rynku pracy? 
4. Czy w okresie kryzysu ekonomiczno-finansowego zmieniła się skala i struktura 
finansowania poszczególnych polityk?
Aby odpowiedzieć na pytanie pierwsze, zbadano udział bezrobotnych zarejestro-

wanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym i stopę bezrobocia rejestrowanego 
oraz dynamikę produktu krajowego brutto ogółem (obrazującą zmiany wyników osią-
ganych przez gospodarkę). Wielkości te wyrażone w % odzwierciedlają zmiany w kształ-
towaniu się bezrobocia na tle zmian w kształtowaniu się PKB. W analizie uwzględniono 
również wpływ inflacji w  analizowanym okresie. Znalezienie odpowiedzi na pytanie 
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drugie wymagało przeprowadzenia analizy szeregów czasowych w latach 2006 w zakre-
sie wydatków podziale na podstawowe grupy wydatków jak również w podziale na po-
szczególne polityki. Dokonano również analizy przychodów FP z uwagi na związek przy-
czynowo-skutkowy między przychodami a wydatkami w okresie kryzysu finansowego. 

Skalę i strukturę wydatków (trzecie pytanie badawcze) oceniono na podstawie da-
nych GUS i danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących aktyw-
nych i  pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Odpowiedź na czwarte pytanie 
badawcze uzyskano, analizując szeregi czasowe w zakresie wydatków ogółem oraz wy-
datków na instrumenty aktywne i pasywne przeciwdziałania bezrobociu. 

Tak wyznaczone zadania badawcze, ustalony cel wraz z celami pomocniczymi, przy-
jęta teza i pytania badawcze determinują postępowanie badawcze, w ramach którego 
są analizowane, mierzone i oceniane empiryczne dane o wykonaniu dochodów i wydat-
ków z FP przy wykorzystaniu:

 · metody deskresearch,
 · metody analizy szeregów czasowych (struktura i dynamika, porównania w czasie),
 · podstawowej metody statystyki opisowej. 

Do odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz weryfikacji przyjętej tezy wy-
korzystano dane GUS za okres 2003–2017 dotyczące udziału bezrobotnych zarejestrowa-
nych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz PKB oraz dane dotyczące przychodów 
i wydatków FP w układzie przychody zrealizowane w latach 2006–2016 oraz przychody 
planowane na rok 2017. Dobór szeregu czasowego został podyktowany dostępnością da-
nych empirycznych oraz okresem, w którym występował kryzys gospodarczy.

Analiza wydatków Funduszu Pracy w okresie 2006–2017

Analiza danych GUS dotyczących bezrobocia potwierdza, że w okresie 2008–2013 war-
tość wskaźników opisujących bezrobocie kształtuje się na poziomie wyższym od osią-
ganych wcześniej lub później (wykres 1). Co oznacza, że na okres 2009–2013 obser-
wowane są negatywne tendencje na rynku pracy spowodowane globalnym kryzysem 
ekonomiczno-finansowym. Analizowane wielkości w  tym okresie wykazują tendencję 
wzrostową, co uwidaczniają dodatkowo linie trendów. Dynamika produktu krajowego 
brutto ogółem wykazuje wahania w analizowanym okresie. Przy czym w okresie kryzysu 
ekonomiczno-finansowego obserwowane są dużo niższe wartości przyrostowe. 

Udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze, można wskazać, że mimo 
wzrostu bezrobocia w  okresie spowodowanym kryzysem ekonomiczno-finansowym 
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lat 2008–20133 gospodarka była w stanie utrzymywać nieregularny wzrost gospodarczy. 
Kryzysowi ekonomiczno-finansowemu towarzyszy wzrost inflacji. Od 2013 roku zjawisko 
inflacji zostało opanowane i przechodzi w latach 2014–2016 w deflację. Odpowiedź na 
pytanie, czy sytuacja gospodarcza pozwoliła na zwiększenie interwencji na rynku pracy 
w okresie kryzysu, wymaga dokonania analizy poszczególnych źródeł przychodów FP. 
Tak samo odpowiedzi na pytania: czy realna gospodarka była w stanie ponieść obcią-
żenia na FP, czy na wielkość obowiązkowych składek od przedsiębiorców miał wpływ 
kryzys, czy w okresie kryzysu zwiększyła się interwencja państwa, wymagają dokonania 
analizy struktury i skali przychodów oraz wydatków FP.

Wykres 1. Podstawowe statystyki opisujące rynek pracy w relacji do PKB

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na wykresie 2 zaprezentowano przychody FP w podziale na podstawowe grupy przy-
chodów. Należy podkreślić, że podstawowe źródło przychodów FP stanowią obowiązko-
we składki przedsiębiorców, czyli można wskazać, że gospodarka realna ponosi znaczący 
wysiłek w finansowaniu polityki rynku pracy. W okresie kryzysu 2008–2013 widoczny jest 
spadek udziału obowiązkowych składek od przedsiębiorców w finansowaniu polityki rynku 

3 W dalszej części opracowania pojęcie kryzysu należy utożsamiać z kryzysem ekonomiczno-finansowym lat 
2008–2013, który w Polsce przybrał zdaniem części środowiska naukowego charakter spowolnienia gospo-
darczego, z  uwagi na fakt, że nie wszystkie klasyczne cechy kryzysu można było zaobserwować w  polskiej 
gospodarce.
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pracy. W okresie tym uaktywnia się interwencja państwa, która od 2013 r. zaczyna słabnąć. 
Przychody FP pochodzące ze środków UE w analizowanym okresie nie potwierdzają przyję-
tych założeń ekonomii keynesowskiej. W odniesieniu do tych środków potwierdza się teore-
tyczne założenie, że organy publiczne (w założeniu UE poprzez organy publiczne państwa 
członkowskiego) wpływają na sytuację na rynku pracy poprzez stosowanie adekwatnej do 
potrzeb polity ki rynku pracy, wykorzystując narzędzia zarówno aktywne, jak i  pasywne, 
które funkcjonują jako konkretne konkursy w  ramach programów UE, dystrybuowanych 
w szczególności przez wojewódzkie urzędy pracy w Polsce. Tym samym można wskazać, że 
sytuacja gospodarcza wpływa na poziom przychodów, z których finansowane są poszcze-
gólne polityki rynku pracy. Zmienia się struktura przychodów, ale nie zmienia się fakt, że to 
właśnie gospodarka realna ponosi znaczące obciążenie związane z finansowaniem zadań 
wchodzących w skład polityki rynku pracy.

Wykres 2. Przychody FP w podziale na podstawowe grupy przychodów określonych 
obowiązującym prawem

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na wykresie 3 przedstawiono wydatki z FP w podziale na główne kierunki polityki 
rynku pracy. Analiza interwencji z funduszu pracy wykazuje, że na lata 2008–2010 przy-
pada faktyczny wzrost interwencji w zakresie polityki aktywnej, od 2008 do 2013 roku 
widoczna jest wzrostowa tendencja w zakresie polityki pasywnej (zasiłki i świadczenia). 
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Wykres 3. Wydatki FP w podziale na podstawowe grupy przychodów określonych 
obowiązującym prawem

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po okresie spadku od 2011 roku, widoczną i stałą tendencję stanowi wzrost wydat-
ków na zadania realizowane w  zakresie aktywnej polityki rynku pracy, przy czym od 
2013 roku widoczny jest spadek interwencji państwa w rynek pracy za pomocą instru-
mentów polityki pasywnej. Tym samym przyjęta teza została potwierdzona: ponoszone 
wydatki z FP są dokonywane jako interwencja organów publicznych w rynek pracy zwią-
zana z aktualnym poziomem bezrobocia i sytuacją gospodarczą.

Na wykresie 4 przedstawiono wydatki z funduszu pracy na realizację aktywnej po-
lityki rynku pracy. Z FP najwięcej środków przeznaczanych jest, w  ramach aktywnej 
polityki rynku pracy, na realizację programów i zadań przez powiatowe urzędy pra-
cy. Obserwowany jest wzrost wydatków finansowanych z FP w okresie 2006–2010. Po 
2011 roku, w którym następuje jednorazowy znaczny spadek wydatków, obserwuje się 
ponowny systematyczny wzrost wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezro-
bociu przez powiatowe urzędy pracy. Pozostałe wydatki na aktywne formy przeciw-
działania bezrobociu wykazały wzrost w okresie odpowiadającym kryzysowi, a u jego 
schyłku (2012) wydatki ustabilizowały się na niemalże niezmiennym poziomie. Obser-
wuje się jednorazową interwencję w zakresie polityki aktywnej w okresie kryzysu, tj. 
w roku 2009, na rzecz osób bezrobotnych i pozostających bez pracy. Wydatki te mają 
charakter incydentalny.
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Wykres 4. Wydatki FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w tys. zł

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na wykresie 5 przedstawiono pogłębioną analizę wydatków ponoszonych przez 
powiatowe urzędy pracy (PUP) w związku z realizowaną na szczeblu powiatowym ak-
tywną polityką rynku pracy. W  ramach finansowania aktywnej polityki rynku pracy 
z FP najwięcej środków przeznaczanych jest na staże, podejmowanie działalności go-
spodarczej oraz doposażenie stanowisk pracy. W okresie 2006–2010 wydatki na ten cel 
wykazywały tendencję wzrostową. Natomiast w 2011 roku nastąpił znaczący spadek 
tych wydatków we wskazanych 3 grupach aktywnej polityki rynku pracy. Wydatki te 
rosną do 2015 r. po czym wydatki na podejmowanie działalności gospodarczej wyka-
zują tendencję spadkową do 2017 r. Wydatki na szkolenia i staże od 2015 r. wykazują 
tendencję spadkową i rosną w 2017 r. Podobną tendencję co wydatki na szkolenia i sta-
że wykazują wydatki na doposażenie stanowisk pracy. Wydatki na prace interwencyj-
ne wykazują wahania i nie widać tu związku między interwencją a kryzysem. Wydatki 
na prace społecznie użyteczne, choć są to niskie kwotowo wydatki, odzwierciedla-
ją potrzebę interwencji w okresie kryzysu. W latach nieobjętych kryzysem wykazują 
tendencję spadkową. Wydatki na refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia są 
ponoszone od 2016 r.
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Wykres 5. Wydatki na instrumenty aktywnej polityki rynku pracy dokonywane przez PUP

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na wykresie 6 przedstawiono pozostałe wydatki poniesione na rzecz osób bezrobot-
nych i pozostających bez pracy, które realizowane są jako zadania z zakresu aktywnej 
polityki rynku pracy. 

Wykres 6. Pozostałe wydatki na rzecz osób bezrobotnych i pozostających bez pracy

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obserwowaną tendencją jest fakultatywność ponoszonych wydatków w  anali-
zowanym okresie i  ich stosunkowo niski udział w  wydatkach ogółem i  wydatkach na 
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aktywną politykę rynku pracy. Interwencja nie pokrywa się z  okresem występowania 
kryzysu. Wydatki ponoszone w celu interwencji w przemysł stoczniowy występowały 
jedynie w 2009 i 2010 r. Jednorazowa interwencja miała miejsce w 2014 r. i obejmowała 
skutki realizacji ustawy antykryzysowej. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany 
ze środków FP od 2014 r. Dofinansowanie to wykazuje tendencję rosnącą. Zadania Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są dofinansowane od 2015 r. Tendencję wzrostową 
wykazują wydatki na rzecz zadań zleconych agencjom zatrudnienia przez Wojewódzkie 
Urzędy Pracy (WUP).

Na wykresie 7 zaprezentowano pozostałe wydatki ponoszone na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu. Wydatki na zadania związane z refundacją wynagrodzeń 
młodocianych pracowników OHP są ponoszone w całym analizowanym okresie. Wydat-
ki te spadają w okresie 2012–2014 roku i od 2015 ulegają ponownemu wzrostowi.

Od 2009 roku finansowane jest zadanie związane z kształceniem młodocianych. Wy-
datki te wykazują wahania w okresie 2009–2015, od 2015 roku następuje stały wzrost 
ponoszonych w tym zakresie wydatków z FP. Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy den-
tystów, pielęgniarek i położnych są również finansowane od 2009 roku z FP. Do 2013 r. 
wydatki wykazują tendencję rosnącą. W okresie 2013–2016 wydatki są ponoszone w tej 
samej wysokości, a w 2017 roku planowane są wyższe wydatki w tym zakresie. Wydatki 
na realizację ustawy „za życiem” są ponoszone od 2017 r.

Wykres 7. Pozostałe wydatki ponoszone na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Na wykresie 8 przedstawiono relację wydatków na wynagrodzenia PUP i  WUP 
do ogółu ponoszonych wydatków. Z  przedstawionego wykresu wynika, że jedynie 
w 2011 roku wynagrodzenia pracowników sięgnęły 4% wydatków ogółem. Natomiast 
w pozostałych latach wynagrodzenia nie przekroczyły 3% wydatków ogółem dokony-
wanych z FP. Z punktu widzenia efektywności interwencji tendencję tą należy ocenić 
pozytywnie.

Wykres 8. Relacja % wydatków na wynagrodzenia PUP i WUP do ogółu ponoszonych 
wydatków z FP

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na wykresie 9 przedstawiono udział wydatków na politykę aktywną i  pasywną 
wydatkach ogółem FP, w procentach. Z przedstawionych danych wynika, że w począt-
kowym okresie kryzysu ekonomicznego finansowanie pasywnej polityki rynku pracy 
wzrastało, tak aby dopasować się do potrzeb tego rynku. Od 2014 r. (czyli wraz ze stabi-
lizacją na rynku pracy) udział pasywnej polityki pracy maleje, a rośnie udział wydatków 
na aktywną politykę rynku pracy.
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Wykres 9. Udział wydatków na politykę aktywną i pasywną wydatkach 
ogółem FP w %

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakończenie

Mimo, że przychody FP pochodzące ze środków UE w analizowanym okresie nie potwier-
dzają przyjętych założeń ekonomii keynesowskiej, to w latach 2006–2017 widoczna jest 
tendencja wzrostu wydatków z FP na pasywną politykę rynku pracy w okresie przypada-
jącym na kryzys. Natomiast finansowanie aktywnej polityki rynku pracy z FP jest wyższe 
w okresach przed i po kryzysie. Nie wszystkie instrumenty rynku pracy w okresie kryzysu 
są wykorzystywane z równą intensywnością. 

Niewątpliwie wydatki z FP wzrosły w początkowym okresie kryzysu, ale już pod jego 
koniec wykazały nieznaczną tendencję spadkową. Budzi niepokój, że po okresie kryzysu 
zaczęły rosnąć wydatki na pasywną politykę rynku pracy, tak aby w 2017 roku osiągnąć 
poziom z okresu kryzysu.

Analiza skali i struktury finansowania poszczególnych polityk pozwala stwierdzić, 
że co do istoty potwierdzają się analizowane w niniejszym opracowaniu teorie doty-
czące kierunków i  zasadności interwencji państwa na rynku pracy w  kryzysie zgod-
nie ze wskazaniami literaturowymi sformułowanymi w publikacjach Stiglitz’a  [2004]; 
Kryńskiej i Kwiatkowskiego [2010] oraz Brožovej [2015]. Pojawiają się jednak nowe in-
strumenty, których skalę i strukturę w chwili obecnej trudno jest ocenić. W analizowa-
nym okresie pojawiła się też jednorazowa interwencja, która była społecznie zasadna 
w  danym okresie, ale państwo nie kontynuowało jej. Z  punktu widzenia adekwat-
ności alokacji poszczególnych polityk należy uznać, że wydatki z FP kierowane były 
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optymalnie. W okresie kryzysu przeważały wydatki na pasywną politykę rynku pracy, 
a gdy gospodarka znajdowała się w lepszej kondycji wydatki z FP w większym zakresie 
wspierały realizację aktywnej polityki rynku pracy.
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Staż a poziom satysfakcji z pracy mieszkańców 
województwa śląskiego – wyniki badań

Job Seniority and the Level of Job Satisfaction of the Inhabitants  
of the Silesian Voivodships – Research Results

Abstract: The aim of the article is to identify the level of job satisfaction of the inhabitants 

of the Silesian Voivodeship determined by their seniority. The article is an analytical study in 

which the results of direct research carried out using the on-line survey method were used on 

a sample of 463 respondents living in the Silesian Voivodeship (scientific and research project 

Quality of work life in Poland, 2017–2018). The analysis of research results indicates the level of 

job satisfaction of the inhabitants of the Silesian Voivodeship determined by their seniority.

Key words: job satisfaction, satisfaction, occupation, job seniority, Silesian Voivodships

Wstęp

Jednym z podstawowych czynników wpływających na długookresowy sukces przedsię-
biorstwa jest zadowolenie/satysfakcja jego klientów. Klientów, którzy są usatysfakcjono-
wani albo wręcz zachwyceni, należy więc traktować jako najcenniejszy zasób przedsię-
biorstwa. Powstaje jednak pytanie – czy owa satysfakcja bierze się sama z siebie? Czy 
to tylko oferta przedsiębiorstwa może mieć na nią wpływ? A może warunkiem sukcesu 
przedsiębiorstwa są zadowoleni/usatysfakcjonowani pracownicy?
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W każdej organizacji najcenniejszym zasobem są ludzie, a każdego członka zespo-
łu należy traktować jako odrębną, wrażliwą i cenną jednostkę, której satysfakcja z ży-
cia zawodowego prowadzi do dynamicznego rozwoju tej organizacji. Przyjęcie takiego 
podejścia przyczyniło się do wyodrębnienia koncepcji marketingu personalnego. Kon-
cepcja ta jest w pewnym stopniu rozwinięciem idei marketingu wewnętrznego i określa 
działania, jakie powinno podejmować przedsiębiorstwo, by osiągnąć sukces. Marketing 
personalny określany jest jako całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy 
związanych z  zarządzaniem społecznym potencjałem organizacji, kształtowaniem jej 
wielkości i struktury oraz doskonaleniem, dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla 
angażowania się pracowników w działalność przedsiębiorstwa i podnoszenie jego efek-
tywności rynkowej oraz pozyskiwaniu właściwych pracowników z  rynku pracy [Penc 
1997, s. 239]. Realizacja zadań marketingu personalnego wymaga od pracowników op-
tymalnego zaangażowania oraz identyfikowania się z celami organizacji, co jest możliwe 
do osiągnięcia wówczas, gdy odczuwają oni satysfakcję z pracy, w tym z przynależności 
do zespołu i zaspokojenia potrzeb.

Celem artykułu jest identyfikacja poziomu satysfakcji z pracy zawodowej mieszkań-
ców województwa śląskiego determinowanego ich stażem pracy. Artykuł jest studium 
analitycznym, w  którym wykorzystano wyniki badań bezpośrednich zrealizowanych 
w ramach projektu naukowo-badawczego pt. Quality of work life in Poland. Założono, że 
staż pracy determinuje zarówno poziom ogólnego zadowolenia pracowników z wyko-
nywanej pracy oraz poszczególnych aspektów życia zawodowego, jak i ich postawy wo-
bec pracy, przejawiające się między innymi w postrzeganiu pracy jako wartości życiowej.

Satysfakcja z pracy – identyfikacja problemu

Praca zawodowa, tak jak i  inne sfery życia człowieka, stanowi obszar zainteresowania 
wielu badaczy. Satysfakcja z  pracy jest jednym z  aspektów zadowolenia z  życia, które 
obejmuje między innymi trwałe ustosunkowanie się do pracy i/lub jej elementów. Z kolei 
zadowolenie/satysfakcja z życia to ogólna ocena zadowolenia z własnych osiągnięć i wa-
runków życia [Diener, Emmons, Larsen, Griffin 1985, s. 71].

Satysfakcja definiowana jest jako „uczucie przyjemności i  zadowolenia z  czegoś” 
[www.sjp.pwn.pl] i  jest kategorią w znacznej mierze subiektywną, zależną od indywi-
dualnej percepcji oceniającego podmiotu. Satysfakcję z pracy określa się jako rezultat 
postrzegania własnej pracy jako takiej, która umożliwia osiągnięcie ważnych wartości, 
pod warunkiem, że te wartości są zgodne z potrzebami człowieka lub pomagają w ich 
realizacji [Locke 1976, s. 1319]. Satysfakcja z pracy definiowana jest także jako oceniana 
różnica pomiędzy tym, czego człowiek oczekuje, a tym, co otrzymuje w miejscu pracy 
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(według swojej subiektywnej oceny) [Drenth, Thierry, de Wolff 1998, s. 278]. Satysfakcja 
z pracy rozumiana jest również jako przyjemny lub pozytywny stan emocjonalny, wyni-
kający z oceny własnej pracy lub doświadczeń związanych z pracą [Makin, Cooper, Cox 
2000, s. 82]. W literaturze wyróżnia się następujące aspekty charakteryzujące satysfakcję 
z pracy [Weiss 2002, ss. 173–194; Juchnowicz 2014, s. 11]:

 · aspekt poznawczy – jest to wiedza pracownika o pracy i społeczno-materialnych wa-
runkach jej wykonywania, która kształtuje jego opinie, sądy i przekonania;
 · aspekt emocjonalny – to odczucia, stosunek do wykonywanej pracy i środowiska;
 · aspekt behawioralny – wyrażający się w określonej postawie wobec pracy, w zacho-

waniu, podejmowanych działaniach. 
Poziom satysfakcji z pracy odzwierciedla stopień, w jakim pracownik czuje się spełniony 

w swojej pracy, i zależy od wielu czynników związanych z samym pracownikiem, jego cechami 
i wcześniejszymi doświadczeniami, organizacją, w której jest zatrudniony oraz z otoczeniem 
zewnętrznym. Satysfakcja z pracy jest tym, co pracownik uznaje w pracy za wartościowe, a co 
w sposób bezpośredni dotyczy jego wewnętrznych potrzeb, zaś osiąganie rezultatów cenio-
nych przez pracownika tożsame jest z osiąganiem przez niego satysfakcji z pracy.

Satysfakcję z pracy determinują heterogeniczne czynniki. W literaturze prezentowa-
ne są różne podejścia do ich klasyfikacji, w tym strukturalistyczne, personalistyczne lub 
łączące oba te podejścia1 [Juchnowicz 2014, s. 19]. Interesujący podział czynników de-
terminujących satysfakcję z pracy przedstawia U. Gros [2012, ss. 115–116], dzieląc je na:

 · organizacyjne – związane bezpośrednio z  wykonywaną pracą, w  tym: rodzaj wy-
konywanych zadań (ich stopień trudności), płaca (jej adekwatność do obowiązków 
i zaangażowania pracownika), perspektywy awansu, bezpieczeństwo pracy, polityka 
funkcjonowania organizacji (poziom dbałości o pracowników i ich potrzeby) i polityka 
rozwoju organizacji; 
 · osobiste – dotyczące indywidualnych cech pracowników, w  tym: wiek, płeć, zdol-

ności poznawcze, doświadczenie zawodowe, cechy osobowości, wyznawane wartości 
i cele życiowe, status pracy; 
 · społeczne, w tym: klimat organizacyjny, wzajemny szacunek w pracy, układy z prze-

łożonymi i współpracownikami.
Budowanie satysfakcji z pracy jest związane z nadrzędnym traktowaniem przez pra-

codawców oczekiwań i potrzeb swoich pracowników [Kotler, Keller 2007]. W literaturze 
wymienia się czynniki, które mogą kształtować satysfakcję z pracy w kategoriach odpo-
wiadających potrzebom [Springer 2011, ss. 162–178]:

1 Kompleksowe klasyfikacje czynników determinujących satysfakcję z pracy zawodowej opracowali między 
innymi: W. Mikołajczewska [2012], G. Gruszczyńska-Malec i M. Rutkowska [2005], H. Januszek i J. Sikora [1998].
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 · bezpieczeństwa, w tym: przestrzeganie przepisów BHP, jasność uzyskiwanych infor-
macji, stabilność zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia;
 · afiliacji, w tym: kontakty ze współpracownikami, relacje z przełożonymi, wyrozumia-

łość pracodawcy, sprawiedliwość przełożonego;
 · władzy i  uznania, w  tym: dostępność informacji, możliwość awansu, wyposażenie 

stanowiska pracy, sposób wynagrodzenia;
 · rozwoju, w  tym: możliwość rozwoju, rodzaj wykonywanych zadań, samodzielność 

działania, elastyczność czasu pracy.
Efektem wystąpienia satysfakcji z pracy może być wpływ na zmianę zachowań pra-

cowników. Zadowoleni z pracy pracownicy [Białas, Litwin 2013, s. 306]: 
 · w większym stopniu identyfikują się z celami przedsiębiorstwa (pracownik dostrze-

ga w ich realizacji możliwość zrealizowania własnych celów);
 · wykazują większą troskę o jakość pracy;
 · są bardziej lojalni i zaangażowani w pracę;
 · stawiają mniejszy opór wobec zmian;
 · w większym stopniu wykazują chęć do współpracy z innymi.

Metodyka badań

Przeprowadzone badania, jak już podkreślono, były częścią projektu naukowo-badaw-
czego pt. Quality of work life in Poland, realizowanego przez międzyuczelniany zespół 
badawczy, w skład którego wchodzili także autorzy. Badania przeprowadzono na celowo 
dobranej próbie osób pracujących techniką ankiety online (WEB) przy wykorzystaniu 
kwestionariusza ankietowego. W  narzędziu pomiarowym zastosowano zróżnicowane 
skale (nominalne, porządkowe, przedziałowe). W  artykule zaprezentowano wyniki ba-
dań przeprowadzonych w 2018 roku przez autorów w województwie śląskim, dlatego 
autorzy zdają sobie sprawę, iż nie mają one charakteru reprezentatywnego dla ogółu 
Polaków, ale pozwoliły one na realizację postawionego w publikacji celu. 

W badaniach wzięło udział 439 pracujących mieszkańców województwa śląskiego. 
W grupie badanych znalazło się więcej kobiet niż mężczyzn. Najmniej liczną grupę sta-
nowiły osoby w wieku 56–65 lat (13,2%), w pozostałych grupach wiekowych udział ba-
danych był podobny (około 20%). Ponad połowa badanych legitymowała się wykształ-
ceniem wyższym, a blisko 41% średnim. Udział osób z wykształceniem podstawowym/
zawodowym wyniósł około 8%, jednakże był zdecydowanie wyższy wśród osób ze sta-
żem co najmniej 20-, i 30-letnim. Niemal 2/3 badanych stanowiły osoby pracujące na 
stanowisku umysłowym niższego lub średniego szczebla. Co piąty badany zatrudniony 
był jako pracownik fizyczny, a niemal co dziesiąty wykonywał wolny zawód lub pracował 
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na własny rachunek. Ponad 1/3 badanych deklarowała miesięczne wynagrodzenie netto 
na poziomie 2001–3000 zł, a co piąty na poziomie 1001–2000 zł. Powyżej 7000 zł netto 
miesięcznie zarabiało niewiele ponad 5% badanych. Co trzeci respondent pracował nie 
więcej niż 5 lat, a co czwarty co najmniej 10 lub 20 lat. Respondenci ze stażem co naj-
mniej 30-letnim stanowili ponad 11% badanych. Większość badanych była zatrudniona 
w sektorze prywatnym w przedsiębiorstwach średniej wielkości (tabela 1). 

Tabela 1. Charakterystyka badanych osób według stażu pracy (w %, N=439)

Wyszczególnienie ogółem do 5 lat 6–10 lat 11–20 
lat

21–30 
lat

pow. 
30 lat

Ogółem 100,0 37,6 11,4 19,1 20,7 11,2
Płeć:

- kobieta
- mężczyzna

54,6
45,4

55,2
44,8

46,9
53,1

54,8
45,2

59,3
40,7

51,0
49,0

Wiek:
- do 25 lat
- 26–35 lat
- 36–45 lat
- 46–55 lat
- 56–65 lat

23,2
20,3
20,0
23,2
13,2

60,0
32,1
5,5
1,2
1,2

6,0
60,0
20,0
8,0
6,0

-
7,1

67,9
20,2
4,8

-
-

12,1
69,2
18,7

-
-

2,0
32,7
65,3

Wykształcenie:
- podstawowe/zawodowe
- średnie
- wyższe

8,1
41,3
50,7

3,6
54,9
41,5

2,0
30,0
68,0

8,3
27,4
64,3

13,2
34,1
52,7

18,4
44,9
36,7

Rodzaj aktywności zawodowej:
- pracownik fizyczny
- pracujący na stanowisku 

umysłowym niższego szczebla
- pracujący na stanowisku 

umysłowym średniego szczebla 
(stanowisko kierownicze)

- dyrektor, menedżer, wysokiej 
klasy specjalista

- wykonujący wolny zawód lub 
pracujący na własny rachunek

20,5
42,6

20,3
7,1

9,4

23,0
58,2

8,5
3,0

7,3

20,0
30,0

26,0
10,0

14,0

13,1
29,8

35,7
10,7

10,7

20,5
36,4

22,7
11,4

9,1

25,5
36,2

23,4
4,3

10,6

Miesięczne wynagrodzenie netto:
- do 1000 zł
- 1001 zł – 2000 zł
- 2001 zł – 3000 zł
- 3001 zł – 4000 zł
- 4001 zł – 5000 zł
- 5001 zł – 7000 zł
- powyżej 7000 zł

3,0
22,9
37,1
16,0
9,6
6,2
5,3

6,1
34,8
40,9
11,6
3,0
2,4
1,2

2,0
20,0
42,0
8,0

10,0
8,0

10,0

1,2
13,3
24,1
25,3
15,7
14,5
6,0

1,1
14,3
34,1
22,0
16,5
5,5
6,6

-
18,4
46,9
12,2
8,2
4,1

10,2
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Wyszczególnienie ogółem do 5 lat 6–10 lat 11–20 
lat

21–30 
lat

pow. 
30 lat

Miejsca zatrudnienia:
- małe przedsiębiorstwo 
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo 
- sektor publiczny
- sektor prywatny
- sektor non-profit

17,7
61,7
20,6
36,8
62,1
1,1

23,0
53,9
23,0
27,9
70,3
1,8

22,0
64,0
12,0
32,7
67,3

-

14,3
64,5
20,2
31,3
67,5
1,2

10,1
73,0
16,9
52,2
47,8

-

14,6
56,2
29,2
52,1
45,8
2,1

Źródło: badania własne.

W grupie badanych pracowników województwa śląskiego zdecydowaną większość 
stanowią osoby, dla których praca jest tak samo ważna, jak i życie poza nią. Praca sta-
nowi o sensie życia dla co dziesiątego pracownika ze stażem ponad 11 lat. Z kolei życie 
rodzinne i osobiste jest ważniejsze niż praca dla co czwartego pracownika ze stażem od 
6 do 10 lat, co piątego ze stażem powyżej 30 lat i co szóstego ze stażem do 5 lat oraz od 
21 do 30 lat (tabela 2). 

Tabela 2. Postawy wobec pracy pracowników według stażu pracy (% wskazań)

Wyszczególnienie do 5 lat 6–10 lat 11–20 lat 21–30 lat pow. 30 
lat

Praca stanowi o sensie mojego życia 7,3 4,1 10,8 10,0 10,2

Praca jest dla mnie ważna, ale tak samo ważne 
jest dla mnie życie poza nią 61,8 46,9 54,2 57,8 51,0

Pracuję, bo muszę, inaczej nie miał/a/bym 
środków na utrzymanie siebie i/lub mojej 
rodziny

16,4 22,4 16,9 16,7 16,3

Życie rodzinne i osobiste są dla mnie 
ważniejsze niż praca 14,5 26,5 18,1 15,6 22,4

Źródło: badania własne.

Wyniki badań

Test Kruskala-Wallisa dla prób niezależnych potwierdził statystyczną istotność różnic 
w  rozkładach oceny zadowolenia z  całokształtu życia zawodowego pracowników we-
dług stażu pracy (na poziomie istotności p<0,005). Najwyższy stopień zadowolenia z pra-
cy deklarują pracownicy o stażu dłuższym niż 30 lat pracy. Blisko 80% z nich jest raczej 
i zadowolonych ze swojego życia zawodowego. Zadowolenie deklaruje również blisko 
60% badanych ze stażem pracy do 5 lat. Najmniej zadowolonych z całokształtu życia za-
wodowego jest w grupie pracowników o stażu pracy 11–20 lat (tabela 3).
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Tabela 3. Zadowolenie z całokształtu życia zawodowego pracowników według 
stażu pracy (% wskazań)

Wyszczególnienie do 5 lat 6–10 lat 11–20 lat 21–30 lat pow. 30 
lat

Niezadowolony/a 0,6 6,0 7,1 6,7 -
Raczej niezadowolony/a 9,1 20,0 17,9 23,3 4,1
Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a 31,7 58,0 61,9 53,3 16,3
Raczej zadowolony/a 47,6 16,0 13,1 16,7 51,0

Zadowolony/a 11,0 6,0 7,1 6,7 28,6

Źródło: badania własne.

Satysfakcjonująca praca to taka, która spełnia kilka ważnych dla pracowników cech. 
Cechy te związane są z organizacją pracy, jej efektami dla otoczenia, wartościami i emo-
cjami, jakie jej towarzyszą. Pracownicy ze stażem pracy do 5 lat częściej niż pozostali za 
najważniejszą cechę pracy uznali poczucie, że jest to praca interesująca, w której można 
coś osiągnąć. Pracownicy ze stażem od 6 do 10 lat najczęściej (i częściej niż pozostali) 
wskazywali na wygodne dla nich godziny pracy. Dla pracowników z najdłuższym stażem 
pracy największe znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wykonywania 
dobrej i odpowiedzialnej pracy (tabela 4).

Tabela 4. Najważniejsze cechy pracy dla pracowników według stażu pracy 
(% wskazań)

Wyszczególnienie do 5 lat 6–10 lat 11–20 lat 21–30 lat pow. 
30 lat

Praca, w której ma się poczucie, że można coś 
osiągnąć 54,5 42,0 45,2 29,7 32,7

Interesująca praca 51,5 38,0 39,3 42,9 40,8
Wygodne godziny pracy 47,3 54,0 35,7 30,8 26,5
Poczucie bezpieczeństwa 36,4 44,0 38,1 48,4 61,2
Dobra praca 34,5 36,0 42,9 38,5 46,9
Możliwość wykazania inicjatywy 20,6 24,0 20,2 27,5 10,2
Praca ciesząca się ogólnie dużym szacunkiem 19,4 28,0 31,0 22,0 26,5
Odpowiedzialna praca 13,9 4,0 7,1 15,4 18,4
Długi urlop 9,1 10,0 17,9 13,2 4,1
Nie za duże wymagania w stosunku do 
pracowników 2,4 4,0 8,3 7,7 4,1

Źródło: badania własne.

Przeprowadzone badania wskazują, że pracownicy z  województwa śląskiego mają 
pozytywny stosunek do wykonywanej pracy. Praca jest dla nich źródłem satysfakcji, czu-
ją się związani emocjonalnie z  firmą, w  której pracują, oraz starają się rozwijać wiedzę 
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i umiejętności przydatne w pracy. Jednocześnie raczej nie obawiają się konkurencji w miej-
scu pracy i nie czują wypalenia zawodowego. Analiza danych wskazuje na istnienie różnic 
w rozkładach ocen sytuacji pracy dotyczącej problemu godzenia życia zawodowego z ży-
ciem rodzinnym. Na trudności w wypełnianiu obowiązków domowych ze względu na ilość 
czasu spędzanego w pracy najczęściej skarżą się pracownicy ze stażem 6–10 lat, a najrza-
dziej pracownicy ze stażem powyżej 30 lat. Natomiast trudności z koncentracją w pracy 
z powodu obowiązków domowych raczej nie dotyczą badanych pracowników (tabela 5). 

Tabela 5. Sytuacja pracy w ocenie pracowników według stażu pracy (oceny 
średnie*)

Wyszczególnienie do 5 
lat

6–10 
lat

11–20 
lat

21–30 
lat

pow. 
30 lat

Praca jest dla mnie źródłem satysfakcji 2,50 2,54 2,30 2,28 2,65
Obawiam się konkurencji w miejscu pracy 3,41 3,14 3,30 3,51 3,50
Mam trudności w wypełnianiu obowiązków domowych 
ze względu na ilość czasu spędzanego w pracy 3,12 3,00 3,40 3,31 3,71

Jestem zbyt zmęczony/a po pracy, aby wykonywać 
niezbędne prace domowe 3,10 3,00 3,23 3,21 3,54

Mam trudności z koncentracją w pracy z powodu 
obowiązków domowych 3,87 3,66 3,79 4,02 3,90

Staram się rozwijać wiedzę i umiejętności przydatne 
w pracy 2,28 2,32 2,33 2,18 2,38

Czuję się wypalony/wypalona w pracy 3,62 3,24 3,63 3,57 3,60

Czuję się związany/związana emocjonalnie z firmą, 
w której pracuję 2,79 2,62 2,69 2,48 2,45

* na skali 1 do 5, gdzie 1 – „dotyczy mnie całkowicie”, 5 – „nie dotyczy mnie całkowicie”

Źródło: badania własne.

Najwyżej ocenianym aspektem życia zawodowego przez badanych mieszkańców 
województwa śląskiego są relacje ze współpracownikami. Wysoki stopień zadowolenia 
deklarują również w zakresie systemu komunikacji w miejscu pracy, swoich relacji z prze-
łożonymi, przestrzegania przez pracodawcę kodeksu pracy, możliwości godzenia pracy 
z życiem osobistym, bliskości pracy od miejsca zamieszkania oraz stałości i pewności za-
trudnienia. Najniżej ocenianym elementem pracy zawodowej jest wysokość świadczeń 
socjalnych dla pracowników (tabela 6).
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Tabela 6. Ocena stopnia zadowolenia z wybranych aspektów życia zawodowego 
pracowników według stażu pracy (oceny średnie*)

Wyszczególnienie do 5 lat 6–10 
lat

11–20 
lat

21–30 
lat

pow. 
30 lat

Relacje ze współpracownikami 4,05 3,92 4,01 3,96 3,92
Relacje z przełożonymi 3,83 3,60 3,65 3,83 3,42
Stałość i pewność zatrudnienia 3,77 3,82 3,79 3,90 3,81
Bliskość pracy od miejsca zamieszkania 3,77 3,60 3,72 3,81 3,78
Przestrzeganie przez pracodawcę kodeksu pracy 3,75 3,60 3,56 3,70 3,75
Komunikacja w miejscu pracy 3,67 3,74 3,42 3,53 3,72
Możliwość godzenia pracy z życiem osobistym 3,62 3,54 3,76 3,61 3,85
Elastyczność czasu pracy 3,50 3,19 3,48 3,26 3,29
Sprawiedliwość przełożonego 3,43 3,16 3,35 3,50 3,30
Pomoc firmy w trudnych sytuacjach 3,42 3,35 3,45 3,14 3,09
Poczucie bycia docenionym 3,31 3,34 3,38 3,41 3,33
Sukcesy zawodowe 3,22 3,44 3,40 3,36 3,33
Prestiż pracy 3,20 3,35 3,44 3,27 3,20
Sposób motywowania pracowników 3,18 3,16 3,02 3,04 3,10
Wysokość wynagrodzenia 3,13 2,90 3,35 3,07 3,19
Możliwości rozwoju 2,93 3,29 3,02 3,22 2,89
Możliwości awansu 2,87 3,20 3,05 3,04 3,17
Świadczenia socjalne dla pracowników 2,84 2,85 3,16 2,95 3,11

* na skali 1 do 5, gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa

Źródło: badania własne.

Badani pozytywnie oceniają sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwach, w któ-
rych pracują. Najwyższe oceny przyznali za przestrzeganie norm, standardów, instrukcji 
i innych przepisów oraz sposób zdefiniowania przez pracodawców zakresu obowiązków. 
Z kolei najniżej oceniają procedury rozwiazywania przez pracodawcę konfliktów między 
pracownikami. Różnice w rozkładzie ocen sposobu organizacji pracy dokonanego przez 
pracowników o różnym stażu pracy obserwuje się w zakresie zaufania do pracowników 
oraz możliwości zgłaszania pracodawcy uwag, wniosków, problemów i usprawnień (naj-
wyżej oceniany aspekt przez pracowników o stażu do 5 lat, najniżej przez pracowników 
o stażu od 11 do 20 lat pracy) – tabela 7.
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Tabela 7. Ocena sposobu organizacji pracy według pracowników o różnym stażu 
pracy (oceny średnie*)

Wyszczególnienie do 5 
lat

6–10 
lat

11–20 
lat

21–30 
lat

pow. 
30 lat

Zaufanie pracodawcy do pracowników 3,69 3,34 3,14 3,47 3,50
Zakres obowiązków zdefiniowanych przez pracodawcę (czy 
został przedstawiony w jasny sposób) 3,67 3,49 3,55 3,67 3,85

Przestrzeganie norm, standardów, instrukcji, przepisów bhp 3,67 3,73 3,67 3,81 3,83
Możliwość zgłaszania pracodawcy uwag, wniosków, 
usprawnień, problemów itp. 3,65 3,28 3,27 3,53 3,29

Zakres samodzielności pracowników, poczucie autonomii 
i wpływu na proces pracy 3,61 3,56 3,34 3,52 3,54

Przestrzeganie czasu pracy, sporadyczna konieczność pracy 
w nadgodzinach 3,51 3,34 3,86 3,80 3,83

Dbałość pracodawcy o bezpieczeństwo pracy, niwelowanie 
negatywnego wpływu pracy na stan zdrowia 3,39 3,55 3,52 3,54 3,85

Szybkie i sprawiedliwe rozwiązywanie przez pracodawcę 
konfliktów między pracownikami 3,29 3,16 2,95 3,34 3,29

* na skali 1 do 5, gdzie 1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa

Źródło: badania własne.

Zakończenie

Zaangażowanie pracowników jest wynikiem osiąganego poziomu satysfakcji z wykony-
wanej pracy. Analiza wyników badań wskazuje, że przyjęte założenie wpływu stażu pracy 
na poziom ogólnego zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy oraz poszczegól-
nych aspektów ich życia zawodowego i postaw wobec pracy uznać można za słuszne. 
Najwyższy stopień zadowolenia z  pracy obserwuje się w  grupie pracowników o  stażu 
dłuższym niż 30 lat pracy. Różne są oczekiwania pracowników wobec pracy w zależności 
od stażu pracy. Dla osób z najkrótszym stażem pracy ważne jest, aby praca była interesu-
jąca, pozwalała się rozwijać i osiągać sukcesy. Im dłuższy staż pracy, tym częstsze oczeki-
wania, aby praca dawała poczucie bezpieczeństwa. Z kolei im krótszy staż pracy, tym pra-
cownicy mają większe trudności z zachowaniem balansu pomiędzy życiem zawodowym 
i prywatnym. Przeprowadzone badania wskazują ponadto, że mieszkańcy województwa 
śląskiego mają pozytywny stosunek do swojej pracy. Praca jest dla nich źródłem satysfak-
cji, czują się emocjonalnie związani z przedsiębiorstwem, w którym pracują, nie obawia-
ją się konkurencji i nie czują wypalenia zawodowego. Odczuwane zadowolenie z pracy 
przekłada się na pozytywne relacje między współpracownikami. 
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Współczesne zmiany w społecznym środowisku pracy 
a satysfakcja z pracy i jakość życia pracowników

Contemporary Changes in the Social Environment of Work 
and Satisfaction from Work and Quality of life of Employees

Abstract: In the modern world of economic and cultural globalization there are constant 

changes in the sphere of interpersonal communication, work or consumption. The most 

important determinants of the sphere of work are connected with the development of glo-

balization and new information and communication technologies. Increased competition 

in the global sphere, progressing technological development are challenges and in some 

aspects pose the threat in the social and economic sphere of human life. They affect the way 

of work, including communication, interpersonal relationships, working time, as well as the 

balance between work and private life. The article presents selected new phenomena in 

the social work environment and the consequences of these trends for employees and their 

quality of life presented on the example of employees in the Częstochowa region.
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Wprowadzenie

Warunki społeczno-ekonomiczne, w których działają współcześni pracownicy, podle-
gają bezustannym zmianom związanym z postępującą globalizacją i rozwojem nauki 
i technologii. 

Zmiany w sferze pracy dotyczą nie tylko jej przedmiotu, coraz częstszego obcowania 
z  wiedzą, informacjami, co jest związane z  rozwojem społeczeństwa informacyjnego, 
ale również sposobu i czasu jej wykonywania. Globalizacja wymaga od organizacji i ich 
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członków elastyczności działania i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Ustawicz-
ne kształcenie, zwłaszcza związane z  rozwojem nowych technologii, w  tym komuni-
kacyjnych, staje się koniecznością dla osób pragnących pozostać konkurencyjnymi na 
rynku pracy. 

Postępującą globalizację umożliwiają takie zjawiska, jak: digitalizacja, ułatwiająca 
upowszechnianie informacji oraz wiedzy, w tym rozwój Internetu, rozwój mass mediów, 
sprzyjający homogenizacji w sferze kultury i konsumpcji, nasilające się zjawiska migracji 
(najczęściej z przyczyn ekonomicznych), postęp technologiczny, w tym technologii ko-
munikacyjnych, powstanie nowych zasad międzynarodowego podziału pracy (powsta-
wanie centrów kompetencji itp.) czy też konwergencja ładów gospodarczych w kierun-
ku ustroju wolnego rynku [Fryzeł 2008, ss. 87–88].

Wszystkie te nowe trendy i zjawiska nie pozostają bez wpływu na codzienne funk-
cjonowanie pracowników i wzajemne relacje w ich społecznym środowisku pracy. Nowe 
technologie informacyjne sprawiają, że pracownicy są często stale dostępni dla praco-
dawcy, utrzymując kontakt e-mailowy lub telefoniczny z  miejscem pracy. Swobodny 
przepływ osób na rynkach pracy Unii Europejskiej sprawia, że coraz więcej pracowników 
delegowanych jest w dłuższe lub krótsze podróże służbowe, w nowe miejsca pracy za 
granicą na czas stały lub tymczasowo. Wzrasta mobilność przestrzenna pracowników, 
jak również elastyczność ich czasu pracy. Coraz popularniejsza staje się telepraca, czyli 
zdalna praca z miejsca zamieszkania, w której rezultaty pracy przesyłane są za pomocą 
nowych technik komunikacyjnych. Nowy styl pracy wymaga od pracownika wysokich 
kompetencji m.in. w sferze organizacji czasu pracy, jeśli pragnie on zachować równowa-
gę między pracą zawodową a życiem prywatnym (work-life balance). 

Celem artykułu jest ukazanie społecznych zmian, które zaszły w środowisku pracy 
współczesnego pracownika i ich konsekwencji dla jakości jego pracy i życia na przykła-
dzie warunków pracy pracowników miasta Częstochowa i okolicznych gmin.

Współczesne zmiany w sferze pracy a dobrostan 
psychofizyczny pracowników

Współczesne zjawiska społeczno-ekonomiczne związane z globalizacją powodują wiele 
zmian w środowisku pracy człowieka. Pozytywnymi efektami są m.in.: ciągłe kształcenie, 
grupowe formy wynagradzania pracowników, nowa organizacja przestrzeni społecznej, 
elastyczny czas pracy, nowe możliwości komunikowania się ludzi, ułatwianie kontaktów 
kulturowych, zainteresowanie sferą biedy i gotowość rozwiązywania problemów z nią 
zawiązanych itd. Jednakże badacze zwracają uwagę również na aspekty negatywne tj. 
zmiana struktury zatrudnienia – pewne grupy pracowników są wypychane z rynku pracy 
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przez innych (pracownicy z krajów o tańszej sile roboczej, elastyczni pracownicy zatrud-
nieni na umowy czasowe, samozatrudnieni itp.). Problemy dotykają również pracow-
ników całych sektorów gospodarki (górnictwo, hutnictwo, przemysł ciężki, tekstylny), 
którzy tracą pracę i przez brak kwalifikacji lub problem z przekwalifikowaniem się są za-
grożeni marginalizacją społeczną. W obliczu ryzyka utraty pracy i bezrobocia pojawia się 
zjawisko wykluczenia społecznego pewnych grup społecznych oraz spadek solidarności 
społecznej w skali zarówno całego społeczeństwa, jak i danej organizacji/przedsiębior-
stwa [Ratajczak 2007, ss. 29–31].

Omawiając środowisko pracy człowieka, nie sposób pominąć jego uwarunkowań 
kulturowych oraz zmian, które zachodzą we współczesnej kulturze. Zmianom podle-
gają systemy wartości i  normy kulturowe, co ma wpływ na relacje międzyludzkie, jak 
również działanie organizacji. Pod koniec XX wieku zaszły znaczne zmiany w sposobie 
funkcjonowania organizacji i  jej członków. Ze struktur o  charakterze hierarchicznym, 
o biurokratycznych zasadach działania i komunikacji, organizacje zaczęły przekształcać 
się w struktury sieciowe, o elastyczniejszym sposobie działania. 

R. Sennett [2010] nazywa to zjawisko „uwalnianiem się z żelaznej klatki”, co jest cechą 
tzw. kultury nowego kapitalizmu. Charakteryzują ją takie zmiany kulturowe, jak: prze-
kazywanie władzy od menedżerów do udziałowców firm, koncentracja na rezultatach 
krótkookresowych, szybkim zysku, powstawanie technologicznie złożonych organizacji, 
rozwój nowoczesnych technologii produkcyjnych i komunikacyjnych, wzrost istotności 
informacji i wiedzy, rosnąca samodzielność jednostek i spadek ich uzależnienia od gru-
py. Wymienione zmiany kulturowe wywołują następujące konsekwencje w środowisku 
pracy: ukierunkowanie pracy na zadania, dopuszczenie różnorodności działań w ramach 
organizacji, uelastycznienie działania i zatrudnienia, rezygnacja z hierarchii oraz rozwój 
sieci [Sennett 2010, ss.33–39]. 

Konsekwencjami dla pracowników są m.in.: zbliżająca się wizja nieprzydatności pra-
cowników ze względu na globalizację rynków pracy, automatyzacji pracy, spadek war-
tości doświadczenia i kompetencji w związku z szybkim tempem zmian, wzrost istotno-
ści kapitału intelektualnego w firmie (umiejętność pracowników związana z działaniem 
w sieci) [Sennett 2010, ss.71–84].

Takie zjawiska związane z globalizacją, jak: rozwój i upowszechnienie nowych moż-
liwości technologicznych (transport, telekomunikacja, Internet), rozszerzenie wolnego 
rynku, rozwój ponadnarodowych korporacji (fuzje), wzrost mobilności przestrzennej ludzi 
powodują, że świat pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie [Zacher 2003, ss. 150–151]. 
Otwiera to wiele nowych możliwości przed pracownikami – nowe miejsca pracy, możli-
wość międzynarodowych doświadczeń, rozwoju kompetencji i  umiejętności, uelastycz-
nienie sposobu i  czasu pracy. Z  drugiej jednak strony wzrasta presja ciągłego rozwoju, 
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nabywania nowej wiedzy, bycia ciągle poinformowanym, podążania za rozwojem techno-
logii, rośnie również konkurencja, zwiększa się możliwość utraty pracy. 

Technologie informacyjne i  produkcyjne pojawiające się w  miejscu pracy uspraw-
niają pracę człowieka. Pojawia się możliwość telepracy, czyli pracy zdalnej, współpracy 
w  ramach zespołów wirtualnych (powstają organizacje wirtualne, rozproszone prze-
strzennie, przełamujące bariery czasowe i przestrzenne, ale skupione na wspólnym celu 
osiąganym dzięki współpracy przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych), 
wzrasta technicyzacja pracy wpływająca na zmianę struktury czynności wykonywanych 
w procesie pracy. Jednakże wspominana technicyzacja pracy może prowadzić do zubo-
żania pracy, wzrostu monotonii pracy, a czasem nawet całkowitego zastąpienia pracy 
ludzkiej przez maszynę. Telepraca może być ułatwieniem dla wielu grup zawodowych, 
wpływając na wzrost wydajności i zadowolenia pracowników. Jednakże badania dowo-
dzą, że wiąże się z nią osamotnienie, poczucie izolacji, a w konsekwencji obniżenie satys-
fakcji pracownika z pracy [Rudnicka 2007, ss. 104–110].

Kolejnym aspektem nowoczesnych form pracy jest wykluczenie pewnych grup zwią-
zanych z różnym stopniem dostępu do nowych technologii, np. osób starszych, słabiej 
wykształconych, zamieszkujący regiony o słabiej rozwiniętej sieci telekomunikacyjnej. 
Grupy tych pracowników są narażone na cyfrowe wykluczenie i powstanie barier unie-
możliwiających im aktywność i rozwój zawodowy [Rudnicka 2007, ss.110–112].

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zmieniają się sposoby funkcjonowania 
człowieka, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Nie pozostaje to bez wpływu 
na procesy komunikowania się ludzi. Ustawiczne kształcenie się, nacisk na ciągłe bycie 
poinformowanym oraz w  kontakcie z  współpracownikami (w  tym pracodawcy z  pra-
cownikiem) może destrukcyjnie wpływać na dobrostan psychofizyczny człowieka.

Szybki przepływ informacji związany z  rozwojem technologicznym, umożliwiający 
sprawną komunikację i ciągły dostęp do pracowników pracodawców i klientów może wpły-
wać na ograniczenie czasu wolnego od pracy oraz destabilizować równowagę między cza-
sem wolnym i pracą [Robak 2012, s. 94]. Z brakiem równowagi praca–życie wiążą się takie 
patologie, jak pracoholizm, czyli uzależnienie od pracy czy wypalenie zawodowe, a nawet 
różnorodne schorzenia związane z nadmiernym poziomem stresu związanym z pracą.

Równowaga praca–życie, szczególnie istotna dla zdrowia psychicznego i fizyczne-
go człowieka, określana jest jako umiejętność łączenia pracy z innymi dziedzinami życia 
– rodziną, zdrowiem, zainteresowaniami, aktywnością społeczną, czyli szeroko pojętą 
sferą prywatną [Borkowska 2004, s. 54]. 

Z równowagą praca-życie wiąże się stan dobrostanu psychicznego jednostki (wola 
życia, ogólny subiektywny dobrostan oraz satysfakcje cząstkowe) [Czapiński 2002, s. 27]. 
Do owego dobrostanu potrzeba człowiekowi zarówno aktywności zawodowej (pracy 
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umożliwiającej zdobywanie dóbr i usług zaspokajających różnorodne potrzeby życio-
we), jak i czasu wolnego przeznaczonego na konsumpcję, odpoczynek, regenerację sił 
i rozrywkę.

Z  punktu widzenia społeczeństwa, dobrostan jego jednostek polega na stopniu, 
w  jakim jednostkom zapewniona jest dostępność dóbr zaspokajających ich potrzeby, 
stopień w jakim jednostka jest zdrowym i aktywnym obywatelem, ma perspektywę zna-
lezienia pracy, sprawiedliwe i wolne od przemocy relacje społeczne, wydajną, sprawną 
gospodarkę czy bogate życie kulturalne i społeczne [Keith, Schlock 2000].

Z punktu widzenia przemian globalizacyjnych, istnieje ryzyko obniżania dobrosta-
nu człowieka poprzez niestałość zatrudnienia, zmienność warunków gospodarowania 
i  pracy, czy potencjalne problemy gospodarcze wynikające z  globalnego powiązania 
gospodarek narodowych. 

Zaburzenie równowagi między pracą a życiem prywatnym może wyrządzić jednostce 
wiele szkód, zarówno o wymiarze psychologicznym, jak i fizjologicznym. Sfera pracy może 
być jednym z najsilniejszych źródeł stresu. Zbyt wysoki poziom stresu może prowadzić 
do wzrostu zachorowań na choroby układu pokarmowego, immunologicznego, krążenia, 
zespołu chronicznego zmęczenia, problemów ze snem czy koncentracją oraz stanów lęko-
wych [Harciarek 2010, ss. 142–143]. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywat-
nym ma także istotne znacznie dla odczuwanego poziomu jakości życia człowieka.

Istotę jakości życia człowieka można definiować bardzo szeroko: „od utożsamiania 
jej tylko z dobrobytem materialnym, aż po oceny stanów osobistego zadowolenia, sa-
tysfakcji czy wręcz szczęścia, płynące właśnie z konsumpcji, otoczenia przyrodniczego, 
dobrego stanu zdrowia, pomyślności w  życiu osobistym, pozycji zawodowej, statusu 
społecznego itp.” [Bywalec 2010, ss. 41–42].

W licznych definicjach kategorii jakości życia można wyróżnić kilka rodzajów czyn-
ników, takich jak: czynniki obiektywne, społeczne oraz czynniki subiektywne. Czynniki 
obiektywne oznaczają najczęściej dobrobyt materialny jednostki. Czynniki społeczne 
mierzone są poziomem usług społecznych oraz infrastruktury, zaś czynniki subiektyw-
ne odzwierciedlają odczucia psychiczne jednostek, poczucie satysfakcji, zadowolenia 
i  szczęścia [Kędzior 2003]. W  niniejszych badaniach brano pod uwagę subiektywne 
czynniki poczucia zadowolenia i satysfakcji w sferze pracy jako wskaźniki poziomu od-
czuwanej jakości życia pracowników.

Cel i metodologia badań

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wybranych współczesnych zmian 
w środowisku pracy pracowników oraz ich wpływu na satysfakcję z pracy pracowników. 
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Użyto metody sondażowej oraz narzędzia kwestionariusza. Przeanalizowano dane uży-
wając programu Statistica. Badanie przeprowadzono na terenie obejmującym miasto 
Częstochowę i przylegające gminy w roku 2018. Ankietę rozprowadzono wśród pracow-
ników metodą kuli śnieżnej. Około 300 pracowników zostało przebadanych poza swoim 
środowiskiem pracy oraz kontrolą pracodawcy/przełożonego, aby uzyskać wiarygodne, 
niezależne opinie pracowników o warunkach własnej pracy. Kwestionariusz zawierał 22 
pytania zamknięte z paroma wyjątkami pytań półotwartych, w których można było wy-
brać opcję „inne (jakie?)”. Zebrano 276 poprawnie wypełnionych ankiet. Przebadano róż-
ne rodzaje branż i pracowników o różnym poziomie wykształcenia. Badanie ograniczało 
się do lokalnego wymiaru, niereprezentatywnego dla szerszej populacji pracowników, 
ale wykazuje pewne istotne ogólne zmiany w sferze pracy i może stanowić ważne wy-
tyczne dla przyszłych badań na szerszą skalę. Wyniki pokazują wybrane istotne zmiany, 
które wpłynęły na pracę nowoczesnego pracownika w Częstochowie i ich konsekwencje 
dla jakości życia i satysfakcji z jego pracy. 

Społeczne środowisko pracy a satysfakcja i jakość życia 
pracowników

Jednym z głównych problemów poruszanych w badaniu była stała dostępność pracow-
nika dla pracodawcy, związana z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych. Re-
spondentom zadano pytanie: czy jest Pan/Pani stale dostępny dla pracodawcy, nawet po 
godzinach pracy, w czasie wolnym (np. kontakt telefoniczny z przełożonym). Prawie 60% 
badanych stwierdziło, że są stale dostępni dla pracodawcy, z czego 23% często, zaś 36% 
rzadko. Kwestia ta nie dotyczy ok. 40% badanych (wykres 1).

Wykres 1. Stała dostępność dla pracodawcy, również po godzinach pracy, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Pytano także o to, w jakim stopniu respondent wykorzystuje w swojej pracy Internet 
i  jego narzędzia. Większość, bo aż 58% badanych, używa go w bardzo wysokim i wy-
sokim stopniu. Tylko 23% wykorzystuje go w stopniu niskim lub bardzo niskim. Wyniki 
prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Stopień wykorzystywania w swojej pracy Internetu i jego narzędzi, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Dla poczucia bezpieczeństwa jednostki w sferze pracy istotny jest poziom sta-
bilności pracy związany z niskim zagrożeniem zwolnieniem. Zadano zatem pytanie: 
w jakim stopniu miejsce pracy zapewnia Panu/Pani bezpieczeństwo/stabilność pra-
cy/niskie zagrożenie zwolnieniem. Połowa badanych (49%) ocenia ten stopień jako 
wysoki lub bardzo wysoki. 37% ocenia go jako średni, zaś 13% jako niski lub bardzo 
niski (wykres 3). 
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Wykres 3. Stopień bezpieczeństwa pracy w miejscu zatrudnienia, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W  związku z  postępującą technicyzacją procesów pracy badano także ocenę pra-
cy respondenta w kategoriach: twórcza – rutynowa. Jedynie 16% badanych określiłoby 
swoją pracę jako zdecydowanie lub raczej twórczą. Ok. 45% respondentów ocenia pracę 
jako częściowo twórczą, częściowo rutynową, zaś prawie 40% jako zdecydowanie lub 
raczej rutynową. Wyniki przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Określenie pracy jako twórczej lub rutynowej, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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W celu oceny jakości życia w sferze pracy spytano o stopień zadowolenia z pracy. Za-
dano pytanie: w jakim stopniu czuje się Pan/Pani zadowolona z pracy. Większość bada-
nych jest zadowolona z pracy w stopniu średnim (51%), a 42% jest zadowolona w stop-
niu wysokim lub bardzo wysokim. Jedynie 7% nie jest zadowolonych z pracy (wykres 5).

Wykres 5. Stopień zadowolenia pracownika z pracy, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Badanych zapytano o  powód niezadowolenia pracownika z  pracy. Mogli wybrać 
więcej odpowiedzi niż jedna. Najczęstszą przyczyną niezadowolenia respondentów 
było niesatysfakcjonujące wynagrodzenie (46%). Innymi wymienionymi czynnikami 
były: niesatysfakcjonujący system motywacyjny (26%), niesatysfakcjonujące możliwości 
rozwoju kariery zawodowej (25%), zbyt wysoki poziom stresu w pracy (24%) oraz nie-
satysfakcjonujące możliwości rozwoju zawodowego (23%). Około 17% ankietowanych 
wymieniło brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Inne czynniki, niezapre-
zentowane na rysunku, to: niewystarczająca liczba personelu, zbyt dużo nadgodzin, 
przeciążenie lub „nic”.
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Wykres 6. Przyczyny braku satysfakcji z pracy, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Jednym z poruszanych w badaniach problemów była także gotowość pracownika 
do zmiany miejsca pracy. Respondentów zapytano: czy planuje Pan/Pani zmienić pracę 
w najbliższej przyszłości. Najwięcej respondentów (37%) oznajmiło, że raczej nie zmieni 
swojej pracy w najbliższej przyszłości, zaś 11% było przekonanych, że na pewno tego 
nie zrobi. Natomiast 30 procent respondentów zdecydowanie planuje lub raczej planuje 
zmienić pracę. Liczba respondentów niezdecydowanych w tej kwestii wyniosła 22 pro-
cent. Odpowiedzi przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Planowanie zmiany miejsca pracy w najbliższej przyszłości, N=276

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Stwierdzono istotne statystycznie powiązania między kilkoma analizowanymi 
zmiennymi (korelacja przy użyciu testu tau b Kendalla (τ)). Współczynnik ten przyjmuje 
wartości w przedziale <-1, 1>. Wartość 1 wyznacza pełną zgodność, zaś wartość 0 ozna-
cza brak zgodności uporządkowań dwóch zmiennych. Wartość -1 oznacza całkowitą 
przeciwstawność uporządkowań zmiennych. Wyznacza on zatem nie tylko siłę, ale i kie-
runek zależności między zmiennymi. W badaniach przyjęto poziom istotności p = 0,05.

Wykazano, że im mniejszy stopień satysfakcji z pracy badanego pracownika, tym 
częstsza chęć zmiany pracy (τ = -0,47). Także im mniejsze poczucie stabilności zatrud-
nienia pracownika, tym częstsza chęć zmiany pracy (τ = -0,22). Im większe poczucie 
stabilności zatrudnienia, tym wyższy stopień satysfakcji pracy (τ = 0,32). Ponadto, im 
większa stała dostępność badanego pracownika dla pracodawcy, tym większy stopień 
obciążenia stresem (τ = 0,18). 

Dla satysfakcji badanych pracowników z własnej pracy istotna jest zatem stabilność 
zatrudnienia. Jeśli ta satysfakcja jest niska, pracownik bierze pod uwagę zmianę miejsca 
pracy. Potwierdziło się także przypuszczenie, iż stała dostępność badanych pracowni-
ków dla pracodawcy stwarza bardziej stresogenne dla niego środowisko pracy, co może 
odbić się negatywnie na jego satysfakcji z pracy i zdrowiu fizycznym i psychicznym. Wy-
niki te warto sprawdzić na szerszej populacji pracowników w wymiarze ogólnopolskim.

Zakończenie 

Zmiany w  sferze społecznej i  ekonomicznej powodowane rozwojem globalizacji, na-
uki i nowych technologii produkcyjnych, jak i komunikacyjnych, zachodzą bezustannie 
w  większości rozwiniętych krajów świata. Pracownicy muszą mierzyć się ze zmianami 
i adaptować do nich w szybkim tempie, jeśli chcą nadążyć za szybkim rozwojem organi-
zacji i rywalizować na rynku pracy. 

Współczesne zjawiska i nowe możliwości związane z powstaniem społeczeństwa in-
formacyjnego i społeczeństwa wiedzy wymagają od pracowników ustawicznej eduka-
cji, stałego bycia poinformowanym i w kontakcie z współpracownikami czy pracodawcą. 
Jednocześnie przez przekształcenia globalnego rynku pracy pracownik traci poczucie 
stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Elastyczność trybu i  form pracy, oprócz za-
let, niesie też za sobą pewne zagrożenia. Brak poczucia bezpieczeństwa, stałości może 
zwiększać poziom stresu związanego z pracą, a co za tym idzie obniżać poczucie satys-
fakcji z pracy i poziomu jakości życia. 

Jak wynika z  lokalnych badań pracowników miasta Częstochowy i  okolicznych gmin, 
brak poczucia stabilności zatrudnienia i presja bycia ciągle dostępnym dla pracodawcy ob-
niża poczucie satysfakcji z pracy badanych pracowników i zwiększa prawdopodobieństwo 



122

Anna Karczewska

odejścia pracownika z miejsca pracy w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonującego środowi-
ska pracy. Dla wysokiego poziomu jakości życia badanych pracowników ważne są nie tylko 
odpowiednie wynagrodzenie zapewniające zaspokojenie potrzeb bytowych, ale także moż-
liwości rozwoju zawodowego, odpowiedniego poziomu stresu w pracy, motywacji do pracy, 
stabilność zatrudnienia oraz równowaga między pracą a życiem zawodowym. 
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Wpływ starzenia się ludności na podaż pracy 
w powiecie wałeckim

The Impact of Population Aging on Labor Supply 
in the Walecki Poviat

Abstract: The aim of the article is an attempt to assess the impact of aging on the supply of 

labor in the Walecki poviat in the coming thirty years. Literature studies, comparative analy-

sis of the aging parameters of poviat, Zachodniopomorskie voivodeship and Poland, as well 

as the logical inference method were carried out for the purpose. The research shows that 

the forecasted high level of advancement of aging will result in the decrease of potential 

labor resources in the poviat in absolute and relative terms as well as the aging of labor 

resources. The scale of these changes will exceed the scale recorded at the regional and na-

tional level. Reduction and aging of labor resources will become a factor causing analogous 

changes in labor supply, but its impact can be compensated by the increase in the efficien-

cy of using the changing potential labor resources, that is, increased participation in the 

labor market and productivity in the poviat. In mitigating the negative effects of population 

aging on the supply of labor, a key role will be played by adequate state policy.

Key words: population aging, potential labor resources, labor supply, Walecki poviat

Wprowadzenie 

Proces starzenia się populacji jest zjawiskiem obiektywnym i ma wymiar globalny, jednak 
poziom zaawansowania i tempo tego procesu różnią się w poszczególnych krajach i re-
gionach. Ze wszystkich dostępnych prognoz zmian demograficznych w Polsce wynika, 
że w  nadchodzącym pięćdziesięcioleciu tempo starzenia się polskiej ludności ulegnie 
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bardzo znacznemu przyspieszeniu. Ekonomiczne skutki przewidywanego wysokiego 
poziomu zaawansowania tego procesu są przedmiotem wielu analiz i dyskusji prezen-
towanych w literaturze przedmiotu. Badacze podkreślają zwłaszcza wpływ starzenia się 
społeczeństwa na rynek pracy i związane z nim zagrożenia dla wzrostu gospodarczego. 
W analizach koncentrują się na poziomie ogólnokrajowym, prowadzone są też badania 
na szczeblu regionalnym (województw), brakuje natomiast badań na poziomie lokalnym. 

Celem pracy jest próba oceny wpływu starzenia się ludności na podaż pracy w powie-
cie wałeckim w najbliższych trzech dekadach. Dla realizacji celu przeprowadzono badania 
literaturowe, które posłużyły do identyfikacji wpływu starzenia się populacji na podażową 
stronę rynku pracy w ujęciu teoretycznym i wykazanego w badaniach empirycznych. Do 
określenia poziomu zaawansowania i tempa starzenia się populacji powiatu wałeckiego 
na tle województwa zachodniopomorskiego i  Polski ogółem wykorzystano analizę da-
nych wtórnych, takich jak liczba urodzeń i zgonów, oczekiwana długość życia, wskaźnik 
przyrostu naturalnego, struktura wiekowa populacji. Dane te wykorzystano do obliczenia 
mierników starości ludności badanego powiatu i porównań ze wskaźnikami dla regionu 
i całego kraju. Uzyskane wyniki analizy tendencji demograficznych, w powiązaniu z anali-
zą danych charakteryzujących lokalne zasoby pracy, posłużyły do określenia, metodą lo-
gicznego wnioskowania, wpływu starzenia się populacji na podaż pracy w powiecie.

Materiał statystyczny pobrano z baz danych i publikacji statystycznych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Badania dotyczą zasadniczo okresu 2002–2050, dla którego do-
stępne były w miarę pełne dane statystyczne na poziomie powiatów. Obejmują więc 
analizę rzeczywistego kształtowania się badanego zjawiska w  latach 2002–2017 oraz 
prognozę jego rozwoju do 2050 roku.

Starzenie się populacji jako determinanta podaży pracy 

Konsekwencje starzenia się społeczeństw dla rynku pracy są przedmiotem wielu badań 
i należą do szeroko dyskutowanych w  literaturze przedmiotu [Barret 2015; Kiełkowska 
2013; Serban 2012; Kryńska 2010; Lisenkova, McQuaid, Wright 2010; Prskawetz, Bloom, 
Lutz 2008; Börsch-Supan 2001]. Do podstawowych podażowych skutków tego procesu 
należą zmiany ilości i struktury zasobów pracy1. 

Zmiany ilościowe polegają na zmniejszaniu się zasobów pracy w  ujęciu absolut-
nym i relatywnym. W pierwszym ujęciu oznacza to bezwzględny spadek liczby osób 
w wieku aktywności zawodowej (produkcyjnym). W drugim ujęciu chodzi o zwiększa-
nie się udziału osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do udziału osób w wieku 

1 Pojęcie zasoby pracy oznacza w niniejszej pracy liczbę osób w wieku produkcyjnym (tzw. potencjalne zasoby pracy).
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produkcyjnym, czyli wzrost obciążenia demograficznego osobami starszymi, nieak-
tywnymi zawodowo [Serban 2012; Barret 2015; Börsch-Supan 2008].

Wywołane starzeniem się populacji absolutne zmniejszenie się zasobów pracy może 
prowadzić do spadku podaży pracy2, powodując niedobór pracowników i zahamowa-
nie tempa wzrostu gospodarczego. Spadek zasobów pracy w ujęciu relatywnym, czy-
li wzrost obciążenia demograficznego, może także przyczyniać się do spadku podaży 
pracy. Wywołuje bowiem poważne konsekwencje dla systemu finansów publicznych 
(spadek przychodów i wzrost wydatków budżetowych) i może skutkować nadmiernym 
fiskalizmem i  wzrostem kosztów pracy, demotywującym do zwiększania aktywności 
zawodowej i zachęcającym do emigracji zarobkowej [Chomik, Piggott, McDonald 2017, 
ss. 1–2; Serban 2012, ss. 359–362; Bloom, Canning, Fink 2010, ss. 583–612]. Dodatkowo 
może powodować spadek aktywności zawodowej osób w  wieku produkcyjnym ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad większą liczbą starych, niesamodziel-
nych członków rodziny [Kotowska 2008, s. 23].

Zmiany strukturalne w zasobach pracy oznaczają ich starzenie się, czyli wzrost udzia-
łu osób starszych w grupie osób w wieku produkcyjnym. Do najpoważniejszych skutków 
starzenia się zasobów pracy zalicza się prawdopodobieństwo spadku wydajności pra-
cy, ze względu na zmniejszającą się w starszym wieku sprawność fizyczną i psychiczną. 
Problem obniżania się wydajności pracy wraz ze starzeniem się zasobów pracy budzi 
jednak w literaturze przedmiotu wiele kontrowersji, a dotychczasowe wyniki badań nie 
dają w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi [Burtless 2013, ss. 18–23; Chawla, Bet-
cherman, Banerji 2007, ss. 95–102; Maestas, Mullen, Powell 2016, s. 21, Skirbekk 2004, 
ss.  133–153, Börsch-Supan 2001, ss. 13–17].

 Ponadto, starsze osoby nie są na ogół chętne do zmiany miejsca pracy, dokształcania 
lub przekwalifikowania się w celu zmiany stanowiska, charakteryzują się więc niską mo-
bilnością (zawodową, edukacyjną, przestrzenną i międzyzakładową). Konsekwencją sta-
rzenia się zasobów pracy jest więc ograniczenie zdolności dostosowawczych po stronie 
podażowej do zmian zachodzących we współczesnych gospodarkach i na współczesnych 
rynkach pracy, co prowadzi do usztywnienia rynku pracy [Kryńska 2010, ss. 35–36]. Star-
szym pracownikom przypisuje się też niższy niż młodszym poziom kreatywności, dynami-
zmu i przedsiębiorczości przy mniejszej skłonności do ryzyka. Starzenie się zasobów pracy 
może oznaczać zatem ograniczenie absorpcji nowych technik i technologii oraz zmniej-
szenie innowacyjności pracowników [Aiyar, Ebeke, Shao 2016, ss. 68, ILO 2018, ss. 45–50].

2 Pojęcie podaż pracy oznacza w niniejszym opracowaniu liczbę osób aktywnych zawodowo, czyli tzw. real-
ne zasoby pracy, obejmujące pracujących oraz zarejestrowanych bezrobotnych (osoby poszukujące i gotowe 
podjąć pracę).
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Podsumowując, w  literaturze przedmiotu identyfikowany jest niekorzystny wpływ 
starzenia się populacji na zasoby pracy, prowadzący do zmniejszenia ilości i pogorszenia 
jakości pracy dostępnej na rynku (rysunek 1). Starzenie się populacji nie jest, jak wia-
domo, jedynym czynnikiem kształtującym podaż pracy, dlatego negatywne oddziały-
wanie tego zjawiska na ilość i jakość pracy może być kompensowane przez wzrost imi-
gracji zarobkowej, wydłużenie formalnego okresu aktywności zawodowej (podniesienie 
wieku emerytalnego), zwiększenie aktywności zawodowej ludności, inwestycje, postęp 
naukowo-techniczny i innowacje oraz zmiany w systemie edukacji. Na wszystkie wymie-
nione, podstawowe czynniki łagodzenia niekorzystnych skutków zmian demograficz-
nych wpływa polityka państwa (rysunek 1), dlatego też odpowiedniej polityce społecz-
no-gospodarczej przypisuje się szczególną rolę w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy 
w warunkach postępującego starzenia się ludności [Strzelecki 2012; Lisenkova, McQuaid, 
Wright 2010, ss. 251–259; Chawla, Betcherman, Banerji 2007, ss. 102–105; Kiełczewska, 
Lewandowski 2017, ss. 11–16; Börsch-Supan 2001, s. 28].

Rysunek 1. Starzenie się populacji a podaż pracy*

* (-) negatywny / (+) pozytywny wpływ na wielkość/strukturę podaży pracy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury, w tym: Serban 2012; Barret 2015; Börsch

-Supan 2008; Bloom, Canning, Fink 2010; Aiyar, Ebeke, Shao 2016; Strzelecki 2012; Lisenkova, McQuaid, 

Wright 2010; Chawla, Betcherman, Banerji 2007; Kiełczewska, Lewandowski 2017.
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Zmiany demograficzne w powiecie wałeckim 

Powiat wałecki położony jest w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachod-
niopomorskim. Pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiat 
wałecki plasował się w 2017 roku w środku rankingu obejmującego 21 powiatów woje-
wództwa zachodniopomorskiego, ale w skali kraju należał do obszarów słabiej rozwinię-
tych, ponadto zaliczonych do zagrożonych trwałą marginalizacją [MIiR 2019]. W tabeli 1 
przedstawiono wybrane dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą w po-
wiecie wałeckim. 

Tabela 1. Dane charakteryzujące powiat wałecki w 2017 roku

Wyszczególnienie 2017
Powierzchnia (km2) 1415
Liczba ludności 53738

Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych (%)

−	Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 20,4
−	Przemysł i budownictwo 30,1
−	Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i  gastronomia, informacja 

i komunikacja
15,9

−	Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 2,0
−	Pozostałe 30,8

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) 3762
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 9,8
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 5613
−	nowo zarejestrowane w 2017 371
−	wyrejestrowane w 2017 376

Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca (zł) 948
Wydatki ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca (zł) 902

Źródło: zestawienie własne na podstawie [GUS 2018].

W powiecie wałeckim, tak jak w skali globalnej, krajowej i regionalnej, zmiana mo-
delu reprodukcji w ramach drugiego przejścia demograficznego3 skutkowała zmniejsze-
niem się przyrostu naturalnego ludności. W latach 2002–2017 stopa przyrostu natural-
nego z dodatniej zmieniła się w ujemną i spadła z 2,5‰ w 2002 roku do minus 1,5‰ 
w 2017 roku (por. rys. 2).

3 Na temat koncepcji przejścia demograficznego zob. Okólski, Fihel 2012.
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Rysunek 2. Wybrane wskaźniki ruchu naturalnego ludności w powiecie wałeckim 
w latach 2002–2017 (‰)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Dynamika demograficzna w powiecie uległa więc pogorszeniu, a skala niekorzyst-
nych zmian była znacznie większa niż średnio w regionie i kraju. O ile bowiem w 2002 
roku stopa przyrostu naturalnego w powiecie wałeckim (2,5‰) przewyższała wartość 
tego wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego (0,5‰) i Polski (-0,1‰), o tyle 
w  2017 roku kształtował się on na znacznie niższym poziomie (-1,5‰) niż w  regionie 
(-0,9‰) i w kraju (0,0‰) [rys. 2; GUS 2018]. 

Rzeczywisty przyrost ludności w  powiecie był jednak jeszcze niższy od przyrostu 
naturalnego ze względu na utrzymujące się w  całym badanym okresie ujemne saldo 
migracji (rys. 3).
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Rysunek 3. Saldo wewnętrznych i zagranicznych migracji na pobyt stały w powiecie 
wałeckim w latach 2005–2017 (liczba osób)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Efektem spadku przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji było zmniejszenie 
się wielkości populacji powiatu wałeckiego w latach 2002–2017 o 1350 osób, a według 
prognozy GUS zjawisko to ulegnie znacznemu pogłębieniu i w okresie 2017–2050 roku 
ludność powiatu zmniejszy się aż o 12 507 mieszkańców (rys. 4). 

Rysunek 4. Liczba ludności w powiecie wałeckim i jej udział w populacji 
województwa zachodniopomorskiego w latach 2002–2050 (osoby; %)

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].
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Z  porównania dynamiki ludności powiatu ze zmianami populacji regionu i  Polski 
ogółem w tych samych okresach wynika, że w  latach 2002–2017 w województwie za-
chodniopomorskim i w Polsce ogółem odnotowano nie spadek, a wzrost ludności (od-
powiednio o 0,5% i 0,6%). Zgodnie z prognozą GUS, w okresie 2017–2050 zjawisko depo-
pulacji wystąpi także w regionie i na poziomie ogólnokrajowym, ale skala tego zjawiska 
będzie znacznie mniejsza niż w powiecie wałeckim (por. tab. 2).

Tabela 2. Zmiany liczby ludności w powiecie wałeckim, regionie i Polsce w okresie 
2002–2017 i według prognozy na 2050 rok (%)

Okres Powiat wałecki
Województwo 

zachodniopomorskie
Polska

2017/2002 -2,5 0,5 0,6

2050*/2017 -23,3 -14,8 -11,7

2050*/2002 -25,2 -14,4 -12,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Zmniejszaniu się liczby ludności towarzyszyły w  badanym okresie przekształcenia 
struktury wiekowej populacji powiatu wałeckiego, będące efektem malejącej liczby uro-
dzeń i rosnącej przeciętnej długości życia. Zmiany strukturalne polegały na postępują-
cym spadku liczby dzieci i młodzieży (w wieku 0–19 lat) i wzroście liczby osób starszych 
(w wieku 65 lat i więcej). Następowało więc zjawisko starzenia się populacji powiatu wa-
łeckiego, które obrazują zmiany kształtu piramidy wieku ludności w latach 2002–2017 
oraz w prognozie na 2050, polegające na zwężaniu się podstawy piramidy (zmniejszają-
ca się liczba osób młodych) i poszerzaniu jej wierzchołka (zwiększająca się liczba osób 
starszych) (rys. 5).
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Rysunek 5. Piramida wieku ludności powiatu wałeckiego w 2002, 2017 i 2050*roku 
(liczba osób)

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].
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O postępującym starzeniu się ludności powiatu dobitnie świadczą zmiany podsta-
wowych mierników stopnia zaawansowania tego procesu. I  tak, współczynnik staro-
ści demograficznej, czyli udział osób w wieku 65 lat i więcej (65+) w ludności ogółem, 
wzrósł z 10,5% w 2002 roku do 15,8% w 2017 roku, a w prognozie na 2050 rok wynosi 
aż 35,5% (rys. 6, tab. 2). Zgodnie z klasyfikacją ONZ4, w latach 2002–2017 populacja po-
wiatu była już populacją starą (odsetek osób 65+ przekraczał 7%), a według prognozy 
GUS w kolejnym pięcioleciu zmieni się w populację bardzo starą (udział osób 65+ będzie 
wyższy niż 20%). 

Rysunek 6. Współczynnik starości i indeks starości w powiecie wałeckim w latach 
2002–2050 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

W okresie 2002–2017 prawie dwukrotnie wzrosła wartość indeksu starości, obrazu-
jącego relację pokoleniową dziadków do wnuczków (liczby osób w  wieku 65 i  więcej 
lat do liczby osób w wieku 0-14 lat) – z 88,1% w 2002 roku do 167,5% w 2017 roku. Zgod-
nie z prognozą, w 2050 roku wskaźnik ten wyniesie w powiecie aż 343,9%, czyli na 100 
wnuczków (osób w wieku 0–14 lat) przypadać będzie 344 dziadków (osób w wieku 65+) 
– (por. rys. 6, tab. 3).

Z porównania kształtowania się mierników starości dla powiatu, regionu i kraju wy-
nika, że w nadchodzącym trzydziestoleciu prognozowane tempo starzenia się popula-
cji powiatu przewyższy dynamikę tego procesu w regionie i kraju ogółem. W efekcie, 
ludność powiatu charakteryzować będzie wyższa wartość zarówno indeksu starości, jak 
i współczynnika starości, który w latach 2002–2017 kształtował się na niższym poziomie 
niż w województwie zachodniopomorskim i Polsce ogółem (tab.3). 

4 Zgodnie z klasyfikacją ONZ: populacja młoda – udział osób 65+ jest niższy niż 4%, populacja dojrzała – od-
setek osób 65+ wynosi od 4% do 7%, populacja stara – udział osób 65+ jest wyższy niż 7%, populacja bardzo 
stara – udział osób 65+ jest wyższy niż 20% [UN 2005].
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Tabela 3. Wybrane mierniki starości w powiecie wałeckim, regionie i Polsce w latach 
2002–2050 (%)

Lata

Indeks starości 
(65+/0-14)

Współczynnik starości 
(65+/ogółu ludności)

Polska
Zachodnio- 
-pomorskie

Powiat 
wałecki

Polska
Zachodnio- 
-pomorskie

Powiat 
wałecki

2002 71,8 65,4 88,1 12,8 11,6 10,5
2004 78,7 71,7 97,2 13,1 11,9 10,7
2006 85,0 77,5 106,0 13,4 12,2 10,9
2008 88,3 80,8 112,4 13,5 12,3 11,0
2010 88,6 82,2 118,2 13,5 12,2 11,1
2012 94,7 90,7 128,8 14,2 13,2 12,0
2014 101,9 101,2 140,1 15,3 14,6 13,4
2016 109,2 112,5 156,6 16,4 16,2 15,0
2017 112,0 117,1 167,5 17,0 17,0 15,8
2020* 127,1 136,7 132,8 18,9 19,3 18,5
2025* 156,7 174,6 179,0 21,7 22,7 22,4
2030* 178,1 196,5 209,6 23,3 24,3 24,5
2035* 196,6 212,7 230,4 24,4 25,2 25,9
2040* 219,2 234,9 261,3 26,4 27,2 28,3
2045* 243,0 260,1 298,4 29,3 30,1 31,6
2050* 269,3 288,7 343,9 32,7 33,5 35,5

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Starzenie się ludności a podaż pracy w powiecie wałeckim

Do najważniejszych efektów zmian demograficznych dla rynku pracy w  powiecie wa-
łeckim należy zaliczyć zmniejszenie się potencjalnych zasobów pracy. Po okresie sta-
bilności, a nawet wzrostu w latach 2002–2010, liczba ludności w wieku produkcyjnym 
w powiecie wykazywała tendencję spadkową i obniżyła się z 34,5 tys. osób w 2002 roku 
do 33,4 tys. osób w 2017 roku. Według prognozy na lata 2020–2050 tendencja ta ulegnie 
wzmocnieniu w następnych trzech dekadach i w 2050 roku liczebność grupy w wieku 
produkcyjnym zmniejszy się do 22,9 tys. osób (rys. 7).
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Rysunek 7. Liczba ludności w wieku produkcyjnym (19–59/64 lata) w powiecie 
wałeckim w latach 2002–2050

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Zmniejszenie się zasobów pracy w powiecie postępować będzie na skutek tak sta-
rzenia się, jak i zmniejszenia się liczby ludności ogółem. O roli zjawiska starzenia się po-
pulacji świadczy większa skala spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym niż lud-
ności ogółem i – w efekcie – zmiany struktury populacji według ekonomicznych grup 
wieku (rys. 8). 

Rysunek 8. Struktura ludności powiatu wałeckiego według ekonomicznych grup 
wieku w latach 2002–2050 (%)

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].
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Spadkowa tendencja zasobów pracy wystąpiła w badanych latach również na po-
ziomie regionu i kraju, ale skala tego zjawiska była mniejsza niż w powiecie wałeckim, 
w którym odnotowano też największy przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym i naj-
większy spadek grupy w wieku przedprodukcyjnym (tab. 4).

Tabela 4. Zmiany liczby ludności według ekonomicznych grup wieku w powiecie 
wałeckim, województwie zachodniopomorskim i Polsce w okresie 2002–2050 (%)

Okres zmiany Grupa ekonomiczna ludności
Powiat 
wałecki

Zachodniopomorskie Polska

2017/2002

w wieku przedprodukcyjnym -29,9 -23,2 -20,1

w wieku produkcyjnym -3,2 -3,0 -1,1

w wieku poprodukcyjnym 56,6 55,6 38,7

2050*/2017

w wieku przedprodukcyjnym -45,9 -30,8 -28,3

w wieku produkcyjnym -31,5 -22,6 -19,0

w wieku poprodukcyjnym 22,9 20,9 24,3

2050*/2002

w wieku przedprodukcyjnym -62,1 -46,8 -42,7

w wieku produkcyjnym -33,7 -24,9 -19,9

w wieku poprodukcyjnym 92,6 88,2 72,4

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Konsekwencją starzenia się populacji było także zmniejszanie się zasobów pracy 
w ujęciu relatywnym, czyli w stosunku do liczby osób w wieku nieprodukcyjnym. Pomi-
mo spadku obciążenia młodymi, wskaźnik obciążenia demograficznego ogółem w po-
wiecie wałeckim wzrósł z 59,8% w 2002 roku do 61,0% w 2017 roku, a prognozowana 
wartość tego wskaźnika w 2050 roku wyniosła aż 80,4%. Rosnące obciążenie demogra-
ficzne ogółem to zatem skutek wzrostu współczynnika obciążenia starszymi, z 19,8% do 
32,0% w latach 2002–2017 i do aż 57,5% w 2050 roku (tab. 5).
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Tabela 5. Współczynniki obciążenia demograficznego w powiecie wałeckim w latach 
2002–2050 (%)

Lata

Współczynnik obciążenia demograficznego
Osobami 

młodymi w wieku 
przedprodukcyjnym
(0–17 do 18–59/64)

Osobami starszymi w wieku 
poprodukcyjnym

(59+/64+ do 18–59/64)

osobami w wieku 
nieprodukcyjnym ogółem

(0–17 i 59+/64+ do 18–59/64)

2002 40,0 19,8 59,8
2004 36,5 19,6 56,1
2006 34,0 19,8 53,8
2008 32,4 20,8 53,2
2010 30,8 21,9 52,7
2012 29,7 24,3 54,0
2014 29,0 27,1 56,1
2017 29,0 32,0 61,0
2020* 26,8 30,7 57,5
2025* 25,6 36,1 61,7
2030* 23,3 38,4 61,6
2035* 22,4 39,3 61,7
2040* 21,7 40,9 62,7
2045* 22,1 47,8 69,8
2050* 22,9 57,5 80,4

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

W konsekwencji prognozowanego w najbliższych trzech dekadach wyższego tempa 
i  poziomu zaawansowania procesu starzenia się populacji powiatu w  porównaniu do 
województwa zachodniopomorskiego i Polski ogółem, przewidywane w 2050 roku ob-
ciążenie starszymi w powiecie będzie wyższe niż w regionie i kraju (rys. 9).
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Rysunek 9. Wskaźniki obciążenia demograficznego w powiecie wałeckim na tle kraju 
i regionu 

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Kolejnym skutkiem starzenia się populacji są zmiany strukturalne (jakościowe) w za-
sobach pracy w powiecie. Po okresie względnej stabilności w latach 2003–2017, od 2018 
roku przewidywany jest wzrost udziału grupy w  wieku produkcyjnym niemobilnym, 
której odsetek przewyższy w 2030 roku udział grupy w wieku produkcyjnym mobilnym, 
a w 2050 roku wyniesie 53,9% (rys. 10). Zasoby pracy w badanym powiecie będą więc 
starsze niż średnio w regionie i Polsce, dla których wskaźnik ten wyniesie odpowiednio 
51,0% i 51,9% (GUS 2018). 
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Rysunek 10. Struktura ludności w wieku produkcyjnym w powiecie wałeckim 
w latach 2002–2017 i prognoza na lata 2018–2050 (%)

*Prognoza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2018].

Prognozowany, niekorzystny wpływ starzenia się populacji na wielkość i  strukturę 
potencjalnych zasobów pracy nie oznacza automatycznie pogorszenia się podaży pracy 
(spadku ilości i jakości) w powiecie. Zmniejszenie się potencjalnych zasobów pracy może 
być bowiem kompensowane wzrostem aktywności zawodowej ludności. Z  dostępnych 
danych statystycznych wynika, że w  latach 2002–2017 poziom aktywności zawodowej 
i zatrudnienia w powiecie wałeckim był niższy niż w województwie zachodniopomorskim 
ogółem, który był z kolei niższy niż średnio w Polsce (według badań przeprowadzonych 
przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, w 2011 roku wskaźnik aktywności w powiecie wy-
nosił 52,6%, a wskaźnik zatrudnienia – 44,3%5 [US w Szczecinie 2013]. Biorąc pod uwagę, 
że wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia ludności Polski należą do najniższych 
w Europie [EUROSTAT 2018], można stwierdzić, że w powiecie wałeckim istnieje duży po-
tencjał łagodzenia negatywnego wpływu starzenia się populacji na wielkość podaży pracy.

Wywołany starzeniem się zasobów pracy wzrost udziału osób starszych w grupie do-
stępnych na rynku pracowników (rys. 10) nie oznacza z definicji spadku adaptacyjności 
i wydajności pracy. Dotychczasowe badania nie potwierdziły jednoznacznie negatyw-
nego wpływu starzenia się zasobów pracy na poziom zagregowanej wydajności, która 

5 Badanie było przeprowadzone jednorazowo, brak jest danych dla powiatu wałeckiego za cały badany okres. 
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zależy także, jak wiadomo, od kształtowania się wielu innych czynników, takich jak: in-
westycje, postęp technologiczny i innowacje (w tym w organizacji pracy i zarządzaniu 
zasobami ludzkimi).

Na zakończenie rozważań należy stwierdzić, że prognozowany wysoki poziom za-
awansowania procesu starzenia populacji w  powiecie wałeckim będzie czynnikiem 
niekorzystnie oddziałującym na podaż pracy w nadchodzącym trzydziestoleciu, a jego 
negatywny wpływ będzie dodatkowo wzmacniany przewidywanym nasileniem się zja-
wiska depopulacji w powiecie. 

Zakończenie

W  prognozach zmian demograficznych w  nadchodzącym trzydziestoleciu przewiduje 
się znaczne przyspieszenie tempa i wzrost poziomu zaawansowania procesu starzenia 
się populacji powiatu wałeckiego. Proces ten będzie przebiegał szybciej i osiągnie wyż-
szy poziom niż w  województwie zachodniopomorskim i  Polsce ogółem. Starzenie się 
ludności skutkować będzie zmniejszaniem się potencjalnych zasobów pracy w powiecie 
w ujęciu absolutnym i relatywnym, a także rosnącym udziałem osób starszych w popu-
lacji osób w wieku produkcyjnym, czyli starzeniem się zasobów pracy. Skala tych zmian 
przewyższać będzie skalę notowaną na poziomie regionu i kraju. 

Zmniejszenie i  starzenie się zasobów pracy stanie się czynnikiem wywołującym 
analogiczne zmiany w podaży pracy, ale jego wpływ może być kompensowany wzro-
stem efektywności wykorzystania zmieniających się potencjalnych zasobów pracy, czyli 
zwiększeniem aktywności zawodowej oraz wydajności pracy w powiecie. 

W łagodzeniu negatywnych skutków starzenia się ludności dla podaży pracy w powie-
cie wałeckim kluczową rolę odgrywać będzie odpowiednia polityka państwa, prowadzona 
na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Polityka ta powinna obejmować działa-
nia zmierzające do realizacji dwóch podstawowych celów. Po pierwsze, chodzi o ograni-
czanie zmniejszania się potencjalnych zasobów pracy (przez politykę prorodzinną sprzyja-
jącą zwiększeniu dzietności, zwiększenie imigracji czy podniesienie wieku emerytalnego). 
Po drugie, o działania na rzecz efektywniejszego wykorzystania zasobów pracy poprzez 
stwarzanie odpowiednich warunków do zwiększenia aktywności zawodowej ludności 
i wydajności pracy (w drodze odpowiednich zmian w systemie zabezpieczeń społecznych, 
podatkowym, ochrony zdrowia i opiekuńczym, edukacji, wspierania innowacji). 

Przewidywana, znacznie większa skala niekorzystnych zmian demograficznych 
w powiecie wałeckim niż w regionie i kraju, może ponadto wymagać specjalnego wspar-
cia dla przeciwdziałania ich negatywnym skutkom i  zapewnienia możliwości rozwoju 
powiatu. Wyniki przeprowadzonej analizy należy zatem traktować jako punkt wyjścia 
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do dalszych badań, mających na celu określenie form i zakresu kompensowania nega-
tywnych skutków zmian demograficznych, uwzględniających specyfiki uwarunkowań 
podaży pracy w powiecie wałeckim.
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i zwiększenia ilości czasu wolnego pracownika

The Implications of Work-Life Balance for the Spending and 
Increasing the Leisure Time of an Employee

Abstract: Work-Life Balance (W-LB) promotes activities aimed at achieving a balance be-

tween the employee’s professional life and his private life. It is not only about strict separa-

tion of the private and professional sphere, but rather about their harmonious combination 

and penetration, so that work, family and passions create a  coherent whole. The aim of 

the article is to present the concept of W-LB, and in particular to discuss its effects for of 

spending leisure time and increasing its quantity.The article was written on the basis of 

secondary sources of information obtained from scientific publications and results of stati-

stical surveys.
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Wprowadzenie

Proces zmian w zakresie wprowadzania rozwiązań związanych z Work-Life Balance (W-LB) 
wydaje się nieuchronny, ale jednocześnie jego tempo jest stosunkowo powolne. Z Badania 
Organizacji Rozkładu Czasu Pracy w Polsce, prowadzonego w 2015 roku w ramach Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że 67% pracowników najemnych (zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u prywatnego pracodaw-
cy) miało stałe godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy (w roku 2010 było to aż 87%), 
a tylko co drugi badany (54%) w łatwy sposób mógł zwolnić się na 1–2 godziny w ciągu dnia 
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pracy oraz miał możliwość uzyskania 1–2 dni urlopu w razie potrzeby (51%). Często trudne 
jest oddzielenie sfery pracy od czasu po pracy, bowiem aż 30% badanych stwierdziło, że kon-
taktowano się z nimi w sprawach służbowych w ich czasie wolnym [GUS 2016]. Analiza ofert 
pracy, publikowanych w największym polskim portalu rekrutacyjnym pracuj.pl, pod kątem 
hasła W-LB i jego polskich odpowiedników, przez zespół Employer Branding HRK pozwoliła 
na wyodrębnienie tylko 100 firm, które ofertę związaną z W-LB wskazywały jako element wy-
różniający je na rynku pracy i kryterium ułatwiające wybór [Kotzian, Otto 2016, ss. 6–7]. Może 
to oznaczać, że rozwiązania w zakresie równoważenia życia zawodowego i prywatnego nie są 
dominujące w polskich firmach. Wydaje się jednak, że sytuacja ta ulegnie zmianie i wdrażanie 
programów z zakresu W-LB w przedsiębiorstwach będzie zintensyfikowane, ze względu na 
coraz większe oczekiwania pracowników i kandydatów do pracy, którzy często postrzegają te 
programy jako cechę wyróżniającą pracodawców [Kotzian, Otto 2016, s. 15]. Mimo iż tempo 
wdrażania tych rozwiązań jest powolne, proces ten postępuje. Potęgują go takie czynniki, jak: 
wiek, płeć, stan zdrowia, wykształcenie, sytuacja rodzinna pracowników, a także kultura or-
ganizacyjna, styl zarządzania, kondycja firmy, religia, kultura lokalna, regionalna i narodowa 
oraz sytuacja ekonomiczna kraju, a zwłaszcza rynku pracy [Borkowska 2004, s. 54].

Wśród korzyści z wdrożenia programów W-LB przedsiębiorcy najczęściej wymieniają 
[Kotzian, Otto 2016, s. 15]: większą efektywność wykorzystania czasu pracy, pozytywny 
wpływ na poziom zaangażowania i  motywację pracowników, wzrost produktywności, 
zdolność przyciągania utalentowanych pracowników, poczucie bezpieczeństwa oraz ob-
niżenie rotacji pracowników. Programy te niewątpliwie przyczyniają się również do zwięk-
szenia ilości czasu wolnego poprzez elastyczne formy zatrudnianie i racjonalne wykorzy-
stanie czasu, a także uatrakcyjnienie form jego zagospodarowania, często zainicjowanych 
już w  samych firmach, a  potem rozwijanych i  realizowane poza miejscem pracy. Obok 
korzyści są także koszty (m.in. wdrożenie tych programów i  różnych rozwiązań z  nimi 
związanych, bieżące koszty administracyjne). Koszty te zależą od składu demograficznego 
zatrudnionych pracowników, wielkości firmy i branży, w której działa. Cykle gospodarcze 
również mogą wpłynąć na koszty i korzyści poszczególnych działań. Jednak wyniki pro-
wadzonych wśród menedżerów badań wskazują na postrzeganie przez nich względnej 
równowagi między kosztami i korzyściami z ich wdrożenia [Smeaton, Ray, Knight 2014].

Celem artykułu jest omówienie zjawiska W-LB i jego efektów dla pracownika. Pod-
jęto w  nim próbę zaprezentowania programów proponowanych przez pracodawców 
w ramach W-LB, które mogą przyczynić się do zwiększenia ilości czasu wolnego pracow-
nika, a także mogą mieć wpływ na formę zagospodarowania tego czasu. Artykuł został 
napisany na podstawie wtórnych źródeł informacji. Wykorzystano zarówno polską, jak 
i  zagraniczną literaturę przedmiotu podejmującą problematykę W-LB oraz czasu wol-
nego, a także wyniki badań bezpośrednich, przeprowadzonych przez organizację HRK 
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– zajmującą się doradztwem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – udostępnione 
w raporcie z lutego 2016 roku. W strukturze artykułu wyróżniono informacje na temat 
koncepcji W-LB, czasu wolnego oraz inicjatyw proponowanych przez pracodawców 
w ramach równoważenia życia zawodowego z prywatnym.

Koncepcja Work-Life Balance

Work-Life Balance (W-LB) obejmuje wszelkie działania, które mają na  celu uzyskanie 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym człowieka. Wyróżnia się wąskie 
i szerokie podejście do tych kwestii. W ujęciu wąskim jest to każda zaoferowana przez 
pracodawcę korzyść lub udogodnienie pomagające pracownikowi znaleźć równowagę 
między wymaganiami związanymi z pracą i tymi, które nie są z nią związane. W ujęciu 
szerokim podkreśla się, iż chodzi o  kompleksowy system świadczeń na rzecz pracow-
ników, podporządkowany realizacji określonych celów, spójnych ze strategią firmy i ich 
oczekiwaniami [Sadowska-Snarska 2009, s. 135].

Od momentu zainicjowania tej koncepcji, w latach 70-80 XX wieku, w odpowiedzi 
m.in. na zmiany demograficzne i  społeczno-kulturowe tj. wzrost aktywności zawodo-
wej kobiet oraz przeświadczenie, zgodnie z którym człowiek samorealizuje się nie tylko 
dzięki pracy, ale też udanemu życiu prywatnemu [Wolski, Szymańska 2013], w literaturze 
pojawia się wiele definicji próbujących doprecyzować tę koncepcję. Najogólniej można 
przyjąć, że jest to zdolność łączenia pracy zawodowej z  pozostałymi obszarami życia 
tak, aby praca nie zawłaszczała życia poza nią, ale również życie pozazawodowe nie było 
ograniczone sytuacją pracy [Burlita 2018, s. 91]. Nie chodzi o ścisłe rozdzielanie sfery pry-
watnej i zawodowej, a raczej o ich harmonijne łączenie i przenikanie, w taki sposób, by 
praca, rodzina i pasje człowieka tworzyły spójną całość [Wolski, Szymańska 2013]. Rów-
nowaga między życiem zawodowym a osobistym polega na zaakceptowaniu faktu, że 
oba te obszary życia są dla człowieka ważne, a wiele wartości może przechodzić z jed-
nego obszaru do drugiego. Równowagę tę można rozpatrywać zarówno na poziomie 
jednostki (pracownika), organizacji, grup pracowniczych czy nawet społeczeństw. Na 
poziomie jednostki model równowagi między pracą i życiem oznacza zdolność łączenia 
pracy z innymi wymiarami życia ludzkiego – domem, rodziną, zdrowiem, aktywnością 
społeczną, zainteresowaniami itp. [Borkowska 2010, s. 8]. Równowaga ta przekłada się 
na zadowolenie z całego życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego, zaś co zaskaku-
jące, gdy odpowiednio organizuje i zarządza się czasem, równowagę tę można osiągnąć 
nawet podczas długich godzin pracy. Sama równowaga między życiem zawodowym 
a prywatnym nie oznacza, że na każdą z tych sfer przeznacza się ten sam zasób czasu. 
Próba zaplanowania takiej samej liczby godzin dla każdej z nich jest raczej nierealna, 
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ponieważ życie człowieka jest, i powinno być, elastyczne [Meenakshi, Subrahmanyam, 
Ravichandran 2013]. Trudno uzyskać taką samą równowagę między pracą a życiem pry-
watnym, dopasowaną dla każdego, gdyż osiągnięcie jej poprzedza nie tylko dokładne 
określenie, jak człowiek chce spędzać czas, ale także dostosowanie życia i pracy do zmie-
niających się potrzeb. Punkt równowagi między życiem zawodowym a prywatnym bę-
dzie zmieniał się w czasie. Ten pożądany przez człowieka dziś, będzie prawdopodobnie 
inny jutro. Wynika to z odmiennych wymagań w zakresie równoważenia różnych sfer życia 
wówczas, gdy jest się singlem, gdy założy się rodzinę, gdy ma się dzieci, gdy rozpoczyna 
się karierę zawodową lub zbliża do emerytury. Na przykład gdy pracownik ma obowiąz-
ki związane z opieką nad dziećmi lub starszymi schorowanymi rodzicami, chciałby mieć 
możliwość skorzystania z  elastycznych form pracy, gdy zaś takich zobowiązań nie ma, 
chętniej skorzystałby z karnetu na siłownię lub biletu do kina. Nie ma idealnej, uniwersal-
nej dla wszystkich równowagi, do której człowiek powinien dążyć. Równowaga ta jest róż-
na, ponieważ każdy człowiek w określonym momencie ma inne priorytety i w inny sposób 
układa się jego życie [Meenakshi, Subrahmanyam, Ravichandran 2013]. 

Czas wolny w kontekście W-LB

Czas wolny jest częścią łącznego, danego ludziom przez naturę, zasobu czasu w  skali 
doby, tygodnia, miesiąca, roku lub życia, pomniejszoną o czas obowiązkowej pracy oraz 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Czas wolny przyjęło się określać jako przeciwstawie-
nie pracy, uważając, że jest to czas wolny od pracy zawodowej. W związku z tym budżet 
czasu w uproszczony sposób przedstawiano jako obejmujący dwie składowe: czas pracy 
i czas po pracy. M. Bombol [2009, s. 80] czas w dyspozycji jednostki dzieli na: czas pra-
cy, czas wolny oraz czas pozostały. Ten ostatni jest kategorią złożoną i  pojemną, gdyż 
obejmuje wszystkie dojazdy, wszelkie czynności związane z  zaspokojeniem potrzeb 
bytowych, zakupy, powinności wobec innych. Z  czasu wolnego natomiast autorka ta 
wydzieliła dwie podgrupy, tj. czas rekreacji oraz czas kontemplacji związany bardziej ze 
stanem ducha i złożonymi refleksjami natury psychicznej. Podobnie zdaniem Cz. Bywalca 
[2017, s. 108] w strukturze czasu wolnego wyróżnia się dwa elementy. Pierwszy to tzw. 
minimum czasu wolnego czyli czas przeznaczony na odtwarzanie potencjału życiowego 
człowieka (np. spożywanie posiłków, odpoczynek). Drugi natomiast jest to czas prze-
kraczający minimum, czyli tzw. czas swobodnej decyzji, przeznaczony na rozwój, który 
człowiek może wypełnić dowolnie wybranymi czynnościami (np. edukacja, uczestnictwo 
w kulturze, rekreacja).

Bywa jednak, że człowiekowi brak swobody i „wolności” na „zatrzymanie się”, refleksję 
czy też odpoczynek, ponieważ ciągle stara się walczyć z czasem i wygrywać sam ze sobą. 
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Goni za sukcesem, wszystkim, co popularne, masowe, aby przypadkiem nie odstawać od innych 
[Kolny 2014, s. 28]. Im więcej czasu człowiek poświęca pracy zawodowej, tym mniej po-
zostaje go na inne działania, takie jak dbałość o rodzinę, zdrowie, spotkania ze znajo-
mymi, odpoczynek czy rozwijanie własnych zainteresowań. Życie w ciągłym pośpiechu, 
stała rywalizacja i obawa przed posiadaniem mniej niż inni czy osiągnięciem mniejszych 
sukcesów sprawiają, że pracuje więcej, aby zawsze wygrywać ten wyścig i nie pozostawać 
w tyle, kosztem swojego czasu wolnego. Człowiek jednak nie może zostać sprowadzony wy-
łącznie do homo laborans, realizującego swoje człowieczeństwo jedynie w pracy zawodowej czy 
do homo oeconomicus, dążącego do maksymalizacji zysków o wartości ekonomicznej. Holi-
styczny rozwój człowieka jako osoby powinien uwzględniać odpowiednio dobrane formy 
spędzania wolnego czasu w sposób, który będzie mu dawał satysfakcję i przyjemność, 
a przede wszystkim pozwalał mu odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie [Dzwon-
kowska 2011, s. 23]. Ilość i  jakość czasu wolnego jest ważna dla ogólnego dobrostanu, 
który poza zdrowotnymi przynosi takie korzyści, jak zaangażowanie w pracę zawodową 
oraz lepszą efektywność w pracy [Hildt-Ciupińska 2014, s. 15]. 

Sfera pracy (zajmowane stanowisko, wykonywany zawód) nie pozostaje bez wpły-
wu na formy wykorzystania czasu po pracy. Praca zazwyczaj stanowi podstawę bytu 
gospodarstwa domowego. Jest zarówno środkiem samorealizacji człowieka, jak i źród-
łem jego satysfakcji bądź jej braku, zatem ta sfera życia człowieka ma dla niego równie 
istotne znaczenie, jak życie poza nią. Dlatego programy z  zakresu W-LB wspierane są 
przez pracodawców, którzy ustalają zasady, działania i procedury oraz spełniają oczeki-
wania pracowników, aby podzielić czas i energię między pracę a inne ważne aspekty ży-
cia, umożliwiające łatwe dążenie do bardziej zrównoważonego życia [Heathfield 2018]. 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tzw. Indeks lepszego życia (Better Life Index) 
publikowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (OECD). Jednym 
z elementów tego indeksu jest sfera Work-Life Balance, na którą składa się m.in. odsetek 
pracowników pracujących bardzo długo (50 godzin lub więcej tygodniowo) oraz ilość 
czasu wolnego w  ciągu doby [Leoński 2015, s. 131]. Z  badań i  porównań z  2017 roku 
wynika, że średnio w państwach należących do OECD 12,6% pracowników pracowało 
bardzo długo. Turcja była krajem o najwyższym odsetku osób pracujących bardzo długo 
(33,8%), następnie plasował się Meksyk – 29,5%. Jedne z  najniższych wartości można 
było zaobserwować w krajach skandynawskich – Szwecja 1,1% i Dania 2,2%. W Polsce 
6,7% pracowników pracowało 50 godzin lub więcej tygodniowo. Niższy odsetek pracu-
jących bardzo długo można odnotować w krajach sąsiadujących z Polską. W Niemczech 
wynosił on 4,6%, na Słowacji 5,0% i Republice Czeskiej 5,8% [www1]. Im dłużej się pra-
cuje, tym mniej czasu można poświęcać na takie czynności jak: potrzeby fizjologiczne, 
obowiązki rodzinne, rozrywka. Pełnoetatowy pracownik OECD poświęcał średnio 62% 
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dziennie lub blisko 15 godzin na potrzeby fizjologiczne i czynności związane z czasem 
wolnym. W Polsce pracownicy poświęcali średnio 60% swojego czasu, tj. 14,4 godziny, na 
te czynności, czyli – mniej niż średnio w państwach skupionych w OECD. Powyżej śred-
niej, ale tylko nieznacznie, plasowali się nasi sąsiedzi (Niemcy, Czesi i Słowacy) [www2].

Istotny wpływ na spędzanie czasu w pracy oraz poza nią wywarła technologia in-
formatyczna. Technologia zmieniła i usprawniła życie ludzi na wiele różnych sposobów. 
Dzięki niej mogą oni żyć dłużej, wygodniej, zdrowiej, mają dostęp do ogromnych zaso-
bów informacji, mogą zobaczyć się z osobami będącymi w najdalszym zakątku globu. 
Zmiany w sposobie, w jaki ludzie uzyskują dostęp do informacji, komunikują się ze sobą 
oraz wykonują zadania, pozwoliły na rozwój elastycznych form pracy. Zaliczyć do nich 
można: pracę na wezwanie, zatrudnienie w formie dzielenia tego samego miejsca pra-
cy (maszyny) pomiędzy kilka osób, zatrudnienie na zasadzie ruchomego czasu pracy 
uzgodnionego z kierownictwem, zatrudnienie w systemie zadaniowym, w ramach pra-
cy tymczasowej, na zasadzie telepracy, na zasadzie pracy nakładczej lub chałupniczej 
w swoim domu, zatrudnienie według indywidualnego wymiaru czasu, a także zatrud-
nienie w systemie skomprymowanego (przedłużonego) dobowego czasu pracy (4 dni x 
10 godz. i 3 dni wolne) [Bieniok 2010, ss. 149–150].

Ludzie, którzy częściowo lub wyłącznie pracują w domu, mogą mieć wpływ na po-
dział czasu między pracę i  realizację zainteresowań pozazawodowych. Jeśli człowiek 
może sam zdecydować, jak zaplanować sobie pracę, o  wiele łatwiej wybrać mu się 
w środku dnia do sali gimnastycznej, odwiedzić fryzjera, znajomych czy po prostu pójść 
do kina lub na spacer. Elastyczna organizacja pracy pozwala na zarządzanie czasem 
w sposób umożliwiający wymianę strumieni życia [Clutterbuck 2005, s. 91]. Jeśli dana 
osoba nie ma czasu na relaks i regenerację, zmniejsza się jej zdolność do wykonywania 
pracy oraz poziom jej wydajności. Dlatego z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, 
aby zachęcić pracownika do wyjścia w odpowiednim momencie z pracy lub oderwania 
się od niej, zamiast pracowania ponad ustalony limit godzin. Ważne jest, aby pracownik 
nauczył się, że gdy czas pracy dobiega końca, powinien odejść od swego stanowiska 
pracy, komputera/laptopa i  nie odbierać telefonu komórkowego w  celu wykonywa-
nia zadań związanych z  pracą zawodową. Tego rodzaju równowaga nie jest łatwa do 
osiągnięcia, jednak pracownicy muszą mieć odwagę powiedzieć „nie” i zgodzić się na 
podjęcie dodatkowych zadań w swoim czasie wolnym tylko jeśli są one ważne. Bez wy-
kształcenia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracownicy nie będą 
cieszyć się życiem. Nie będą dostępni dla członków rodziny i przyjaciół, a nawet mogą 
wyładowywać frustrację na tych, których kochają. Mogą również cierpieć z  powodu 
chorób i zaburzeń fizycznych wynikających z długotrwałego stresu, takich jak choroby 
serca, alkoholizm, a nawet cukrzyca [Meenakshi, Subrahmanyam, Ravichandran 2013]. 
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Inicjatywy z zakresu W-LB oferowane w przedsiębiorstwach 

Rozwiązania stosowane jako wsparcie udzielane pracownikom w zakresie WLB są sku-
teczne pod warunkiem zrównoważenia korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracow-
nika. Programy te zaspokajają najpilniejsze w danym momencie potrzeby pracowników 
i  ich rodzin. Dzięki nim łatwiejsze jest pozyskiwanie niezbędnych środków utrzymania 
oraz obecność na rynku pracy. Tworzą także warunki zwiększające poczucie bezpieczeń-
stwa pracowniczego i sprzyjają wyrównywaniu szans na rynku pracy i w firmie, wspierają 
także stabilność i ciągłość zatrudnienia. Rozwiązania te umożliwiają łagodniejszy powrót 
na rynek pracy po okresach nasilonych obowiązków rodzicielskich lub opieki nad inny-
mi niesamodzielnym członkami rodziny, pochłaniającymi większość dobowego budżetu 
czasu pracownika. Niektóre z tych rozwiązań pozwalają na rozwój zawodowy pracowni-
ków i uzyskanie satysfakcji z wykonywanej pracy. Bywa, że umożliwiają ograniczanie sy-
tuacji konfliktowych, zarówno w relacjach pomiędzy pracownikiem i szefem, jak również 
w relacjach z innymi pracownikami.

Z raportu przygotowanego na podstawie przeprowadzonych badań przez HRK, jedną 
z największych organizacji doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Pol-
sce [Kotzian, Otto 2016, ss. 16–25], wynika że, zaledwie w ofercie 100 pracodawców ogła-
szających się na portalu pracuj.pl odnaleziono informacje na temat W-LB jako elementu 
wyróżniającego je na rynku pracy. Warto zatem przeanalizować, jakie proponowane przez 
nich rozwiązania wskazywane są jako te, które ułatwiają równoważenie życia zawodo-
wego z prywatnym. Wyniki omawianych badań mogą stanowić z jednaj strony inspirację 
dla innych pracodawców planujących wprowadzenie rozwiązań z zakresu W-LB. Z drugiej 
zaś uświadomić pracowników, jakich rozwiązań w obszarze W-LB, dotyczących m.in. ela-
stycznego podejścia do czasu i miejsca pracy, mogą oczekiwać od pracodawców. Najpo-
pularniejsze – elastyczne godziny pracy – oferowało 65% firm (rys 1). W dalszej kolejności 
proponowane są programy dla rodzin (m.in. wyprawki dla dzieci, świadczenia dla mam 
przebywających na urlopach macierzyńskich, a także udostępnienie w firmie pokoju dla 
matki z dzieckiem, w którym może go nakarmić i przewinąć bądź świadczenia, których 
celem jest utrzymanie przez pracownika kontaktu z zespołem i firmą podczas pobytu na 
urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim). Wszelkie działania z zakresu W-LB mają poprawić 
dobrostan pracowników. W  tym celu wdraża się specjalne programy, mające zapewnić 
pracownikom dobrą kondycję, zdrowie, witalność i dobre samopoczucie w pracy. Wyniki 
badań wskazują, że łącznie 28% analizowanych przez HKR organizacji, dbając o  dobro-
stan pracowników, oferowało różnego typu ponadstandardowe działania prozdrowotne 
w miejscu pracy, takie jak: specjalistyczne badania diagnostyczne, gabinet lekarski, po-
nadprzeciętne inwestowanie w ergonomię stanowisk, nieodpłatne zajęcia rehabilitacyjne, 
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masaże relaksacyjne, promowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, prze-
ciwdziałających negatywnym zjawiskom, takim jak stres i  wypalenie zawodowe. Formą 
z  zakresu W-LB, będącą odpowiedzią na potrzeby pracowników w  zakresie zdrowego 
odżywiania, na którą postawiło 15% analizowanych firm, było ułatwienie dostępu do 
zdrowych produktów żywnościowych, głównie owoców, warzyw i soków, serwowanych 
nieodpłatnie lub za symboliczną złotówkę bądź dopłaty do pełnowartościowych ciepłych 
posiłków w porze lunchu (rys. 1).

Rysunek 1. Działania z zakresu WLB w ofercie przedsiębiorstw (w %)

Źródło: Kotzian, Otto 2016.

Istotną rolę w programach, wskazywaną przez 15% analizowanych firm, odgrywają 
różne szkolenia, warsztaty, wykłady, które doskonalą u pracowników umiejętność dba-
nia o siebie, swoją kondycję i równowagę między różnymi sferami życia (rys. 1). 

Bardzo duże znaczenie przywiązuje się także do takiej aranżacji przestrzeni, aby 
pracownik w miejscu pracy czuł się jak w domu. Komfortowa przestrzeń biurowa ma 
wpływ na satysfakcję pracowników i poziom ich zaangażowania, może też być jednym 
z narzędzi kształtowania kultury organizacyjnej. W opisach programów W-LB pojawia-
ją się informacje o nowoczesnej, inspirującej, komfortowej, świetnie wyposażonej, er-
gonomicznej przestrzeni, dostępnej również dla niepełnosprawnych, którą oferowało 
swoim pracownikom 8% analizowanych firm (rys. 1). Jej stałym elementem są pokoje 
relaksu, chill-out roomy lub pokoje gier. Podobne pomieszczenia – w  zależności od 
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funkcji – wyposażone są w wygodne kanapy na potrzeby wyciszenia się przy spokoj-
nej muzyce albo w rzutki, konsole do gier, książki czy piłkarzyki. 

W ramach W-LB 27% pracodawców proponowało wsparcie pozazawodowych zainte-
resowań i pasji swoich pracowników. Na terenach firm udostępniane są sale do ćwiczeń, 
boiska sportowe, organizowane rozgrywki sportowe. Finansowane są działania grup upra-
wiających różne dyscypliny sportu, a także udział pracowników w niezależnych imprezach 
sportowych. Niektórzy inwestowali we własne drużyny sportowe, a także dbali o przygo-
towanie zawodników do imprez sportowych, zapewniając im trenera i porady dietetyczne. 
Poza pasjami sportowymi część firm wspierała także niezwiązane ze sportem aktywności 
pracowników, oferując im bilety na wydarzenia artystyczne i kulturalne bądź organizując 
spotkania z  twórcami i przedstawicielami świata kultury. Ponadto zachęcano pracowni-
ków do dzielenia się swoimi pomysłami na życie i pasjami podczas spotkań organizowa-
nych na terenie firmy. 18% firm (rys. 1) za element swojej polityki W-LB uznało działania 
w obszarze CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), tj. wolontariat pracowniczy, przy-
znając pracownikom czas wolny na realizację działań społecznych. 

Tylko 3% firm (rys. 1) oferowało tzw. sabbatical, czyli kilkumiesięczne urlopy (bezpłat-
ne lub płatne), proponowane pracownikom z dłuższym stażem, podczas których mogą 
wyjechać w podróż marzeń, spędzić czas z rodziną lub zrealizować inne prywatne cele.

Zakończenie

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oznacza różne rzeczy dla ludzi na 
różnych etapach ich życia. Niepowodzenie w osiągnięciu prawidłowej równowagi pomię-
dzy wysiłkiem i odpoczynkiem wiąże się z poczuciem braku kontroli nad obciążeniem pra-
cą oraz brakiem energii do zrealizowania osobistych celów i zobowiązań. Jeśli równowaga 
jest zachwiana, pracownik może odczuwać zmęczenie, mieć słabą wydajność i niską jakość 
życia. Analiza informacji wtórnych wskazuje, że działania z zakresu W-LB są jeszcze stosun-
kowo słabo rozpowszechnione wśród pracodawców. Nadal ponad ¾ pracowników ma stale 
godziny pracy, zatem póki pracodawcy nie uświadomią sobie, że dla pracowników, którzy 
chcieliby pracować w niepełnym i elastycznym wymiarze godzin oraz korzystać z  innych 
rozwiązań z zakresu W-LB, priorytety inne niż praca mogą nabierać większego znaczenia, 
sytuacja ta może jeszcze trwać długo. Warto podkreślić, że pracodawca wprowadzający ela-
styczne godziny pracy może być zaskoczony faktem rzadkiego wykorzystywania możliwo-
ści zmian w grafiku przez zatrudnionych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Wolskiego 
i Szymańską [2013] wskazują, że już sama możliwość zamiany, a nie jej faktyczne wykorzysta-
nie, znacząco zwiększa satysfakcję pracowników i poczucie harmonii pomiędzy życiem za-
wodowym i prywatnym. Opisując konsekwencje W-LB dla zwiększenia ilości czasu wolnego 
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i urozmaicenia form jego zagospodarowania, należy podkreślić, że z punktu widzenia pra-
cowników programy te umożliwiają organizację życia w pracy i po jej zakończeniu, dają im 
poczucie komfortu psychicznego poprzez samą świadomość, że mogą z  nich skorzystać 
w dowolnym momencie, a także przyczyniają się do zwiększenia ilości czasu wolnego po-
przez racjonalne jego wykorzystanie, ograniczenie czasu na dojazdy do i z pracy, dzięki pra-
cy w domu lub poprzez dojazdy poza godzinami szczytu. Należy zwrócić uwagę również 
na fakt, że aktywności związane z udziałem w rekreacji i kulturze, zaoferowane w ramach 
W-LB, mogą być zachętą i inspiracją do spędzania czasu w zaproponowany przez pracodaw-
cę sposób, a następnie rozwijane i kontynuowane w czasie wolnym pracownika wraz z jego 
najbliższymi członkami gospodarstwa domowego bądź przyjaciółmi i rodziną. 

Na zakończenie należy wskazać ograniczenie niniejszego artykułu, wynikające z ko-
rzystania w trakcie jego pisania z informacji wtórnych, umożliwiających opisanie tylko 
sytuacji zastanej. Niemniej jednak, przegląd źródeł informacji wtórnej pozwolił zapre-
zentować potencjalne następstwa W-LB dla zwiększenia ilości czasu wolnego pracowni-
ka i form zagospodarowania tego czasu. Uzyskane wyniki mogą też być przyczynkiem 
do dalszych pogłębionych badań bezpośrednich z tego zakresu, które można przepro-
wadzić wśród pracowników różnych przedsiębiorstw.
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Przedsiębiorstwa handlu detalicznego wobec 
problemów rynku pracy w Polsce

Retailers Towards to Problems of the Labour Market in Poland

Abstract: The purpose of the paper is to recognize key features and problems of the labour mar-

ket in Poland relevant from the perspective of retail trade. The literature of the subject and other 

secondary sources of information allowing for identification the specificity of retail trade as 

a workplace, as well as a set of features constituting the attractiveness of work in retail trade.The 

paper shows the solutions applied by retailers to solve the problems connected with shortage 

of employees and their fluctuation.The paper is prepared on the basis of critical analysis of the 

literature of the subject and case study. The use of case study as a research method is associated 

with specific procedures and application of relevant tools [Majetun 2012, ss.349–366]. Analysed 

cases concerned the largest commercial chains in Poland. The analysis of the content of the 

websites (classification key/observation sheet) was applied in the study. In the article statistical 

sources, magazines and retailers reports related to the labour market were used. 

The research shows that retailers in Poland use numerous and diverse activities aimed 

at shaping the attractiveness of trade as a workplace. These activities mainly focus on such 
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Wprowadzenie

Handel detaliczny należy do tradycyjnych sektorów usługowych o wysokim udziale pra-
cy ludzkiej i kluczowym znaczeniu dla rynku pracy w Polsce. Do głównych problemów 
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tego rynku, szczególnie ważnych dla przedsiębiorstw handlu detalicznego jest brak po-
daży pracowników oraz wysoki poziom ich rotacji. Kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec handlu jako miejsca pracy może mieć zasadnicze znaczenie dla ich rozwiązania. 
Studia literaturowe dowodzą, że problematyka dotycząca możliwości zmian postaw wo-
bec handlu jako miejsca pracy podejmowana jest w niewielkim zakresie.

Celem artykułu jest identyfikacja specyfiki i problemów rynku pracy istotnych dla 
handlu detalicznego w Polsce oraz rozpoznanie sposobów, w jaki przedsiębiorstwa han-
dlowe próbują te problemy rozwiązać. Dla realizacji celu artykułu wykorzystano litera-
turę przedmiotu z zakresu rynku pracy i handlu detalicznego oraz studium przypadku 
[Majetun 2012, ss.349–366; Visaak 2010, ss. 371–382]. Analizowane przypadki dotyczyły 
wybranych, największych sieci handlowych w Polsce. W badaniu wykorzystano analizę 
zawartości stron internetowych (klucz kategoryzacyjny/arkusz obserwacyjny). 

Rynek pracy w Polsce z perspektywy handlu detalicznego

Handel detaliczny zalicza się do tradycyjnych sektorów usługowych o  wysokiej rotacji 
pracowników. Charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem pracy ludzkiej, zwłaszcza 
kobiet. W gospodarce Polski handel jest bardzo ważnym pracodawcą, oferującym stano-
wiska dla osób o zróżnicowanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

W 2016 roku zatrudnieni w handlu (Sekcja: Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych) stanowili 16,3% zatrudnionych w  Polsce (tabela 1). Zarówno współczynnik przy-
jęć, jak i  zwolnień w  handlu był wyższy od średniego poziomu tych współczynników 
w Polsce i wynosił w przypadku przyjęć 29,2%, a w przypadku zwolnień 25,6%. Wśród głów-
nych przyczyn takiego poziomu wskaźników wskazuje się przede wszystkim specyficzne 
warunki pracy w  handlu, a  w  szczególności stosunkowo niskie zarobki przy relatywnie 
trudnych warunkach i dużym narażeniu na stres podczas licznych, codziennych kontaktów 
z klientami. Zatrudnieni często traktują pracę w handlu jako przejściową [Kłosiewicz 2014, 
s. 90; Stefańska 2014, s. 172].

O  wysokim poziom feminizacji zatrudnienia w  handlu świadczy 56% udział kobiet 
w grupie zatrudnionych w handlu ogółem (we wszystkich sektorach ogółem wynosił 48,7%). 
W 2016 roku blisko 65% zatrudnionych w handlu stanowiły osoby pracujące w pełnym wy-
miarze czasu (w Polsce ogółem 75%). Spośród wszystkich podejmujących swoją pierwszą 
pracę w 2016 roku 21% osób znalazło zatrudnienie w handlu. Na 13,7 tys. wolnych miejsc pra-
cy większość oferowana była przez małe i średnie przedsiębiorstwa – z czego zatrudniające 
do 9 osób stanowiły 34%, a zatrudniające od 10 do 49 osób – 36,5%. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w handlu wyniosło w 2016 r. 3 471,27 złotych i było niższe od przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce o ponad 580 złotych.
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Tabela 1. Zatrudnienie w handlu w Polsce – wybrane charakterystyki w 2016 roku

Wyszczególnienie Ogółem 
Handel; naprawa 

pojazdów 
samochodowych

Zatrudnieni (w tys.) 11249,7 1831,4
Zatrudnieni (w %) 100,0 16,3
Zatrudnione kobiety (w tys.) 5476,5 1027,5
Zatrudnione kobiety (w %) 48,7 56,1
Pełnozatrudnieni (w tys.) 8472,9 1188,1
Pełnozatrudnieni (w %) 75,3 64,9
W tym na umowy okresowe (w tys.) 2083,2 388,7
Współczynnik przyjęć (w %) 24,8 29,2 
Współczynnik zwolnień (w %) 21,6 25,6
Przyjęcia do pracy (w tys.) 2042,1 333,7
Przyjęcia do pracy (w %) 100,0 16,3
Podejmujący pierwszą pracę (w tys.) 321,5 67,9
Podejmujący pierwszą pracę (w %) 100,0 21,1
W tym absolwenci (w tys.) 171,5 34,1
Zwolnienia z pracy (w tys.) 1790,9 297,9
Zwolnienia z pracy (w %) 100,0 16,6
Wypowiedzenia przez zakład pracy (w %) 9,5 12,6
Wypowiedzenia przez pracownika (w %)  13,1 17,6
Wolne miejsca pracy ogółem (w tys.) 78,0 13,7
powyżej 49 osób (w %) 50,6 29,2
od 10 do 49 osób (w %) 22,7 36,5
do 9 osób (w %) 26,7 34,3
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto ogółem (w zł.) 4052,19 3471,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [2018a].

Do głównych cech pracy w  handlu detalicznym zaliczyć należy przede wszystkim 
[Grzesiuk s. 128, Sławińska 2008, s. 78]: bezpośredni i aktywny kontakt z klientem (funk-
cje informacyjne oraz doradcze), wielowymiarowość kompetencji, pracę w  systemie 
zmianowym oraz duży udział elastycznych form zatrudnienia.  

Ze względu na związek pracy w handlu detalicznym z procesem sprzedaży wyróżnia 
się najczęściej trzy podstawowe grupy pracowników: pracowników działalności podsta-
wowej (tzw. pracowników kontaktowych), pracowników działalności pomocniczej oraz 
pracowników administracji (zarząd przedsiębiorstwa, kierownictwo placówki) [Sławiń-
ska 2008, s. 79]. Kluczowy wpływ na działalność detalistów mają pracownicy kontaktowi 
(bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi klienta – kasjerzy, sprzedawcy, pracow-
nicy punktów obsługi klienta) oraz pracownicy sfery oddziaływania (kierownicy placó-
wek, zarząd). Zachowania pracowników kontaktowych wobec klientów mają znaczący 
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wpływ na kreowanie wizerunku przedsiębiorstw handlowych, stąd szczególnie istotny 
w przypadku tej grupy pracowników jest nie tylko posiadanie niezbędnej wiedzy i kwa-
lifikacji związanych z procesem sprzedaży, ale również zestaw takich cech jak komuni-
katywność, empatia, kultura osobista czy umiejętność zapewnienia klientowi bezpie-
czeństwa transakcji – minimalizowania wątpliwości związanych z zakupem, uwolnienia 
klienta od poczucia ryzyka oraz tworzenia przyjaznej atmosfery zaufania i  pewności 
[Kucharska 2010, ss.70–72]. 

Studia literaturowe wskazują, że do głównych problemów rynku pracy w obszarze 
handlu detalicznego zalicza się przede wszystkim konsekwencje zmian strukturalnych 
zachodzących w  handlu detalicznym dla rynku pracy (koncentracja, wpływ powsta-
wania nowych placówek wielkopowierzchniowych na dotychczas działające, wzrost 
znaczenia wielkopowierzchniowych placówek handlowych). Ważnym przedmiotem 
dociekań naukowo-badawczych jest również wpływ regulacji prawnych dotyczących 
funkcjonowania placówek handlowych w dni wolne od pracy, pracy kobiet i młodocia-
nych oraz poziomu wynagrodzeń [Grzesiuk 2010, s. 83].

Kluczowe znaczenie dla badań dotyczących rynku pracy z perspektywy handlu de-
talicznego w Polsce ma zróżnicowanie przedsiębiorstw handlowych. Różnice te dotyczą 
przede wszystkim wielkości przedsiębiorstw (mierzonej ilością i  wielkością placówek 
handlowych), zasobów finansowych, skali działania, kraju pochodzenia oraz prowadzo-
nych formatów handlu.

W 2016 roku niemal 297 tys. przedsiębiorstw handlowych prowadziło 367 tys. skle-
pów. Blisko 98% spośród nich posiadało nie więcej niż 2 placówki handlowe. Około 44% 
placówek handlowych w Polsce w 2016 r. to obiekty o powierzchni sprzedażowej nie-
przekraczającej 99 m2, a 27% placówek handlowych o powierzchni co najmniej 1 000 m2. 
Do przedsiębiorstw zagranicznych należało 4,4% sklepów w Polsce (o liczbie zatrudnio-
nych powyżej 9 osób), a ich udział w ogólnej powierzchni placówek handlowych wynosił 
28,0%. Średnia powierzchnia sklepów przedsiębiorstw zagranicznych wyniosła 644,5 m2 
odpowiednio w  sklepach przedsiębiorstw własności prywatnej krajowej – 183,5 m²) 
[GUS 2018b, ss.32–34; GUS 2018a, s. 552].

Rynek pracy w handlu w Polsce jest często zaliczany do tzw. wtórnego rynku pracy 
[Musiał 2003, ss.74–75], który tworzą tzw. „złe miejsca pracy” o gorszych warunkach pracy 
w małych i średnich podmiotach, dla którego charakterystyczny jest brak identyfikacji 
pracowników z miejscem pracy i wykonywanym zawodem, niska stabilność zawodowa, 
duża fluktuacja kadr oraz brak szans na rozwój zawodowy. Podmioty działające na rynku 
pierwotnym nie zachęcają swoich pracowników do angażowania się w sprawy przed-
siębiorstwa. Dla pracy na wtórnym rynku pracy charakterystyczny jest niski poziom wy-
nagrodzenia oraz brak szans na rozwój zawodowy. Z perspektywy handlu detalicznego 
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zestaw tych cech można odnieść do tej części rynku pracy, która dotyczy małych przed-
siębiorstw handlowych o kapitale krajowym. Ta grupa przedsiębiorstw w dalszym ciągu 
przynależy do wtórnego rynku pracy – podjęcie działań pozwalających na przejście do 
rynku pierwotnego, w tym przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń spowodowałoby 
podniesienie kosztów pracy, a tym samym pogorszenie sytuacji finansowej tych przed-
siębiorstw lub wzrost poziomu marż skutkujący spadkiem konkurencyjności detalistów. 
Znacząca część przedsiębiorstw tej grupy to przedsiębiorstwa prowadzące jedną pla-
cówkę handlową, w której zatrudnienie znajduje właściciel i jego rodzina. 

Zmiany na rynku pracy dokonują się głównie wskutek koncentracji handlu, działalno-
ści przedsiębiorstw globalnych, rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz 
rosnących oczekiwań nabywców. Zagraniczne sieci handlowe działające w Polsce prowa-
dzą działalność w ramach różnych formatów o silnej pozycji rynkowej i są zainteresowane 
posiadaniem stałego, wykwalifikowanego i zintegrowanego zespołu pracowników zaan-
gażowanych w działalność detalisty oraz identyfikującego się ze swoim miejscem pracy. 
Dla pozyskania takiego zespołu pracowników podejmowane są działania zmierzające do 
stworzenia stabilnych, dobrze wynagradzanych stanowisk pracy dających szansę rozwoju 
zawodowego oraz różnego rodzaju inne aktywności zmierzające do wykreowania pozy-
tywnego wizerunku miejsca pracy w  handlu. Identyfikacja współczesnych segmentów 
rynku pracy wymaga wielu szeroko zakrojonych prac badawczych, integrujących różne 
podejścia [Kryńska 2017, s. 138], również z perspektywy handlu detalicznego. 

Działania detalistów zmierzają do zmiany dotychczas negatywnej lub neutralnej 
percepcji handlu jako miejsca pracy i  miejsca kariery zawodowej wynikającej przede 
wszystkim z niskiej oceny atrakcyjności pracy w handlu. Atrakcyjność tą z perspektywy 
pracownika tworzy zespół czynników składających się na obraz miejsca pracy takich, 
jak [Rhoads 2003, ss. 71–75]: specyfika pracy (wynagrodzenie, czas pracy, udział pracy 
własnej, autonomia, zakres kontroli, zróżnicowanie), korzyści psychologiczne (satysfak-
cja z pracy, zaangażowanie w pracę) oraz czynniki stresogenne.

Problemy rynku pracy w  Polsce istotne dla przedsiębiorstw handlu detalicznego 
mają zarówno wymiar makro-, jak i mikroekonomiczny. Do głównych spośród nich na-
leży zaliczyć:

 · spadek podaży pracowników na rynku pracy;
 · odchodzenie z rynku pracy powojennego wyżu demograficznego;
 · starzenie się społeczeństwa, obniżenie wieku emerytalnego;
 · wysoki udział zatrudnienia kobiet w  zatrudnieniu ogółem [Grzesiuk 2010, s. 91],  

co w połączeniu z programem 500+ dodatkowo może ograniczać podaż pracowników;
 · przynależność handlu detalicznego do sektorów usług o najwyższym wskaźniku ro-

tacji (nie tylko w Polsce);
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 · niższa od średniej UE wydajność pracy; 
 · nierealistyczne oczekiwania finansowe kandydatów, brak wiedzy o  wykonywanej 

pracy oraz brak entuzjazmu, motywacji do zmiany pracy) [Dlahandlu.pl 2018];
 · wchodzenie na rynek pokolenia „Płatków Śniegu” – osób, które osiągnęły pełnolet-

niość po 2010 roku, wychowanych w przekonaniu o własnej wyjątkowości i niepowta-
rzalności, posiadających trudności z nawiązywaniem relacji i podejmowaniem rozmo-
wy z osobami starszymi od siebie [Gazeta.pl 2017].

Dla rozwiązania przedstawionych problemów rynku pracy detaliści muszą podejmo-
wać różnego rodzaju działania. Szczególnie ważne wśród nich są te, które kreują wizeru-
nek przyjaznego pracodawcy [Bilińska-Reformat 2018] i służą pozyskaniu pracowników 
o pożądanych kwalifikacjach i predyspozycjach. 

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa 
handlowe na rynku pracy

W  celu rozpoznania aktywności detalistów podejmowanych wobec aktualnych i  po-
tencjalnych pracowników wybrano przedsiębiorstwa handlowe o  najsilniejszej pozycji 
rynkowej prowadzące swoją działalność w Polsce w ramach różnych formatów handlu 
detalicznego [Portalspozywczy.pl 2018; Kondej Marketing 2018]. 

Kluczową pozycję na rynku pracy w Polsce zajmuje Jeronimo Martins. Jest największym 
prywatnym pracodawcą w Polsce – zatrudnia ponad 65 000 osób, głównie w największej 
sieci sklepów spożywczych Biedronka, drogeriach Hebe oraz w centrach dystrybucyjnych. 
Główne stanowiska pracy w placówkach handlu detalicznego stanowią sprzedawcy, ka-
sjerzy, zastępcy kierownika oraz kierownicy sklepu. Promowaniu oferty pracy służy przede 
wszystkim internetowa „strona karierowa” [https://www.biedronka.pl/pl].

Wśród wyróżników oferty pracy w sieciach Jeronimo Martins wymienia się umowę 
bez okresu próbnego, inwestycję w wiedzę i umiejętności, ciągły rozwój, pracę zespo-
łową oraz elastyczność czasu pracy. W  zakresie wynagrodzenia podkreśla się konku-
rencyjne wynagrodzenie oraz roczne premie uznaniowe. Biedronka prowadzi działania 
prorodzinne (wsparcie dzieci pracowników w ważnych oraz trudnych momentach ich 
życia – wyprawka dla noworodka, wyprawka szkolna, rehabilitacja) i zdrowotne (opieka 
medyczna, badania profilaktyczne, dofinansowanie aktywności fizycznej). Szczególne 
znaczenie przypisywane jest kwestiom zapewnienia pracownikom wsparcia i  bezpie-
czeństwa m.in. w trudnych sytuacjach finansowych, chorobie zagrażającej życiu. 

Na rynku pracy szczególnie intensywne działania są podejmowane również przez 
inne sieci dyskontowe. Gwarancja stabilności zatrudnienia, przyjazne i bezpieczne miej-
sce pracy deklarowane jest przez sieć Lidl poprzez hasło promocyjne „Lidl zaczyna się 
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od ludzi”. W przekazie promującym pracę w Lidlu szczególną uwagę zwraca się na kwe-
stię motywowania pracowników poprzez system wynagrodzeń oraz stabilności zatrud-
nienia, w tym m.in. 12-miesięczny okres pierwszej umowy. 

Działania Lidla w  zakresie polityki pracy dotyczą również wsparcia pracowni-
kóww momencie przyjęcia do pracy (opieka w ramach programu Mentor), jak i na dal-
szych etapach ich aktywności zawodowej w  sieci (programy wdrożeniowe, programy 
stażowe The Lidl Way to Career, Regional Sales Trainee, udział w warsztatach eksperckich) 
[https://www.lidl.pl/pl/index.htm].

Lidl odwołuje się w deklarowanych przez sieć wartościach do takich cech pracy, jak: 
dynamizm, elastyczność (w odpowiedzi na działania konkurentów i potrzeby klientów), 
skuteczność możliwa dzięki współpracy i wzajemnym wsparciu, szacunek oraz bezpie-
czeństwo. Przykładem działań podejmowanych przez Lidl zgodnych z tymi wartościami 
są inicjatywy realizowane dzięki zaangażowaniu pracowników. Należy do nich między 
innymi udział w festiwalu Poll`and`Rock Festival (strefa chillout), Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy czy imprezach biegowych. 

Lidl deklaruje również bezpłatną opiekę medyczną pracownikom, ubezpieczenie 
grupowe oraz dostępność miejsc rekreacyjnych w  ramach karty MultiSport. Działania 
sieci mają charakter również prorodzinny – powyższe działania podejmowane są rów-
nież w odniesieniu do członków rodzin pracowników częściowo odpłatnie. W obszarze 
troski o zdrowie i jakość życia pracowników i ich rodzin realizowane są m.in. akcje infor-
macyjne i edukacyjne (np. program profilaktyczny „Lidl na różowo”). Pracownicy mogą 
liczyć na obecność Lidla w szczególnych momentach ich życia (wyprawka dla pierwszo-
klasisty, prezenty świąteczne). 

Działania Tesco w zakresie polityki zatrudnienia są prowadzone pod hasłem „Razem 
tworzymy przyjazne miejsce pracy”, w którym podkreśla się współzaangażowanie per-
sonelu w kreowanie środowiska pracy bliskiego jego oczekiwaniom. Sieć podkreśla róż-
norodność stanowisk pracy, które łączy przede wszystkim takich zestaw cech jak: praca 
na rzecz klienta, zespołowość działań, przestrzeganie wartości, dynamizm, energia, pro-
fesjonalizm [https://tesco.pl/].

Ważne miejsce w promowaniu Tesco jako miejsca pracy zwraca się na zapewnienie 
poczucia stabilności zawodowej gwarantowany przez przejrzysty i sprawiedliwy system 
wynagrodzeń, konkurencyjny w  handlu poziom wynagrodzenia, pakiet dodatkowych 
świadczeń i korzyści dla pracowników oraz ich rodzin.

Sieć Tesco w swoich komunikatach kierowanych do aktualnych i potencjalnych pra-
cowników podkreśla znaczenie klienta w podejmowanej zadaniach – „Dla dobra klien-
tów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny” oraz empatię – „Traktujemy innych tak, jak 
sami chcemy być traktowani”. 
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W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji Tesco proponuje udział pracowni-
ków w programach menadżerskich (Ekstraklasa), praktykach (m. in. praktyki w zawodzie 
sprzedawcy) oraz w szkoleniach (m.in. Obsługa klienta w sytuacjach niestandardowych, 
Negocjacje, Aktywna sprzedaż, Coaching, Efektywność osobista, Zarządzanie projek-
tami, Zarządzanie zmianą, Planuj-Działaj-Analizuj, Rekrutacja i  selekcja, Umiejętności 
prowadzenia prezentacji, Zarządzanie wynikami pracy i rozwojem, Budowanie zespołu). 
Oferta szkoleniowa Tesco obejmuje również propozycję praktyk studenckich „Dobry 
start”. Tesco deklaruje również wsparcie kształtowania ścieżki kariery swoich pracow-
ników poprzez udział w programach (m.in. Program Kariera Młodego Lidera), profesjo-
nalne doradztwo, monitorowanie i weryfikację ich osiągnięć czy opiekę mentorów nad 
najlepszymi pracownikami.

Tesco odwołując się do potrzeby poczucia przynależności do sieci, transparentności 
działania oraz skutecznemu przekazywaniu informacji wśród pracowników wskazuje na 
wykorzystanie takich narzędzi komunikacji jak: spotkania pracowników, własny portal 
tworzony przez pracowników dla pracowników oraz magazyn „Tesco Dzisiaj” dystrybu-
owany wśród pracowników. 

Interaktywność komunikacji w  Tesco jest zapewniona między innymi dzięki orga-
nizowanemu forum pracowniczym (co dwa miesiące w  każdym sklepie, zgłaszanie 
pomysłów przez pracowników) oraz badaniom prowadzonym przez Tesco wśród pra-
cowników (Viewpoint, w 2018 roku 21 000 pracowników). Pozyskiwane w trakcie badań 
ankietowych informacje są wykorzystywane m.in. w projektach Tesco. 

Tesco deklaruje docenianie znaczenia personelu jako ważnego zasobu przedsiębior-
stwa – „każdy czuje, że jego wyjątkowość jest szanowana i doceniana a potencjał w pełni 
wykorzystany”, o  szczególnym znaczeniu różnorodności – „budujemy środowisko pracy 
zorientowane na zróżnicowanie zespołu ze względu na płeć, wiek, sprawność, rasę, orienta-
cję seksualną czy religię”, „tolerancja i walka z uprzedzeniami może przełożyć się na świetną 
współpracę, w której każdy może w pełni rozwinąć swój potencjał, uczyć się i uczyć innych”.

W  kreowaniu wizerunku pracodawcy wskazuje również na swoje zaangażowanie 
w podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych –Tesco to „dobry sąsiad” - 
dbający o człowieka (promowanie zdrowego stylu życia) i środowisko (redukcja emisji 
CO2 do środowiska), pomagający potrzebującym (akcje charytatywne, zbiórki żywności), 
stwarzający możliwość dokonania udanych zakupów.

Dla uwiarygodnienia deklarowanych przez Tesco działań podejmowanych wobec 
pracowników na stronie sieci przekazywane są informacje dotyczące otrzymanych cer-
tyfikatów, nagród i wyróżnień otrzymywanych m.in. za styl zarządzania, kulturę organi-
zacyjną czy stabilność zatrudnienia. Należą do nich m. in.: ceniony pracodawca w handlu 
detalicznym (3 edycja badania Antal International przeprowadzonego pod patronatem 
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Business Centre Club, Tesco w pierwszej dziesiątce najbardziej cenionych pracodawców 
w 2012 roku), idealny pracodawca wśród studentów (Tesco wśród 100 firm – ranking na 
podstawie badań Universum Student Survey w 2012 roku) oraz według profesjonalistów 
(Tesco wśród 100 firm – ranking na podstawie badań Universum Professional Survey 
w 2011 roku). Tesco zostało wyróżnione również za stabilność i elastyczność (wyróżnie-
nie w konkursie FlexiLider 2011 zorganizowanym przez PKPP Lewiatan) oraz za inwesto-
wanie w  kapitał ludzki (laureat Programu Certyfikacyjnego Inwestor w  Kapitał Ludzki 
organizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania).

Przykładem detalisty szczególnie aktywnego na rynku pracy jest Carrefour Polska, 
który zatrudnia 16 000 osób w  800 placówkach różnych formatów. Przedsiębiorstwo 
zwraca szczególną uwagę w  udostępnianych przez siebie informacjach na znaczenie 
wielopokoleniowość zatrudnienia (4 pokolenia pracowników). Budowanie zespołów 
w  oparciu o  wspólne wartości przy uwzględnieniu różnic i  dialogu jest kluczowe dla 
działań detalisty. W  komunikatach sieci podkreślana jest dywersyfikacja pracy przy 
uwzględnienie płci, wieku i kompetencji zawodowych [https://www.carrefour.pl/]. 

Dbałość o rozwój zawodowy pracowników przejawia się w uruchomieniu centrum 
szkoleniowo-edukacyjne „Smak Kariery” – platformy spotkań młodych pracowników 
oraz uczniów szkół zawodowych i technikum z ekspertami firmy, miejsca prowadzenia 
warsztatów i szkoleń. Centrum służy również jako miejsce integracji menedżerów i pra-
cowników licznych placówek sieci w Polsce. W 2017 Carrefour Polska wdrażała program 
edukujący pracowników oraz promujący takie wartości, jak empatia, niezawodność, ot-
wartość czy bycie lubianym (program Leon). W ramach programu szkoleniowego do-
skonalono standardy obsługi klientów oraz podnoszono kompetencji menadżerskich. 
Organizując konkurs Carrefour Talenty detalista wspiera również pozazawodowe zain-
teresowania swoich klientów [Carrefour Polska 2018].

W kształtowaniu atrakcyjności pracy w handlu Carrefour podkreśla innowacyjność 
handlu detalicznego, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych 
w procesie sprzedaży. 

Diagnoza deklarowanych działań wybranych największych sieci handlowych w Pol-
sce ukierunkowanych na zwiększenie atrakcyjności pracy w handlu detalicznym wska-
zuje na różnorodne aktywności (tabela 2), które można przypisać do takich grup jak: 
system wynagrodzeń, zapewnienie stabilizacji i  bezpieczeństwa, eksponowanie cech 
pracy i znaczenia pracownika dla przedsiębiorstwa, kreowanie wizerunku przyjaznego 
pracodawcy kształtowanie ścieżki kariery oraz wsparcie pracownika w ramach różnego 
zestawu pakietów socjalnych oraz działań prorodzinnych. Detaliści wskazują również na 
ich zaangażowanie zarówno w działania podejmowane na rzecz inicjatyw lokalnych, jak 
i społeczeństwa jako całości. 
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Tabela 2. Działania podejmowane przez detalistów w kreowaniu atrakcyjności 
miejsca pracy

Wyszczególnienie Przykłady działań

System wynagrodzeń

- konkurencyjny poziom wynagrodzeń,
- przejrzysty i sprawiedliwy system wynagrodzeń,
- premie uznaniowe,
- akcjonariat pracowniczy,

Stabilizacja  
i bezpieczeństwo

- umowy bez okresu próbnego,
- 12 miesięczny okres pierwszej umowy,
- wsparcie w trudnych sytuacjach finansowych,
- wsparcie w chorobie zagrażającej życiu,
- akcje informacyjne i edukacyjne

Eksponowanie cech pracy

- wspólne cele/wspólne zasady
- zespołowość działań, 
- dynamizm, energia,
- odpowiedzialność, 
- efektywność działań,
- fair play, 
- profesjonalizm, 
- praca w przedsiębiorstwie nowoczesnym, innowacyjnym, 
otwartym na nowości, obecnym w wirtualnym świecie,

Eksponowanie znaczenia 
pracownika

- zaangażowanie pracowników (fora pracownicze),
- wykorzystanie potencjału pracownika,
- transparentność działań,
- interaktywność komunikacji (portale pracownicze, czasopisma dla 
pracowników),

Kreowanie wizerunku 
przyjaznego pracodawcy 

- slogany promocyjne,
- elastyczny czas pracy,
- przestrzeganie zasad, wierność wartościom,
- podkreślanie znaczenie klienta w działaniach przedsiębiorstw,
- zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
- wsparcie pozazawodowych talentów pracowników,

Kształtowanie ścieżki kariery

- doradztwo zawodowe,
- różne formy mentoringu i shadowingu,
- prezentacja ścieżek kariery pracowników,
- programy wdrożeniowe,
- szkolenia,
- programy menedżerskie,
- warsztaty i wydarzenia branżowe,
- dofinansowanie studiów,
- praktyki, również studenckie,
- zaangażowanie w projekty,
- wymiana dobrych praktyk,
- centra edukacyjno-szkoleniowe,
- inkubatory dla start-upów,
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Pakiety socjalne

- opieka medyczna,
- badania profilaktyczne,
- dofinansowanie aktywności fizycznej,
- ubezpieczenia grupowe,
- dofinansowanie posiłków,

Działania prorodzinne

- wsparcie dzieci pracowników,
- rabaty dla pracowników,
- dofinansowanie opieki medycznej,
- elastyczny czas pracy,

Zaangażowanie 
w działania na rzecz 
społeczeństwa

- zaangażowanie w akcje charytatywne,
- sponsorowanie imprez sportowych,
- dbałość o środowisko naturalne, 
- inwestycje w biotechnologie,
- dbałość o człowieka (np. promowanie zdrowego stylu życia),
- wsparcie banków żywności i zbiórki żywności,
- wspieranie inicjatyw lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnianych przez detalistów na stronach in-

ternetowych.

Zakończenie

Z perspektywy handlu detalicznego główne problemy rynku pracy w Polsce wynikają za-
równo ze specyfiki handlu jako miejsca pracy, jak i zmian zachodzących w strukturze demo-
graficzno-społeczno-ekonomicznej społeczeństwa. Spadek podaży pracowników, wysoki 
poziom ich rotacji, duży udział kobiet wśród zatrudnionych oraz wkraczanie w  dorosłość 
nowych pokoleń o odmiennych oczekiwaniach i predyspozycjach to wyzwania dla przed-
siębiorstw handlowych. Detaliści o najsilniejszej pozycji rynkowej w Polsce deklarują podej-
mowanie szeregu działań zmierzający do pozyskania pracowników o odpowiednich kompe-
tencjach do pracy w handlu, dla których ważna jest stabilizacja zawodowa oraz możliwość 
rozwoju zawodowego. Wzrost poziomu płac, wsparcie socjalne, prezentacja pracy w handlu 
jako atrakcyjnej wzbogacane są o działania zmierzające do wykreowania pracodawcy jako 
przyjaznego partnera dbającego o człowieka, jego miejsce pracy i życia, rodzinę orazo społe-
czeństwo jako całość. Pozyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu deklarowane przez 
detalistów działania są wdrażane i wpływają na postawy potencjalnych pracowników wobec 
handlu jako miejsca pracy, wymaga prowadzenia dalszych badań.
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Changes in the Labour Market in the Aspect 
of the Implementation of the “Family 500+” Program

Abstract: The aim of the article is to draw attention to changes in the Polish labour market. 

These changes are determined by many factors, including a governmental program which 

supports families which are raising children: “Family 500+”. The source base of the article is 

constituted by subject literature, reports and elaborations of governmental and non-gover-

nmental institutions and data from Statistic Poland.

“Family 500+”, besides positive effects like pronounced reduction of poverty among chil-

dren or increased birth number, can also trigger unintentional, negative effects visible on the 

labour market. They refer especially to increasing economic inactivity among beneficiary of the 

program. Mainly they are women leaving the labour market because of raising their children. 

In the author’s opinion, additional instruments are needed, which will make it easier for the pa-

rents to reconcile work with raising children and prevent them from leaving the labour market.
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Wstęp

Niemal przez cały czas, od początku przemian ustrojowych, polska gospodarka działa-
ła w warunkach permanentnych niedoborów miejsc pracy. Obecnie polski rynek pracy 
znajduje się w sytuacji, w której nie znajdował się od ćwierćwiecza. Spada bezrobocie, 
rosną wynagrodzenia i PKB, a przedsiębiorstwa zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie 
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na nowych pracowników. To wszystko sprawia, że można już mówić o rynku pracownika, 
a nie jak dotąd o rynku pracodawcy. Co istotne, w obliczu ostatnich oraz planowanych 
zmian legislacyjnych, dotykających prawa pracy i warunków zatrudnienia w Polsce, jest 
to trend długofalowy, który będzie wpływać na polską gospodarkę przez najbliższe lata. 
Rekordowo niski poziom bezrobocia powoduje, że przed pracodawcami pojawiają się co-
raz trudniejsze zadania pozyskiwania nowych pracowników, uzupełniania powstających 
wakatów i zatrzymywania obecnie pracujących. Sytuacji nie polepsza trudna sytuacja de-
mograficzna Polski, charakteryzująca się blisko zerowym przyrostem naturalnym, unie-
możliwiającym pełną zastępowalność pokoleń. 

Celem artykułu jest omówienie obserwowanych w obecnej dekadzie zmian zacho-
dzących na rynku pracy w Polsce, zwłaszcza w kontekście oddziaływania na rynek pracy 
rządowego programu „Rodzina 500+” [Dz. U. z 2016 r., poz. 195]. W pierwszej części ar-
tykułu opisany zostanie stan ludności Polski oraz jej aktywność ekonomiczna. W części 
drugiej szczególna uwaga zostanie poświęcona programowi „Rodzina 500+”, który jest 
nowym – realizowanym zaledwie od dwóch lat – rozwiązaniem w ramach polityki spo-
łecznej państwa [Zamorska 2014, ss. 23–29]. Możliwe konsekwencje programu dla rynku 
pracy zostaną przedstawione w trzeciej części opracowania. W zakończeniu znajdą się 
wnioski wynikające z przeprowadzonych studiów literaturowych i dokonanych analiz. 

Rozważania poprowadzone zostaną z wykorzystaniem metod wnioskowania logicz-
nego, na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych źródeł 
wtórnych. Podstawę analiz stanowić będą dane statystyczne GUS, zwłaszcza agregaty 
danych zgromadzone w ramach BAEL1 i NUTS22. Wnioski płynące z zaprezentowanego 
materiału nie wyczerpują w pełni podjętego tematu, mogą jednak stanowić głos w dys-
kusji nad efektywniejszym kształtowaniem polityki społecznej i ekonomicznej kraju. 

1 Badanie aktywności ekonomicznej ludności prowadzone przez GUS od 1992 roku dostarcza aktualnych da-
nych dotyczących wielkości i struktury siły roboczej dla osób w wieku 15 lat i więcej. Obecnie badanie pro-
wadzone jest w prawie 55 tys. mieszkań z terenu Polski, które zostały wylosowane do próby badawczej. BAEL 
prowadzone jest również w innych krajach europejskich, co umożliwia porównanie wyników i przedstawienie 
sytuacji rynku pracy w Polsce na tle innych krajów [GUS 2018a, ss. 7–9].
2 Klasyfikacja NUTS (nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych) jest hierarchicznym sy-
stemem podziału terytorium gospodarczego UE w  celu gromadzenia, rozwoju i  harmonizacji europejskich 
statystyk regionalnych. Analizy społeczno-ekonomiczne regionów prowadzone są na trzech poziomach: 
NUTS1 – główne regiony społeczno-gospodarcze (w Polsce makroregiony grupujące województwa); NUTS2 
– podstawowe regiony dla zastosowania polityk regionalnych (w  Polsce województwa lub ich części) oraz 
NUTS3 – małe regiony dla określonych diagnoz (w Polsce podregiony grupujące powiaty) [GUS 2018b].
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Sytuacja na rynku pracy w Polsce

Analizując sytuację demograficzną Polski w  drugiej dekadzie XXI wieku należy zwró-
cić uwagę, że był to okres niewielkich, ale rokrocznych spadków liczby ludności kraju. 
W 2017 roku, w stosunku do roku 2010, spadek ten wyniósł ponad 96 tys. osób (tab. 1). 
Spadki te były jeszcze bardziej widoczne, a z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy 
bardziej istotne, wśród ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 322,5 tys.) i produkcyj-
nym (o 1313,4 tys.). Przy dość wyraźnym spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, 
zaobserwowano jednocześnie wyraźny wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Dość 
powiedzieć, że jeszcze w  2010 roku na 100 osób wieku produkcyjnym przypadało 55 
osób w wieku poprodukcyjnym – w 2017 roku na 100 osób mogących podjąć zatrudnie-
nie przypadały już 63 osoby będące w wieku emerytalnym.   

Tabela 1. Ludności Polski w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 
2010–2017 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ludność ogółem 

(w tys.) 38 529,9 38 538,4 38 533,3 38 495,7 38 478,6 38 437,2 38 433,0 38 433,6

W wieku 
przedprodukcyjnym 
(w tys.)

7 243,2 7 146,6 7 066,8 6 995,4 6 943,0 6 901,8 6 895,9 6 920,7

mężczyźni 3 711,8 3 663,5 3 624,4 3 588,9 3 562,7 3 541,9 3 538,6 3 551,5
kobiety 3 531,4 3 483,0 3 442,4 3 406,4 33 80,3 3 359,9 3 357,3 3 369,2

W wieku 
produkcyjnym 
(w tys.)

24 831,0 24 738,5 24 605,6 24 422,1 24 230,2 24 002,2 23 767,6 23 517,6

mężczyźni 12 982,1 12 970,8 12 929,8 12 859,4 12 783,7 12 688,6 12 584,3 12 470,7
kobiety 11 848,9 11 767,7 1 1675,8 11 562,7 11 446,4 11 313,5 11 183,3 11 046,9

W wieku 
poprodukcyjnym
(w tys.)

6 455,6 6 653,4 6 861,0 7 078,2 7 305,4 7 533,3 7 769,5 7 995,3

mężczyźni 1 959,2 2 020,2 2 095,2 2 181,2 2 273,4 2 367,4 2 470,3 2 570,9
kobiety 4 496,4 4 633,1 4 765,8 4 897,0 5 032,0 5 165,8 5 299,2 5 424,3

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym

55,2 55,8 56,6 57,6 58,8 60,1 61,7 63,4

mężczyźni 43,7 43,8 44,2 44,9 45,7 46,6 47,7 49,1
kobiety 67,8 69,0 70,3 71,8 73,5 75,4 77,4 79,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL i NUTS2 GUS. 

Aktywna zawodowo ludność Polski w  2017 roku liczyła 17 267 tys. osób, z  czego 
16 423 tys. to pracujący, a 844 tys. bezrobotni. Populacja biernych zawodowo wynosiła 
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13 328 tys. osób. W porównaniu z rokiem 2010 wzrosła liczba aktywnych zawodowo. Per 
saldo był to wzrost niewielki (o 144 tys. osób), lecz znacznej poprawie uległa struktura tej 
grupy ludności. Liczba pracujących wzrosła o 950 tys., podczas gdy liczba bezrobotnych 
zmalała w tym czasie o 806 tys. osób (tab. 2).  

Analizując podstawowe miary charakteryzujące rynek pracy w Polsce latach 2010–2017, 
można zauważyć na nim poprawę sytuacji (tab. 2). Współczynnik aktywności zawodowej 
wzrósł w tym czasie o 1,1 punktu procentowego, a wskaźnik zatrudnienia o 3,7 punktu 
procentowego. Zmalała, i to bardzo wyraźnie, stopa bezrobocia. W 2010 roku, według wy-
liczeń GUS w ujęciu BAEL, wynosiła ona 10,0%, w 2011 – 12,5%, a w 2017 roku spadła do 
poziomu 4,9%3. W badanych latach stopa bezrobocia była zawsze nieco wyższa w popula-
cji kobiet niż mężczyzn, obie wielkości zrównały się w 2017 roku. 

Tabela 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w  wieku 15 lat i  więcej w  latach 
2010–2017 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ludność (w tys.) 30 955 31 008 31 038 31 037 30 985 30 962 30 703 30 595
mężczyźni 14 823 14 852 14 858 14 855 14 828 14 816 14 678 14 620

kobiety 16 133 16 156 16 180 16 182 16 156 16 146 16 025 15 975
Aktywni zawodowo 
(w tys.) 17 123 17 101 17 340 17 361 17 428 17 388 17 260 17 267

mężczyźni 9 446 9 347 9 551 9 568 9 593 9 569 9 514 9 530
kobiety 7 677 7 754 7 789 7 793 7 835 7 820 7 746 7 737

Pracujący (w tys.) 15 473 15 051 15 591 15 566 15 862 16 084 16 197 16 423
mężczyźni 8 566 8 265 8 651 8 641 8 778 8 867 8 933 9 066

kobiety 6 908 6 786 6 940 6 927 7 084 7 217 7 264 7 357
Bezrobotni (w tys.) 1 650 2 050 1 750 1 793 1 567 1 304 1 063 844

mężczyźni 881 1 083 900 927 815 701 581 464
kobiety 769 967 850 866 752 603 482 380

Bierni zawodowo 
(w tys.) 13 832 13 908 13 698 13 676 13 556 1 3574 13 443 13 328

mężczyźni 5 376 5 505 5 307 5 287 5 235 5 248 5 164 5 030
kobiety 8 456 8 403 8 391 8 389 8 321 8 326 8 279 8 238

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej (w %)

55,3 55,1 55,9 55,9 56,2 56,2 56,2 56,4

mężczyźni 63,7 62,9 64,3 64,4 64,7 64,6 64,8 65,2

3 W końcu 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego, a więc liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy 
jako bezrobotne, do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo wyniosła 6,6%. Mimo różnych wartości obu 
stóp, wynikających z różnych sposobów ich obliczania, wartość tych wskaźników była niższa od tej w roku 1991 
i ponad 3-krotnie niższa od wartości maksymalnej osiągniętej w końcu lutego 2003 roku [MRPiPS 2018a, s. 5].   
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kobiety 47,6 48,0 48,1 48,2 48,5 48,4 48,3 48,4
Wskaźnik 
zatrudnienia (w %) 50,0 48,5 50,2 50,2 51,2 51,9 52,8 53,7

mężczyźni 57,8 55,6 58,2 58,2 59,2 59,8 60,9 62,0
kobiety 42,8 42,0 42,9 42,8 43,8 44,7 45,3 46,1

Stopa bezrobocia 
(w %) 9,6 12,0 10,1 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9

mężczyźni 9,3 11,6 9,4 9,7 8,5 7,3 6,1 4,9
kobiety 10,0 12,5 10,9 11,1 9,6 7,7 6,2 4,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS. 

Warto dodać, że dane GUS za III kwartał 2018 roku wskazują na dalszą poprawę sytu-
acji na rynku pracy. W ujęciu BAEL osoby bezrobotne stanowiły 3,8% ludności aktywnej 
zawodowo w wieku 15 lat i więcej [GUS 2019, s. 25]. W III kwartale 2018 roku zbiorowość 
bezrobotnych liczyła 662 tys. i  zmniejszyła się w  stosunku do analogicznego okresu 
w 2017 roku o 156 tys. osób. Zaobserwowany spadek liczby bezrobotnych dotyczył obu 
płci, przy czym był większy w populacji kobiet. Wśród osób bezrobotnych w dalszym 
ciągu przeważają mężczyźni – ich udział w tej populacji w III kwartale 2018 roku wyniósł 
56,8%. Natężenie bezrobocia w nieco większym stopniu zmniejszyło się w populacji ko-
biet, a stopa bezrobocia dla tej zbiorowości ukształtowała się na nieco niższym pozio-
mie niż wśród mężczyzn [GUS 2019, s. 13]. 

Program „Rodzina 500+”

Trwająca od wielu lat niekorzystna sytuacja demograficzna w Polsce oraz brak perspek-
tyw na jej poprawę spowodowały, że polityka prorodzinna na nowo znalazła się w kręgu 
zainteresowań polityków. Ta niekorzystna tendencja stanowiła problem w skali całej go-
spodarki, związany z trwałymi i postępującymi zmianami demograficznymi [Wronowska 
2017, s. 198]. Do najistotniejszych z nich, z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy, 
należą: spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz trwała zmiana struktury społecz-
nej zmierzająca do przewagi osób starszych [GUS 2014, ss. 34–54]. Brak prostej zastępo-
walności pokoleń zagraża również funkcjonującemu systemowi emerytalnemu [Kabza 
2016, s. 27]. Aktywne zawodowo kobiety dzielą swój czas pomiędzy pracę zawodową 
i obowiązki rodzinne. Zaangażowanie zawodowe wpływa na ograniczenie obowiązków 
związanych z  rodziną, czego odzwierciedleniem jest m.in. spadek dzietności w  Polsce 
obserwowany od początku lat 90. XX wieku [Wronowska 2017, s. 198]. 

Próbą rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych wynikających ze złej sy-
tuacji demograficznej jest rządowy program „Rodzina 500+”, funkcjonujący w Polsce od 
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kwietnia 2016 roku. W jego ramach, jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (MRPiPS), świadczenia przyznawane są rodzinom z dziećmi w wieku do lat 
18, przy czym świadczenie na pierwsze dziecko dostają tylko te gospodarstwa domowe, 
w których dochód netto na osobę nie przekracza 800 złotych (lub 1200 złotych w przy-
padku rodzin z  dzieckiem z  niepełnosprawnością). Na każde drugie i  kolejne dziecko 
świadczenie jest przyznawane bez kryterium dochodowego. 

Realizacji programu „Rodzina 500+” przyświecają trzy podstawowe cele: pronatali-
styczny, inwestowanie w kapitał ludzki i redukcja ubóstwa wśród najmłodszych. Rząd przy-
jął, że realizacja pierwszego celu przyniesie w ciągu kolejnych 10 lat wzrost urodzeń o 278 
tys. osób, a wskaźnik dzietności wzrośnie z 1,29 (stan na koniec 2015 roku) do poziomu 1,6. 
Drugi cel programu łączy się z ideą budowania konkurencyjnego, wyposażonego w wiedzę 
i umiejętności społeczeństwa. Ubóstwo ma spaść o około 3 punkty procentowe, a zagro-
żenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmaleć z 23,3% do poziomu 11,0%. Dodat-
kowym walorem programu „Rodzina 500+” ma być przeciwdziałanie emigracji do krajów 
Unii Europejskiej, w których odpowiednio wysokie zasiłki na dzieci są niemalże normą. Na 
32 kraje Wspólnoty, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii powszechne zasiłki 
rodzinne, bez badania dochodu rodzin, wypłacane są w 21 państwach [MRPiPS 2016]. 

Według danych MRPiPS od momentu uruchomienia programu do końca marca 2019 
roku do rodzin trafiło 68,8 mld złotych [MRPiPS 2019a]. Rządowym programem „Rodzina 
500+” zostało objętych 3,784 mln dzieci do lat 18, wychowujących się w 2,413 mln rodzin. 
Na wsi świadczenie wychowawcze trafia do 1,287 mln dzieci, a w gminach miejskich – do 
ponad 1,433 mln. Pozostałe 0,915 mln to dzieci z gmin miejsko-wiejskich [MRPiPS 2018b]. 
W świetle projektowanych zmian w czasie realizacji programu świadczenie wychowaw-
cze ma trafić do 4,4 mln rodzin i skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Koszt rozszerzenia pro-
gramu „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 roku życia w bieżącym roku wyniesie 
około 9,6 mld złotych. W 2020 roku będzie to około 20 mld złotych [MRPiPS 2019b].

Po pierwszych latach funkcjonowania programu można w pewnym stopniu mówić 
o realizacji postawionych w nim celów. Dowodzą tego prace, opracowania i eksperty-
zy autorów takich, jak Myck [2016], Dziwosz [2017], Gromada [2017], Kotowska i  Mag-
da [2017], Ruzik-Sierdzińska [2017], Wieczorek [2017] czy autorów powoływanych już 
wcześniej w niniejszym artykule. Z uwagi na temat rozważań w dalszej części opracowa-
nia podjęta zostanie dyskusja dotycząca efektów programu „Rodzina 500+” mogących 
mieć wpływ na rozwój rynku pracy w Polsce. 
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Możliwe konsekwencje programu „Rodzina 500+” 
dla rynku pracy

Z punktu widzenia zachodzących obecnie zmian na rynku pracy, najważniejszym celem 
programu „Rodzina 500+” jest cel pronatalistyczny. Jego realizacja ma doprowadzić do 
zwiększenia liczby rodzących się dzieci w  Polsce, zatrzymania procesów starzenia się 
i wymierania społeczeństwa oraz, w dalszej perspektywie, do obniżenia obciążenia osób 
pracujących osobami niepracującymi. 

Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju i mówić o pełnej zastępowalno-
ści pokoleń, na jedną kobietę w wieku rozrodczym powinno przypadać średnio 2,10–2,15 
dziecka, innymi słowy 2100–2150 dzieci na każde 1000 kobiet w wieku 15–49 lat. Chodzi 
o zachowanie takiego potencjału demograficznego, w którym każda kobieta zostałaby 
zastąpiona przez córkę. Obecnie współczynnik dzietności daleko odbiega od pożądanej 
wielkości. Rok 1998 był ostatnim, w którym przekroczył 1,40 – później spadał [Klinger, 
Osiecki 2018]. Najniższą jego wartość (1,22) odnotowano w 2003 roku. Kolejne lata przy-
niosły pewną poprawę i aż do 2009 roku liczba urodzeń oraz współczynnik dzietności 
rosły osiągając poziom 1,40. Niestety trend ten uległ odwróceniu i w okresie od 2011 
do 2015 roku współczynnik dzietności nie przekraczał 1,3. W  latach 2016–2017 znów 
zaczęło rodzić się więcej dzieci. W  2016 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 382,3 tys. 
i była większa o 13 tys. niż w roku poprzednim. W 2017 roku urodziło się około 402 tys., 
czyli o kolejne 20 tys. więcej. W 2016 r. na 1000 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 
1357 urodzonych dzieci, a w 2017 r. liczba ta wzrosła do 1453 urodzeń żywych na 1000 
kobiet w wieku 15–49 lat (tab. 3). Niestety, z danych GUS z listopada 2018 roku wynika, 
że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zarejestrowano niewiele ponad 296 
tysięcy urodzeń żywych [GUS 2018d, s. 44]. To o 10 tys. urodzeń mniej niż w tym samym 
okresie przed rokiem. Z  drugiej jednak strony, liczba urodzeń jest o  9 tys. wyższa niż 
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500+” dopiero 
ruszał [GUS 2017, s. 61]. 

Tak niskie wartości współczynnika dzietności mają dwie podstawowe przyczyny. 
Pierwszą z nich jest absolutny spadek liczby urodzeń, drugą – odłożenie macierzyństwa 
w czasie oraz zmieniający się wzorzec płodności według wieku matek [Kotowska, Magda 
2017, s. 5]. Oznacza to, że kobiety w Polsce w coraz późniejszym wieku rodzą dzieci, co 
widoczne jest w rosnącym przeciętnym wieku matek, który wzrósł z 27,4 lat w 2000 roku 
do 30,1 lat w 2017 (tab. 3) oraz w rosnącym przeciętnym wieku urodzenia pierwszego 
dziecka, który w 2000 roku wynosił 24,5 lat, a w 2015 – 27,1 lat [Kurkiewicz 2017, s. 116].
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Tabela 3. Charakterystyki wzorca płodności w Polsce w latach 2000–2017

Rok

Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku
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)15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49

2000 17,0 83,3 94,6 51,7 21,4 4,8 0,2 1367 27,36 378,3
2001 15,9 76,0 92,3 52,4 21,5 4,8 0,2 1315 27,55 368,2
2002 15,2 68,4 88,8 51,8 21,4 4,7 0,2 1249 27,71 353,8
2003 14,5 64,1 88,1 52,9 20,9 4,6 0,2 1222 27,83 351,1
2004 13,8 60,9 89,1 55,5 21,9 4,8 0,2 1227 28,03 356,1
2005 13,5 58,7 90,3 59,2 22,7 4,8 0,2 1243 28,18 364,4
2006 13,9 57,7 91,1 52,8 24,0 4,9 0,2 1267 28,30 374,2
2007 14,8 58,2 91,7 67,0 25,9 5,2 0,2 1306 28,40 387,9
2008 16,3 61,0 96,2 72,5 28,2 5,5 0,2 1390 28,44 414,5
2009 16,3 58,8 96,0 74,4 29,9 5,8 0,3 1398 28,59 417,6
2010 15,3 56,1 94,4 75,1 31,3 6,1 0,2 1376 28,76 413,3
2011 13,9 51,3 89,1 70,9 30,0 6,1 0,3 1297 28,86 388,4
2012 14,2 50,8 89,2 70,8 30,6 6,2 0,3 1299 28,88 386,3
2013 13,7 48,4 85,8 69,4 29,5 6,2 0,3 1256 28,93 369,6
2014 13,1 47,8 88,0 73,0 31,3 6,0 0,3 1290 29,06 375,2
2015 12,3 47,2 87,5 74,3 31,5 6,6 0,3 1289 29,17 369,3
2016 11,9 48,3 92,2 79,2 34,1 7,0 0,3 1357 29,29 382,3
2017 10,1 55,9 132,5 134,9 57,6 10,6 0,4 1453 30,08 402,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kurkiewicz [2017, ss. 100 i 105], GUS [2018e], Baza Demografia 

GUS [http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia…].

Realizowana obecnie w  Polsce polityka rodzinna wydaje się ponadto kreować dość 
sprzeczne bodźce. Jak piszą Kotowska i Magda, z jednej strony większy dostęp do publicz-
nych żłobków i przedszkoli oraz innych form opieki nad dziećmi powinien zwiększyć aktyw-
ność zawodową obojga rodziców. Z drugiej strony dłuższe urlopy związane z narodzinami 
dziecka, wraz ze zwiększonym dostępem do relatywnie wysokich świadczeń rodzinnych 
prawdopodobnie zmniejszają bodźce do podjęcia pracy lub jej poszukiwania. Te tenden-
cje widać szczególnie u kobiet, głównie tych gorzej wykształconych, z mniejszym doświad-
czeniem zawodowym oraz (potencjalnie) mniej zarabiających [Kotowska, Magda 2017, s. 8]. 
Istnieją słuszne obawy, że program „Rodzina 500+” może właśnie w ten sposób wpłynąć na 
aktywność zawodową kobiet. Mogą być one mniej zmotywowane do podjęcia pracy przed 
porodem i bardziej skłonne do pozostania poza rynkiem pracy, pogarszając w ten sposób 
swoją przyszłą sytuację finansową (bardzo niskie emerytury, które prawdopodobnie i  tak 
będą musiały być dotowane z budżetu państwa). Pewne niepokojące trendy na rynku pracy 
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już są widoczne. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–44 lat w okresie 
działania programu się zmniejsza. Mimo że zmiany te są stosunkowo niewielkie, tendencja 
spadkowa wydaje się stała (wyk. 1). 

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn i kobiet w wieku 25–44 lat 
w Polsce w latach 2010–2017 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [2018f, ss. 64–69] i Kotowska, Magda [2017, s. 8]. 

Jeszcze bardziej niepokojące dane GUS przedstawił w lipcu 2018 roku, analizując ak-
tywność ekonomiczną rodziców należących do gospodarstw domowych otrzymujących 
oraz nieotrzymujących świadczenia wychowawczego programu „Rodzina 500+” (tab. 4). 
O ile wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia po-
zostawały na zbliżonym poziomie w obu typach gospodarstw domowych, to już w przy-
padku kobiet wartości te różniły się bardzo wyraźnie. Współczynnik aktywności zawodo-
wej kobiet nieotrzymujących świadczeń wychowawczych wynosił 84,5%, a wśród kobiet 
otrzymujących to świadczenie zaledwie 67,4%. Jeszcze większą różnicę zaobserwowano 
w wartościach wskaźnika zatrudnienia. Wśród kobiet niekorzystających z programu wy-
niósł on 82,8% – a wśród kobiet z niego korzystających tylko 64,1%. Wyraźne różnice wi-
doczne są także w wielkości stopy bezrobocia – odpowiednio 2,0% i 4,9%. 
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Tabela 4. Współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i  stopa 
bezrobocia wśród rodziców należących do gospodarstw domowych otrzymują-
cych oraz nieotrzymujących świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 
500+” (w %)
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w gospodarstwach domowych 
otrzymujących świadczenie 

wychowawcze

w gospodarstwach domowych 
nieotrzymujących świadczenia 

wychowawczego
Ogółem 80,7 77,9 3,5 89,9 88,5 1,5

z jednym 
dzieckiem poniżej 

18 lat
69,8 64,0 8,2 90,5 89,2 1,5

z dwójką dzieci 
poniżej 18 lat 85,1 82,8 2,8 85,2 85,5 3,1

z trójką i więcej 
dzieci poniżej 

18 lat
75,6 73,8 2,4 57,1 52,4 -

Mężczyźni 95,5 93,3 2,4 96,2 95,2 1,0

z jednym 
dzieckiem poniżej 

18 lat
91,8 86,0 6,0 96,1 95,2 0,9

z dwójką dzieci 
poniżej 18 lat 96,7 95,1 1,6 97,8 95,6 x

z trójką i więcej 
dzieci poniżej 

18 lat
94,5 92,0 2,6 100,0 100,0 -

Kobiety 67,4 64,1 4,9 84,5 82,8 2,0

z jednym 
dzieckiem poniżej 

18 lat
55,4 49,7 10,6 85,6 83,9 2,0

z dwójką dzieci 
poniżej 18 lat 74,0 70,9 4,2 73,7 71,7 x

z trójką i więcej 
dzieci poniżej 

18 lat
57,5 56,2 2,6 66,7a 66,7a -

a – dane za I kwartał 2018 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [2018c, ss. 127–128; 2019, ss. 127–128].
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Inny niepokojący sygnał wskazujący na możliwe niekorzystne oddziaływanie progra-
mu „Rodzina 500+” na polski rynek pracy to rosnąca liczba kobiet, które pozostają nieak-
tywne zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych, polegających na opiekowaniu się 
dziećmi i  innymi osobami [Ruzik-Sierdzińska 2017, s. 8]. To oraz zajmowanie się domem 
są także jednymi z głównych powodów, dla których kobiety przestają pracować, według 
raportu Deloitte [2018, s. 18], przygotowanego na zlecenie Coca-Cola Poland Services 
w ramach Forum Rynku Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców4. Według przywo-
łanego raportu opieka nad dzieckiem oraz zajmowanie się domem to również kluczowe 
bariery w podjęciu pracy. Uważa tak odpowiednio 41% i 27% badanych kobiet (rys. 1). 

Rysunek 1. Kluczowe powody zaprzestania pracy oraz kluczowe bariery w podjęciu 
pracy przez kobiety w Polsce (w %)

4 Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2017 r. przez niezależną pracownię badawczą IQS. Z uwagi na 
tematykę analizowanego zjawiska wykorzystano metodę badania CAWI w  panelu internetowym. Struktura 
panelistek wiernie odzwierciedla strukturę populacji Polski. Badaniem objęto reprezentatywną próbę 1000 
kobiet w wieku 18–59 lat, które w ostatnim tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) nie wykonywały jakiejkol-
wiek pracy przynoszącej zarobek lub dochód i nie pomagały w rodzinnej działalności gospodarczej. W bada-
niu nie były uwzględnione kobiety, które czasowo nie wykonywały pracy ze względu na urlop macierzyński, 
rodzicielski, wypoczynkowy czy wychowawczy, przez trudne warunki atmosferyczne, strajk, system pracy, 
naukę lub podnoszenie kwalifikacji, urlop bezpłatny i z innych przyczyn [Deloitte 2018, s. 11].
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Uwaga, w przypadku barier badane mogły podać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Deloitte [2018, s. 18]. 

Jak do tej pory brak dowodów, że jest to wynik wyłącznie zmian w polityce rodzin-
nej, trudno jednak przypisać obserwowaną malejącą aktywność kobiet na rynku pracy 
jakimkolwiek innym zmianom instytucjonalnym, jakie miały miejsce w ostatnich latach 
w Polsce. Jeśli w kolejnych okresach funkcjonowania programu „Rodzina 500+” sytuacja 
zacznie się pogłębiać, to dojdzie do wyraźnego deficytu podaży na rynku pracy w Pol-
sce [Kiełczewska, Lewandowski 2017, s. 14]. Wstępne szacunki wskazują, że w krótkim 
okresie możliwy jest wzrost liczby aktywnych zawodowo kobiet o 175 tys., co w związku 
z istnieniem tzw. bezrobocia naturalnego przełożyłoby się na 161 tys. pracujących Polek. 
W efekcie może to wygenerować do 2025 roku dodatkowo około 50 mld zł PKB oraz po-
nad 19 mld zł więcej środków płynących z podatków [Deloitte 2018, s. 61]. Syntetyczną 
ocenę programu „Rodzina 500+” w kontekście obserwowanych zmian na rynku pracy 
przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Ocena programu „Rodzina 500+” w kontekście zmian na rynku pracy 

Mocne Słabe
•	 Spadek bezrobocia 
•	Obserwowalny wzrost urodzeń 

•	 Spadek aktywności zawodowej kobiet
•	 Spadek zatrudnienia wśród kobiet

Szanse Zagrożenia
•	 Poprawa sytuacji demograficznej Polski, 

a co za tym idzie obniżenie obciążenia osób 
pracujących osobami niepracującymi
•	Doprowadzenie do pełnej zastępowalności 

pokoleń 
•	Generowanie nowych miejsc pracy w wyniku 

popytu na towary i usługi wynikające z opieki 
i wychowania dzieci 
•	 Zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób 

młodych, wchodzących na rynek pracy

•	 Spadek motywacji kobiet do rozwoju 
zawodowego (zwłaszcza tych gorzej 
wykształconych i z mniejszym doświadczeniem 
zawodowym)
•	Niskie przyszłe emerytury dla kobiet biernych 

zawodowo 
•	Utrudniony powrót na rynek pracy 

w wypadku długookresowej bierności zawodowej 
kobiet
•	Deficyt podaży na rynku pracy w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy literatury przedmiotu i opracowań źródłowych. 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, w chwili obecnej nie da się określić wpływu 
programu „Rodzina 500+” na rynek pracy jako jednoznacznie pozytywny czy negatywny. 

Zakończenie

Wobec możliwego przyszłego deficytu podaży pracy, wynikającego ze starzenia się pol-
skiego społeczeństwa, niemalże zerowego przyrostu naturalnego i  braku zastępowal-
ności pokoleń, program „Rodzina 500+” może okazać się rozwiązaniem, które oprócz 
korzyści w postaci poprawy sytuacji demograficznej czy spadku poziomu ubóstwa naj-
młodszych obywateli, może przynieść także negatywne konsekwencje. Do największych 
zagrożeń, mogących już dziś mieć wpływ na rynek pracy, należy zaliczyć uszczuplanie 
siły roboczej przez rezygnujących z pracy beneficjentów programu. Mowa tu zwłaszcza 
o kobietach pozostających w domu, aby zająć się dziećmi [Haponiuk 2012, s. 48]. Zwrócić 
należy uwagę, że program „Rodzina 500+” ma charakter czasowy i wcześniej czy później 
zostanie zakończony5. Powrót na rynek pracy w wypadku długookresowej bierności za-
wodowej, jak słusznie zauważa Wronowska [2017, s. 200], jest trudny, z uwagi choćby na 
deprecjację posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Długi okres bez pracy często skutku-
je także wycofaniem się z rynku pracy [Kotowska, Sztanderska, Wóycicka 2007, s. 6]. Nie 

5  Z drugiej jednak strony, w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzie-
ci mówi się o perspektywie długoterminowej programu, zakładając ponadto zniesienie progu dochodowego,  
a w efekcie rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na pierwsze, również jedyne dziecko [MRPiPS 2019b].
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można również zapomnieć o  niższych przyszłych emeryturach osób, które zrezygnują 
z zatrudnienia w dłuższym okresie. 

Odpływ beneficjentów programu z  rynku pracy nie jest bez wpływu na samą go-
spodarkę. Mniejsze wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego czy 
mniejszy przyrost PKB wynikający z niepełnego wykorzystaniem mocy wytwórczych to 
tylko najważniejsze możliwe skutki uboczne programu.

Nie negując słuszności wprowadzenia programu „Rodzina 500+”, koniecznym 
wydaje się jednak bardziej holistyczne spojrzenie na kwestie polityki społeczno-eko-
nomicznej państwa i na skutki (zamierzone lub nie), które program powoduje. Poza 
koniecznością ewaluacji zmian już wprowadzonych, wiele jeszcze pozostaje do zro-
bienia. W opinii różnych środowisk potrzebne są kolejne instrumenty ułatwiające ro-
dzicom godzenie pracy z opieką nad dziećmi czy zachęcające do równego podziału 
obowiązków między rodzicami. Interesującą propozycją jest wprowadzenie rozwią-
zań systemowych umożliwiających łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z  życiem 
prywatnym (np. rozwój różnych form telepracy, wprowadzanie bardziej elastycznych 
form zatrudnienia), rozwinięcie sieci placówek opieki nad dziećmi, edukacji przed-
szkolnej i opieki długotrwałej [Trzeciakowski, Zajkowska 2015, s. 4]. Skutecznym środ-
kiem zaradczym może także okazać się zmiana przepisów dotyczących wynagrodzeń 
chorobowych wypłacanych kobietom w  czasie ciąży czy umożliwienie korzystania 
z urlopu macierzyńskiego na miesiąc przed porodem. W końcu, jak słusznie zauważają 
Kotowska i Magda [2017, s. 9], większa elastyczność godzin pracy oraz poprawa jakości 
pracy – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – przyczyni się do zrealizowania celów, ja-
kie stawiają sobie polityka rodzinna oraz polityka rynku pracy, a tego życzyliby sobie 
przecież wszyscy interesariusze.
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Age Management – Consequence of Changes  
in the Labor Market

Abstract: Unfavourable demographic changes are one of the most important challenges fa-

ced by most countries of the European Union. They translate directly onto an observable pro-

gressing process of the aging of society. The aging of society has negative consequences for 

the changes occurring in the structure of supply on the labour market. The aim of the paper is 

to show age management as a new area of human resources management in an organization, 

which is a response to changes occurring in the structure of supply on the labour market in 

the context of the process of the aging of society. The paper was based mostly on a critical 

analysis of the literature, supplemented by secondary data coming from statistical reports 

and summaries. 
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Wstęp

Dynamiczne zmiany, zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, uwarunkowane są wie-
loma czynnikami, z których zasadnicze znaczenie przypisywane jest nasilającemu się 
procesowi globalizacji, internacjonalizacji, wzmożonej konkurencji, a  także zmianom 
demograficznym. Można obiektywnie stwierdzić, że proces starzenia się społeczeństw 
jest faktem. Dla rynku pracy oznacza to spadek liczby młodych pracowników i wzrost 
liczby pracujących osób starszych, co niejako naturalnie wymusza wydłużanie aktyw-
ności zawodowej.
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Celem artykułu jest ukazanie zarządzania wiekiem jako nowego obszaru zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w organizacji, będącego odpowiedzią na zmiany zacho-
dzące w strukturze podaży na rynku pracy w kontekście procesu starzenia się spo-
łeczeństwa. Realizacji celu pracy podporządkowano układ artykułu. Ukazano zatem 
zarysowujące się tendencje zmian demograficznych w  Polsce, opisano uwarunko-
wania zarządzania wiekiem, przybliżono koncepcję zarządzania wiekiem oraz wska-
zano na zróżnicowane podejście do zarządzania wiekiem przez organizacje funkcjo-
nujące w różnych państwach. Artykuł został oparty głównie na krytycznej analizie 
literatury przedmiotu, uzupełnionej danymi wtórnymi pochodzącymi z  raportów 
i zestawień statystycznych.

Starzenie się społeczeństwa, a rynek pracy – 
wprowadzenie do tematyki

 Jednym z poważniejszych wyzwań, przed jakim stoi większość krajów Unii Europejskiej, 
w tym Polska, są niekorzystne zmiany demograficzne (tabela 1), mające bezpośrednie 
przełożenie na obserwowany, postępujący proces starzenia się społeczeństwa. 

Tabela 1. Prognoza ludności Polski do 2050 roku

Wyszczególnienie
Rok

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Współczynnik dzietności 1,32 1,38 1,43 1,46 1,48 1,50 1,52
Średni wiek rodzenia (w latach) 29,8 30,2 30,5 30,8 31,0 31,2 31,3

Przeciętne trwanie 
życia (w latach)

Mężczyźni 74,6 75,9 77,3 78,4 79,5 80,8 82,1
Kobiety 82,1 83,0 84,0 84,8 85,6 86,5 87,5

Saldo migracji zagranicznych 
(definitywnych) (w tys.) -7 -5 -2 0 0 0 0

Źródło: opracowano na podstawie GUS [2014].

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w 2050 roku, w porów-
naniu z rokiem 2015, liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,47 mln (tabela 2). Z kolei 
liczba osób w  wieku 65 lat i  więcej wzrośnie w  2050 roku w  stosunku do 2015 roku 
o ponad 5 mln. 



191

Zarządzanie wiekiem – konsekwencja zmian na rynku pracy

Tabela 2. Stan ludności w Polsce w latach 2015–2050 (stan na 31 grudnia)

Ogółem (tys.)

Rok

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

38419 38137,8 37741,5 37185,1 36476,8 35668,2 34817,4 33950,6

Źródło: opracowano na podstawie GUS [2014].

Należy także zwrócić uwagę na prognozowane pogłębienie się zjawiska tzw. 
podwójnego starzenia się, które oznacza szybki wzrost liczby i  udziału osób naj-
starszych (w wieku 80 i więcej lat) w populacji wieku powyżej 65 lat. Z szacunków 
wynika, że po 2025 roku obserwowany będzie znaczący wzrost odsetka osiemdzie-
sięciolatków i starszych (tabela 3). Szacuje się, że w 2050 roku w Polsce liczba osób 
w  wieku 80 lat i  więcej osiągnie poziom ponad 3,5 mln, spośród których ponad 
59 tys. ukończy 100 lat.

Tabela 3. Podwójne starzenie się populacji w Polsce w latach 2020–2050

Wyszczególnienie
Rok

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Wiek 65–79 (%) 23,4 20,5 25, 32,2 35,8 34,0 31,9
Wiek 80+ (%) 76,6 79,5 74,5 67,8 64,2 66,0 68,1

Źródło: opracowano na podstawie GUS [2014].

Konsekwencją spadku liczby ludności, przy zachowaniu stałej aktywności zawodo-
wej, jest malejąca podaż pracy zarówno w ujęciu względnym, jak i bezwzględnym. Dane 
zawarte w tabeli 4 i 5 pokazują jednoznacznie zarysowujące się niekorzystne tendencje, 
tj. wzrost populacji osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej wśród kobiet oraz 
65 lat i więcej wśród mężczyzn) przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku pro-
dukcyjnym (18–59 lat wśród kobiet oraz 18–64 lat wśród mężczyzn).

Tabela 4. Ludność w  wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i  poprodukcyjnym 
w Polsce w latach 2000–2017

Wiek (w %)
Rok

2000 2005 2010 2015 2017
Przedprodukcyjny 24,4 20,6 18,8 18,0 18,0

Produkcyjny 60,8 64,0 64,4 62,4 61,2

Poprodukcyjny 14,8 15,4 16,8 19,6 20,8

Źródło: opracowano na podstawie GUS [2018].
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Tabela 5. Prognoza struktury ludności w  wieku produkcyjnym i  poprodukcyjnym 
w Polsce w latach 2020–2050

Wyszczególnienie (w %)
Rok

2020 2035 2050

Wiek produkcyjny
mobilni 62,4 51,8 56,3
niemobilni 37,6 48,2 43,7

Wiek poprodukcyjny 22,6 28,0 36,5

Źródło: opracowano na podstawie GUS [2014].

Niekorzystne zmiany proporcji pomiędzy grupą ludności pracującej a ludnością w wie-
ku poprodukcyjnym ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wielu obszarów życia 
społeczno-gospodarczego kraju (np. system emerytalny czy system służby zdrowia).

Prognozowany spadek liczby ludności w  wieku przedprodukcyjnym i  produkcyjnym 
oraz wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym wymagają dostosowania rynku pracy do 
możliwości i oczekiwań osób w wieku 50+. Może się to przejawiać m.in. w podejmowaniu 
działań służących wzrostowi liczby osób starszych pozostających w stanie zatrudnienia czy 
też podwyższeniu wieku emerytalnego. Skutki takiego podejścia mają bardzo wymierne, 
korzystne efekty, np. ograniczenie obciążenia budżetu państwa dzięki spadkowi świadczeń 
społecznych, wynikających z aktywności zawodowej osób starszych1 czy też przekazywanie 
przez osoby starsze wiedzy i doświadczenia młodemu pokoleniu [szerzej Jurek 2012].

Przedstawione niekorzystne tendencje zasobów pracy skutkować będą wzrostem 
wartości współczynnika obciążenia ludności w wieku produkcyjnym osobami w wieku 
poprodukcyjnym. Według prognozy demograficznej, poziom wspomnianego współ-
czynnika w 2050 roku wynosił będzie 52,2 (tabela 6).

Tabela 6. Współczynniki obciążenia demograficznego dla Polski, lata 2020–2050

Obciążenie ludnością w wieku 
Rok

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

nieprodukcyjnym 67 72 73 76 83 93 105

przedprodukcyjnym 30 30 28 27 27 28 30

poprodukcyjnym 38 43 45 49 56 65 75

Źródło: opracowano na podstawie GUS [2014].

1 Analizę wpływu starzenia się społeczeństwa na budżet i gospodarkę do 2060 roku ujęto m.in. w sprawozda-
niu Komisji na temat starzenia się społeczeństwa z 2009 roku [zob. Sprostanie wyzwaniom… 2009]. 
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Analiza przedstawionych danych pokazuje, że proces starzenia się populacji będzie 
miał daleko idące konsekwencje dla rynku pracy. Szacuje się, że w 2050 roku liczba lud-
ności w wieku produkcyjnym wyniesie ok. 16,5 mln, podczas gdy liczba ludności w wie-
ku poprodukcyjnym osiągnie poziom ponad 12 mln. Oznacza to, że w  2050 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 75 osób w wieku poprodukcyjnym. 
Z kolei liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, tj. dzieci i młodzieży (w wieku 0–17 lat), 
zmniejszy się do poziomu ok. 5 mln, tj. 14,6% populacji.

Widoczne jest zatem, że starzenie się społeczeństwa ma negatywne konsekwencje 
dla zmian zachodzących w strukturze podaży na rynku pracy.

Uwarunkowania zarządzania wiekiem 

Proces starzenia się społeczeństwa jest faktem. Wskazuje na to kształtowanie się danych 
demograficznych. Taki stan rzeczy ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów 
będących uczestnikami rynku pracy. 

Z punktu widzenia państwa proces starzenia się ludności może prowadzić do desta-
bilizacji rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego (spadek liczby pracowników 
oraz wzrost liczby osób w wieku emerytalnym skutkuje wzrostem wydatków na eme-
rytury i  jednoczesnym spadkiem przychodów do budżetu z wpływów podatkowych). 
Stąd też w ramach polityki państwa podejmowane są działania mocno ukierunkowane 
na [Bałandynowicz-Panfil 2009]:

 · zaangażowanie osób starszych2 (osób z  pokolenia 50+) w  aktywność zawodową 
(m.in. umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwiększających ich 
szansę na podjęcie pracy poprzez zajęcia organizowane np. przez Centrum Inicjatyw 
Senioralnych, Urzędy Pracy, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy włączenie ludzi star-
szych w system kształcenia ustawicznego),
 · przeciwdziałanie dyskryminacji związanej z wiekiem oraz promowanie zatrudniania 

osób w dojrzałym wieku (działania obalające stereotypy pracowników starszych jako 
np. mniej produktywnych, mało chętnych do podnoszenia kwalifikacji oraz uwrażli-
wienie pracodawców i  wytworzenie u  nich pozytywnego nastawienia do starszych 
pracowników), 

2 Za osoby starsze w kontekście rynku pracy uznaje się najczęściej osoby powyżej 45, 50 lub 55 roku życia 
z uwagi na to, że jest to starsza część populacji osób w wieku produkcyjnym. W dużej części opracowań doty-
czących rynku pracy termin „starszy pracownik” odnosi się do pracowników w wieku 50+ lub 55+. Jako syno-
nimu używa się terminu „pracownik dojrzały”.
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 · uwrażliwienie społeczeństwa na nadcho dzące zmiany demograficzne oraz przygo-
towanie rozwiązań, które pomogą złagodzić skutki narastającego problemu starzenia 
się społeczeństwa,
 · podejmowanie działań w  obszarze reform systemu emerytalnego [por. Szcze-

pański 2010] i  socjalnego (np. stosowanie wyższych emerytur dla dłużej pracują-
cych i  niższych świadczeń przy wcześniejszych emeryturach oraz zastosowanie 
bardziej restrykcyjnych wymogów niezbędnych do uzyskania pełnych świadczeń 
emerytalnych). 

Dla przedsiębiorstwa zachodzące zmiany demograficzne oznaczają w  niedługiej 
przyszłości najprawdopodobniej problem z odpowiednią liczbą pracowników, a także 
wraz z  odejściem pracowników starszych utratę ich kompetencji zawodowych, nie-
zbędnych dla utrzymania ciągłości efektywnej pracy w organizacji. Stąd też głównym 
celem z perspektywy przedsiębiorstwa jest stworzenie środowiska pracy przyjaznego 
pracownikom w  każdym wieku (z  mocnym zaakcentowaniem na pracowników star-
szych) i  na różnych stanowiskach. Chcąc utrzymać dotychczasową pozycję rynkową 
przedsiębiorstwa bądź ją wzmocnić kadra zarządzająca będzie musiała podjąć sku-
teczne kroki celem wykorzystania potencjału pracowników w dojrzałym wieku. Przed-
siębiorstwo powinno zatem podejmować działania służące [zob.: Naegele, Walker 
2006; Fabisiak, Prokurat 2012; Adamska-Chudzińska 2016]:

 · promowaniu różnorodności wiekowej, 
 · podnoszeniu świadomości (głównie menedżerów HR średniego szczebla) w zakresie 

wieku osób zatrudnionych w całej organizacji, 
 · dopasowaniu celów i narzędzi zarządzania w każdym z obszarów zarządzania zaso-

bami ludzkimi do możliwości pracowników w każdym wieku, 
 · podejmowaniu działań kompleksowych, a  nie fragmentarycznych, skierowanych 

do pracowników w każdym wieku (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych), 
obejmujących cały okres ich kariery zawodowej, 
 · zapewnieniu możliwości ciągłego kształcenia się pracownikom w każdym wieku,
 · wprowadzaniu inicjatyw z zakresu zarządzania wiekiem (wraz z przeprowadzeniem 

oceny ich wpływu). 
Należy wziąć także pod uwagę perspektywę pracownika w  dojrzałym wieku, dla 

którego ważne jest wydłużenie aktywności zawodowej poza przyjęty wiek emerytalny, 
rozwój jego indywidualnej kariery, skoncentrowanie się na rozwoju zawodowym oraz 
możliwość ciągłego kształcenia (m.in. uaktualnianie i doskonalenie kompetencji zawo-
dowych, opieka zdrowotna i BHP) [zob. Naegele, Walker 2006; Fabisiak, Prokurat 2012; 
Adamska-Chudzińska 2016].
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Pod wpływem powyższych uwarunkowań zaistniała zatem konieczność wypraco-
wywania nowego podejścia w zarządzaniu, które w większym stopniu uwzględnia-
łoby kwestie wieku (w skali makro, jak i mikro). Przyjmuje się bowiem czynnik wieku 
za ten, który w istotny sposób różnicuje pracowników w miejscu pracy. Zarządzanie 
wiekiem stanowi zatem dla wielu podmiotów nowy obszar zarządzania zasobami 
ludzkimi.

Zarządzanie wiekiem – nowy obszar zarządzania zasobami 
ludzkimi 

Zarządzanie wiekiem stanowi element zarządzania różnorodnością. W  literaturze 
przedmiotu nie ma jednego sposobu definiowania i  podejścia do zarządzania wie-
kiem. Termin ten jest interpretowany na dwa sposoby. Szersza interpretacja akcentuje 
fakt, iż zarządzanie wiekiem dotyczy pracowników w każdym wieku (różne pokolenia), 
uwzględnia ich potrzeby i zadania rozwojowe, a także wykorzystuje ich potencjał za-
wodowy [zob. np. Liwiński, Sztanderska 2010; Schimanek, Kotzian, Arczewska 2015], 
a węższa podkreśla uwzględnienie potrzeb i wykorzystanie potencjału zawodowego 
głównie starszych pracowników poprzez zastosowanie określonych rozwiązań [zob. 
np. Urbaniak, Wieczorek 2007]. 

W  artykule przyjęto węższe rozumienie zarządzania wiekiem, co nie jest tożsa-
me z  prowadzeniem polityki preferowania osób starszych, lecz postrzegać je należy 
w kontekście prowadzenia polityki wyrównywania szans osób w różnym wieku. Takie 
podejście do zarządzania wiekiem wynika głównie z obserwowanego, postępującego 
procesu starzenia się społeczeństw (państw wysokorozwiniętych), zdeterminowanego 
przede wszystkim przez niski przyrost naturalny, wzrost średniej długości życia, jak rów-
nież – istotny dla niektórych krajów, w tym Polski – odpływ młodych ludzi za granicę. 

Zarządzanie wiekiem można rozpatrywać z trzech poziomów, mając na względzie 
zasięg podejmowanych działań (rysunek 1). 
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Rysunek 1. Poziomy zarządzania wiekiem 

Źródło: opracowano na podstawie Zięba, Szuwarzyński [2008]; Stachowska [2012]; Fabisiak [2012]; Men-

dryk [2013]; Adamska-Chudzińska [2016].

Obserwując zachodzące zmiany demograficzne, można przypuszczać, że za 10–15 lat 
zarządzanie wiekiem w organizacjach stanie się nie wyborem, a koniecznością. Obecnie 
w wielu organizacjach brak jest spojrzenia perspektywicznego, przez pryzmat korzyści, 
jakie zyskują firmy dzięki zatrudnieniu dojrzałych pracowników (doświadczenie, moż-
liwość edukowania zawodowego młodszych pracowników, przywiązanie do miejsca 
pracy, lojalność). Część pracodawców ma często nieuzasadnione uprzedzenia wobec 
starszych pracowników, co może być uwarunkowane subiektywnymi odczuciami [por. 
Szaban 2013; Isopahkala-Bouret 2015]. Można spotkać się z opinią, że osoby starsze są 
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mniej produktywne, niechętnie podnoszą swoje kwalifikacje, a zarazem są kosztowne 
ze względu na staż pracy i doświadczenie zawodowe, mają wolniejsze tempo pracy, gor-
szy stan zdrowia co generuje większą absencję, a także obniżone zdolności poznawcze. 
Pytanie, na ile jest to stan rzeczywisty, a na ile funkcjonowanie stereotypów. 

Wydaje się bardzo prawdopodobnym to, że już w  niedalekiej przyszłości coraz 
mocniej zyskiwać będą te przedsiębiorstwa, które doceniają dojrzałych pracowników 
i wprowadzają narzędzia i działania z zakresu zarządzania wiekiem. Zaznaczyć należy, 
że nie tylko przedsiębiorstwo jest beneficjentem korzyści z  implementacji zarządza-
nia wiekiem. Korzyści zyskują także inne podmioty, m.in. pracownicy (np. utrzymanie 
zatrudnienia co najmniej do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, utrzyma-
nie zadowolenia i satysfakcji z pracy dzięki uczestnictwu w zorganizowanych formach 
międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i kształceniu ustawicznemu, programom 
promocji zdrowia oraz utrzymanie zadowalającej sytuacji finansowej i zadowolenia z ży-
cia), państwo (np. utrzymanie, a nawet powiększenie zasobu osób aktywnych zawodo-
wo i tym samym utrzymanie możliwości wytwórczych gospodarki oraz dobrobytu spo-
łecznego, uchronienie systemu emerytalnego i  finansów publicznych przed zapaścią, 
m.in. poprzez zmniejszenie kosztów świadczeń społecznych, zmniejszenie dyskrymina-
cji w zatrudnieniu ze względu na wiek oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecz-
nego) [Cichorzewska i in. 2015; Sołtys 2013; Szcześniak 2013].

Zróżnicowanie terytorialne a zarządzanie wiekiem

Obserwacja rzeczywistości społeczno-gospodarczej, jak też prowadzone badania i anali-
zy, dają podstawy, by przypuszczać, że przedsiębiorstwa, pomimo wielu przesłanek wy-
stępujących w ich otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, nie doceniają wagi procesu 
starzenia się społeczeństw i nie są dobrze przygotowane do zachodzących zmian demo-
graficznych [Managing… 2007; Managing… 2014].

Badacze zwracają uwagę, że adaptacja przedsiębiorstw do nowej sytuacji rynkowej 
jest niewystarczająca, przy czym lepiej radzą sobie pod tym względem organizacje pub-
liczne (częściej podejmujące jakiekolwiek działania z zakresu zarządzania wiekiem) niż 
prywatne czy pozarządowe. 

Należy także zwrócić uwagę na kwestie zarządzania wiekiem w kontekście zróżni-
cowania terytorialnego. Rozpatrując kraje europejskie, można je przyporządkować do 
jednej z czterech grup, gdzie grupa I oznacza wysoki stopień zaangażowania w działania 
z obszaru zarządzania wiekiem, zaś grupa IV – niski (tabela 7).
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Tabela 7. Podział krajów europejskich ze względu na sytuację osób starszych

Grupa krajów Kraje wchodzące w skład 
grupy

Zbiorcze określenie danej 
grupy krajów

Grupa I
kraje skandynawskie Dania, Finlandia, Szwecja Skandynawska opieka

Grupa II
kraje Europy kontynentalnej

Belgia, Francja, Luksemburg, 
Austria, Niemcy, Holandia, 
Irlandia, Wielka Brytania

Zachodnioeuropejska 
rozmaitość

Grupa III
kraje Europy Południowej

Grecja, Włochy, Portugalia, 
Hiszpania, Cypr, Malta Środziemnomorska droga

Grupa IV
kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej

Czechy, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Polska, Słowenia, 
Słowacja, Węgry, Bułgaria, 
Rumunia

Środkowoeuropejska młoda
demokracja

Źródło: Kołodziejczyk-Olczak [2013], por. Szukalski, Wiktorowicz [2011].

Wyodrębnione grupy krajów zostały porównane według siedmiu kryteriów w  ra-
mach zaawansowania zarządzania wiekiem (tabela 8).

Tabela 8. Porównanie zaawansowania krajów europejskich w  zakresie zarządzania 
wiekiem
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Grupa III
Środziemnomorska droga +++ ++ +++ + + + ++

Grupa IV
Środkowoeuropejska 
młoda demokracja

++ + + + + + +

Skala: od „+” – bardzo rzadko ma miejsce, do „+++++” – bardzo często ma miejsce.

Źródło: Kołodziejczyk-Olczak [2013].

Generalnie można przyjąć, że kraje skandynawskie prezentują systemowe i systema-
tyczne podejście do aktywnego starzenia się i zarządzania wiekiem – są prekursorem 
zarządzania wiekiem w Unii Europejskiej i prowadzą adekwatne rozwiązania już od kil-
kudziesięciu lat. W  krajach Europy kontynentalnej widoczna jest wysoka świadomość 
problemu starzenia się i zarazem niedosyt osiągnięć na gruncie zarządzania wiekiem. 
W  ostatnich latach kraje Europy kontynentalnej próbują uczulić pracodawców na ko-
nieczność intensyfikacji działań w tym obszarze. Jest to grupa bardzo zróżnicowana – 
wyróżniają się w niej na korzyść trzy kraje: Holandia, Francja i Niemcy. W pozostałych 
krajach tego regionu zarządzanie wiekiem nie należy do obszarów priorytetowych dla 
polityki – ani na poziomie makro, ani mikro. Kraje Europy Południowej cechuje słabe 
upowszechnienie zarządzania wiekiem wśród organizacji i występowanie działań wyni-
kających z dobrej woli pracodawców i pracowników. Brak w nich także wsparcia na po-
ziomie centralnym z zakresu praktyk zarządzania wiekiem (w przeciwieństwie do krajów 
z grup I  i  II). Także kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje słabe lub wręcz 
znikome zainteresowanie zarządzaniem wiekiem. W  zasadzie jedynie Czechy i  Polska 
zaczynają na poziomie centralnym tworzyć warunki wykorzystania potencjału doświad-
czonych obywateli w wieku 50+.
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Widać zatem, że wśród krajów europejskich jedynie nieliczne mogą poszczycić się 
skutecznym wdrażaniem zarządzania wiekiem przez rodzime organizacje. 

Podsumowanie

Jednym z większych wyzwań, stojących przed rządzącymi na początku XXI wieku, jest 
postępujący proces starzenia się społeczeństwa, który mocno odczuwalny jest szczegól-
nie w krajach europejskich. Wpływa on na wiele obszarów życia społecznego-gospodar-
czego, zwłaszcza na rynek pracy, na którym obecnie mamy do czynienia ze zmniejsza-
niem się i starzeniem się zasobów pracy. 

W związku z wieloma zagrożeniami wynikającymi z procesu starzenia się ludności, tak 
w skali kraju, jak i przedsiębiorstwa podmioty te podejmują szereg działań mających za 
zadanie je niwelować. W ramach polityki państwa działania te są ukierunkowane na np. 
zaangażowanie osób starszych w aktywność zawodową, przeciwdziałanie dyskryminacji 
związanej z wiekiem oraz promowanie zatrudniania osób w dojrzałym wieku i podejmo-
wanie działań w obszarze reform systemu emerytalnego. W przypadku przedsiębiorstw 
koncentrują się one m.in. na działaniach edukacyjnych podnoszących świadomość pra-
cowników na każdym szczeblu w zakresie zarządzania wiekiem, dopasowaniu celów i na-
rzędzi zarządzania w każdym z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi do możliwości 
pracowników w każdym wieku (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych) oraz 
wprowadzaniu inicjatyw z zakresu zarządzania wiekiem i oceny ich wpływu.  

Zarządzanie wiekiem jako obszar zarządzania zasobami ludzkimi jest jednym z waż-
niejszych wyzwań, przed jakimi stoi kadra zarządzająca. Te organizacje, które już teraz 
zaczną świadomie i konsekwentnie wdrażać zarządzanie wiekiem, zdobędą przewagę 
konkurencyjną nad organizacjami, które pozostają bierne wobec kwestii wieku. Naj-
prawdopodobniej już w  niedługiej przyszłości przedsiębiorstwa, chcąc być bardziej 
konkurencyjne i utrzymać swoją pozycję na rynku, będą musiały dostosować się nie tyl-
ko do zmian rynkowych, ale także demograficznych.
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Wstęp

Turystyka jest bardzo ważną gałęzią gospodarki. Tworzy ją w 2017 r. prawie 2 mln przedsię-
biorstw, z których 93,7% stanowią mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze. Wypraco-
wuje 5,2% PKB w krajach Północnej Afryki; 4,9% w państwach Południowo-Wschodniej Azji 
oraz 3,9% w krajach Unii Europejskiej. Turystyka zapewnia 75,1 mln miejsc pracy na konty-
nencie azjatyckim; 16,8 mln na kontynencie europejskim; 15,7 mln w Ameryce Północnej 
i Środkowej oraz 9 mln w Afryce [Raport WTCC 2018, s. 3].
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W państwach, które posiadają wysoki wskaźnik bezrobocia, turystyka powinna od-
grywać pierwszoplanową rolę w przyśpieszeniu rozwoju regionu [Ostrowska 2001, s. 35]. 
Wzrost ruchu turystycznego przyczynia się do polepszenia bilansu handlowego, efektu 
mnożnikowego oraz spadku bezrobocia, ponieważ tworzą się nowe miejsca pracy w bran-
ży turystycznej i paraturystycznej [Cukier 2002, ss. 165–201]. Turystyka stanowi koło za-
machowe w rozwoju poszczególnych gmin, miast, regionów i państw. Jednak muszą być 
wypracowane nowe formy współpracy, które uruchomią mechanizmy prorozwojowe.

W usługach turystycznych zatrudnionych jest prawie 9% wszystkich zasobów pracy 
[Seweryn 2015, ss. 391–399], jest to pięć razy więcej niż w  przemyśle samochodowym, 
cztery razy więcej niż w górnictwie oraz dwa razy więcej niż w sektorze usług bankowych 
[Benchmarking, 2013, s. 13]. Gospodarka turystyczna generuje co jedenaste miejsce pra-
cy na świecie. Wynika to z faktu, że usługi turystyczne wymagają wielu rąk do pracy, po-
nieważ zazwyczaj nie są to usługi zmechanizowane. Tworzenie miejsc pracy w turystyce 
jest także mniej kapitałochłonne niż w innych działach gospodarki. Zdaniem Turner i Se-
ars [2013, s. 67] 1 mln dolarów zainwestowanych w turystykę generuje 50 nowych miejsc 
pracy, a zainwestowanych w sektor finansowy, samochodowy czy komunikacyjny – tylko 
25 miejsc. Dodatkowo badania UNWTO dowodzą, że każde miejsce pracy stworzone w tu-
rystyce powoduje powstanie kolejnych trzech miejsc pracy w  innych sektorach gospo-
darki, gdyż popyt na usługi turystyczne rodzi popyt na usługi budowlane, rzemieślnicze, 
kosmetyczne, rolnicze itp. Wzrost zatrudnienia w miejscu recepcji turystycznej powoduje 
jednocześnie wzrost dochodów miejscowej ludności, wzrost dochodów dla gmin oraz 
wzrost stopy życiowej mieszkańców regionów turystycznych, ponieważ następuje w tym 
regionie ożywienie gospodarcze [Konieczna-Domańska 2007, ss. 141–143]. 

Jednak należy pamiętać też o  tym, że popyt na usługi turystyczne jest sezonowy, 
więc często i  zatrudnienie pracowników będzie sezonowe [Akinbaode, Braimoh 2010, 
ss. 149–163]. Badania przeprowadzone na zlecenie MSiT mówią, że dorywczy charakter 
pracy dotyczy około 10% pracowników branży turystycznej, duża sezonowość zatrud-
nienia występuje głównie w podmiotach świadczących usługi noclegowe, natomiast na 
czas nieokreślony pracownicy najczęściej są zatrudnieni w biurach podróży zajmujących 
się organizacją oraz pośrednictwem usług turystycznych [Raport MSiT, 2017].

Celem artykułu jest przedstawienie, jakie znaczenie ma turystyka dla tworzenia 
miejsc pracy w  przedsiębiorstwach turystycznych i  paraturystycznych oraz przedsta-
wienie zatrudnienia całkowitego, pośredniego i  indukowanego w branży turystycznej 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Utworzono także model regresji wielorakiej, 
który wskazuje na czynniki przyczyniające się do generowania miejsc pracy w przedsię-
biorstwach turystycznych. 
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Polityka UE w zwiększaniu ruchu turystycznego 
i zatrudnienia w branży turystycznej w Europie

Turystyka jest bardzo ważnym sektorem gospodarki w państwach Unii Europejskiej z punk-
tu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy. Komisja Europejska, chcąc zwiększyć stopę 
zatrudnienia w turystyce podjęła szereg działań w celu wypromowania Europy jako najpo-
pularniejszego kierunku turystycznego na świecie. Unię Europejską w 2017 roku odwiedzi-
ło 454,3 mln turystów z całego świata, podczas gdy Azję 442,0 mln, a Amerykę Północną 
240,3 mln [Raport WTCC 2018, s. 6]. Szybko zmieniająca się światowa gospodarka wpływa 
także na sektor turystyczny i na decyzje turystów co do wyboru celu podróży. W celu zwięk-
szania liczby miejsc pracy w branży turystycznej należy pobudzać konkurencyjność tego 
sektora, dbać o  jego zrównoważony rozwój i wysoką jakość świadczonych usług [MME-
MO/10/289 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-289_en.htm?locale=en, do-
stęp: 29.04.2018].

Rysunek 1. Działania sektorowe Komisji Europejskiej na rzecz utrzymania pozycji 
Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: MMEMO/10/289, http://europa.eu/rapid/press-release_

MEMO-10-289_en.htm?locale=en, dostęp: 29.04.2018.
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Należy też zwrócić uwagę na fakt, że branża turystyczna podlega ciągłym zmianom 
i turbulencjom. To stawia przemysł turystyczny przed koniecznością modernizacji i adapta-
cji do ciągle zmieniającego się popytu. Tendencje te dotyczą także kilkunastu współpracu-
jących z turystyką branż, ponieważ biorą one udział w kreowaniu produktów turystycznych 
oraz uzupełnianiu oferty turystycznej o nowe innowacyjne usługi [Zoborowski 2010, s. 9]. 
Rozwój europejskiego rynku pracy w turystyce wymaga wspólnego podejścia wszystkich 
państw członkowskich z  jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki, tradycji i  kultury po-
szczególnych krajów, wchodzących w skład Unii Europejskiej. W celu stymulowania kon-
kurencyjności sektora turystycznego w Europie, a tym samym tworzenia nowych miejsc 
pracy, Komisja Europejska przedstawiła szereg działań sektorowych (rysunek 1).

Komisja Europejska, w  celu wzrostu ruchu turystycznego w  Europie i  tym samym 
zwiększania zatrudnienia w branży turystycznej, za główne zadania uznała: 

1. Stymulowanie konkurencyjności poprzez dostosowanie przedsiębiorstw sektora 
turystycznego do nowych tendencji w zachowaniach konsumenckich i utworzenie ICT 
tourism platform (która będzie ułatwiać współpracę pomiędzy poszczególnymi pod-
miotami tj. pomiędzy biurami podróży a dysponentami bazy noclegowej oraz trans-
portowej), poprawienie umiejętności zawodowych, a  także zwiększenie mobilności 
w sektorze turystycznym, zgodnie z przewodnią inicjatywą UE 2020 „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia”, w szczególności za pośrednictwem różnych pro-
gramów UE m.in. takich jak: „Leonardo”, „Konkurencyjność i Innowacje”, „Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców” czy „Innowacje w zakresie umiejętności cyfrowych”. 
2. Wprowadzenie rozwiązań przedłużających sezon turystyczny, poprzez dobro-
wolny mechanizm wymiany informacji, który pomoże w lepszej koordynacji wakacji 
szkolnych wśród państw członkowskich, bez uszczerbku dla ich tradycji kulturowych 
oraz opracowanie dobrowolnego europejskiego programu wymiany turystycznej, 
który ułatwi podróżowanie osobom zarówno młodym, jak i  starszym, niepełno-
sprawnym oraz rodzinom o niskich dochodach (inicjatywa CALYPSO). 
3. Dywersyfikację oferty turystycznej poprzez lepszą i bardziej ukierunkowaną promo-
cję i widoczność na poziomie europejskim dla tematycznych produktów turystycznych 
oraz wspieranie naturalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w strategiach 
turystycznych na poziomie poszczególnych krajów, poszerzenie wiedzy społeczno-
ekonomicznej dotyczącej turystyki w celu poprawy koordynacji badań europejskich. 
4. Stworzenie wirtualnego European Tourism Observator (ETO), który zapewni ko-
ordynację badań oraz analiz trendów i prognoz w dziedzinie turystyki, jak również 
będzie pełnić funkcję repozytorium informacji z  całej UE o  nowych wydarzeniach 
w Europie, systematyczne prowadzenie pomiarów zadowolenia konsumentów euro-
pejskich z zakupu poszczególnych usług turystycznych [Report EC, 2010].



207

Oddziaływanie turystyki na rynek pracy w krajach Unii Europejskiej

5. Zapewnienie zrównoważonego zarządzania na bazie systemu wskaźników śro-
dowiskowych. 
6. Wprowadzenie systemu nagród dla przedsiębiorstw promujących zrównowa-
żoną turystykę oraz świadczących usługi o  najwyższej jakości, ułatwienie lepszej 
identyfikacji zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, tak aby uniknąć nietrafnych 
inwestycji i zbadać o możliwości rozwoju alternatywnych ofert turystycznych, opra-
cowanie zrównoważonej strategii turystyki nadmorskiej i morskiej. 
7. Wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a głównymi krajami azjatycki-
mi (Chiny, Rosja, Indie) oraz krajami śródziemnomorskimi.
8. Wzmocnienie wizerunku Europy jako miejsca dla zrównoważonych i wysokiej ja-
kości produktów turystycznych poprzez stworzenie „europejskiej marki”, wzajemną 
wymianę najlepszych praktyk między poszczególnymi przedsiębiorstwami, sieciami 
przedsiębiorstw i regionami.
9.  Zapewnienie promocji turystyki europejskiej podczas ważnych wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych dzięki platformie visiteurope.com. 
10. Wzmocnienie uczestnictwa Unii Europejskiej w działalności międzynarodowych or-
ganizacji (UN WTO, OECD, T20 i Euro-Med.), a w celu zwiększenia bezpieczeństwa i pew-
ność zakupu usług turystycznych opracowanie etykiety „Turystyka wysokiej jakości”.
11.  Maksymalizację potencjału polityki Unii Europejskiej i  instrumentów finanso-
wych dla rozwoju turystyki europejskiej. Turystyka jest powiązana z innymi polity-
kami i rozwojem wydarzeń z tego powodu Komisja Europejska będzie pracować nad 
integracją i  koordynacją różnych obszarów polityk mających wpływ na turystykę, 
zwłaszcza takich jak ochrona praw konsumentów, pasażerów, ochrona rynku we-
wnętrznego [Zoborowski 2010, s.10].

Metody badań

Zastosowano metodę badań wtórnych poprzez zebranie informacji na temat zatrud-
nienia w turystyce z 28 raportów publikowanych przez World Travel & Tourism Council 
w 2017 roku oraz danych statystycznych Eurostatu z lat 2015–2017. Dane zostały opraco-
wane w programie Statistica 13 przy pomocy regresji wielorakiej, której celem jest iloś-
ciowe ujęcie związków pomiędzy zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi) a zmienną 
zależną (objaśnianą). Miarą współzależności miedzy jedną zmienną a pozostałymi – trak-
towanymi łącznie – jest współczynnik korelacji wielorakiej R.

Dodatkowo zastosowano metodę opisową oraz zestawień i analizy tabelarycznej. 
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Wyniki badań 

Wpływ turystyki na gospodarkę poszczególnych państw może być określony za pomocą 
mnożnika turystycznego, który pozwala oszacować całkowite efekty początkowych wy-
datków turystów. Na całkowite efekty składają się efekty bezpośrednie, pośrednie i indu-
kowane [Archer 1973, s. 135]. Pierwotny popyt na usługi turystyczne uwalnia strumień 
pieniędzy, który zasila regionalną gospodarkę i uruchamia łańcuch, stwarzając dodatko-
we korzyści w branżach bezpośrednio i pośrednio związanych z turystyką. Mnożnik tu-
rystyczny pozwala oszacować całkowite efekty (bezpośrednie, pośrednie i indukowane) 
początkowych wydatków turystycznych, co określono za pomocą wzoru [Panasiuk 2007, 
ss. 53–54]:

MT=b + p + i      (1)

gdzie:
MT – regionalny mnożnik dochodu (mnożnikowy efekt ekonomiczny)
b – bezpośredni dochód regionalny określany jako bezpośredni efekt ekonomiczny, 

np. przedsiębiorstw turystycznych,
p – pośredni dochód regionalny określany jako pośredni efekt ekonomiczny, 

np. przedsiębiorstw zaopatrujących przedsiębiorstwa turystyczne w materiały i surowce, 
i – indukowany dochód regionalny określany jako indukowany efekt ekonomiczny, 

np. osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach turystycznych.
Efekty te zwiększają wynagrodzenia osób zatrudnionych w  branży turystycznej 

i paraturystycznej, dzięki czemu są w stanie kreować dodatkowy popyt. W ten sposób 
powstaje efekt indukowany, tym większy, im wyższa skłonność do konsumpcji miesz-
kańców turystycznego regionu [Barczak 2009, ss. 80–92].

Na tej podstawie można także wykazać wpływ turystyki na kreowanie miejsc pracy, 
co ilustruje wzór: 

MLT=Lb + Lp + Li      (2)

gdzie:
MLT – mnożnik zatrudnienia w turystyce
Lb – bezpośrednie zatrudnienie w przedsiębiorstwach turystycznych,
Lp – zatrudnienie w przedsiębiorstwach pośrednio związanych z branżą turystyczną 

i wspomagających rozwój ruchu turystycznego,
Li – indukowane zatrudnienie.
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Tabela 1. Zatrudnienie bezpośrednie, pośrednie i indukowane w branży turystycznej 
w krajach UE w 2017 roku w osobach

państwo

zatrudnienie w tys. osób zatrudnienie na 1 km2 w osobach

be
zp

oś
re

dn
ie

po
śr

ed
ni

e

in
du

ko
w

an
e

ra
ze

m

be
zp

oś
re

dn
ie

po
śr

ed
ni

e

in
du

ko
w

an
e

ra
ze

m

Austria 290 306 118 714 3,46 3,65 1,41 8,51

Belgia 113 132 40 285 3,70 4,32 1,31 9,34

Bułgaria 90 186 60 336 0,81 1,68 0,54 3,03

Chorwacja 138 121 62 321 2,44 2,14 1,10 5,68

Cypr 26 45 14 85 2,81 4,86 1,51 9,19

Czechy 223 191 63 477 2,83 2,42 0,80 6,05

Dania 94 114 39 247 2,18 2,65 0,90 5,73

Estonia 26 57 16 99 0,57 1,26 0,35 2,19

Finlandia 51 136 41 228 0,15 0,40 0,12 0,67

Francja 1 192 1 131 507 2 830 1,76 1,67 0,75 4,19

Grecja 459 328 147 934 3,48 2,49 1,11 7,08

Hiszpania 930 1 348 560 2 838 1,84 2,67 1,11 5,62

Holandia 442 181 62 685 10,64 4,36 1,49 16,50

Irlandia 40 64 18 122 0,57 0,91 0,26 1,74

Litwa 25 29 11 65 0,38 0,44 0,17 1,00

Luksemburg 6 9 1 16 2,32 3,48 0,39 6,19

Łotwa 37 28 14 79 0,57 0,43 0,22 1,22

Malta 31 17 7 55 98,10 53,80 22,15 174,05

Niemcy 3 144 2 072 903 6 119 8,80 5,80 2,53 17,13

Polska 332 272 134 738 1,06 0,87 0,43 2,36

Portugalia 401 411 155 967 4,32 4,42 1,67 10,41

Rumunia 209 237 83 529 0,88 0,99 0,35 2,22

Słowacja 67 65 24 156 1,37 1,33 0,49 3,18

Słowenia 31 55 16 102 1,53 2,71 0,79 5,03

Szwecja 180 287 91 558 0,40 0,64 0,20 1,24

Węgry 157 113 54 324 1,69 1,21 0,58 3,48
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państwo

zatrudnienie w tys. osób zatrudnienie na 1 km2 w osobach
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Wielka Brytania 1 716 1 592 747 4 055 7,01 6,50 3,05 16,56

Włochy 1 246 1 095 526 2 867 4,14 3,63 1,75 9,52

Razem 11 696 10 622 4 513 26 831 2,59 2,35 1,00 5,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów World Travel & Tourism Council 2018, http://

ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm, dostęp: 25.04.2018.

Przeciętnie 5% pracowników z krajów UE pracuje przy bezpośredniej obsłudze ru-
chu turystycznego, a 12,2% we wszystkich przedsiębiorstwach turystycznych i paratu-
rystycznych. Państwa Unii Europejskiej, dające największy odsetek wszystkich miejsc 
pracy w branży turystycznej i paraturystycznej, to Malta (28,3%), Grecja (24,8%), Chor-
wacja (23,5%), Cypr (22,7%), a więc kraje, których oferta turystyczna znajduje się prawie 
w każdym biurze podróży w całej Europie. Najmniejszy odsetek miejsc pracy natomiast 
organizuje Polska (tylko 4,5%) i Litwa (4,8%), czyli kraje z byłego bloku socjalistycznego, 
które przystąpiły do UE w 2004 (tabela 2). Zatrudnienie bezpośrednie w turystyce naj-
większe jest także na Malcie (15,7%), w Grecji (12,2%) i Chorwacji (10,1%), a najmniejsze 
na Litwie (1,8%), Irlandii (1,9%), w Polsce (2,0%), Finlandii (2,0%). Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że takie kraje, jak Cypr, Portugalia czy Hiszpania posiadają niewielki odsetek miejsc 
pracy bezpośrednio w branży turystycznej, ale wysokie całkowite zatrudnienie w tury-
styce, różnica między zatrudnieniem całkowitym a bezpośrednim wynosi odpowiednio: 
15,8% 11,9%, 10,2%. To świadczy, że jedno zorganizowane w turystyce miejsce pracy 
tworzy dodatkowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach paraturystycznych i wynikające 
z efektu indukowanego. Oddziaływanie bezpośredniego zatrudnienia na całkowite jest 
największe w Estonii i wynosi 3,83, Bułgarii (3,69), na Cyprze (3,29) oraz Hiszpanii (3,08). 
Najmniejsze jest w Holandii (1,59), na Malcie (1,80) oraz w Niemczech (1,94) (tabela 2).
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Tabela 2. Zatrudnienie całkowite i bezpośrednie w turystyce w krajach 
UE w 2017 roku (dane w %)

Państwo 
zatrudnienie 

całkowite
zatrudnienie 

bezpośrednie 

różnica między 
zatrudnieniem całkowitym 

a bezpośrednim

oddziaływanie 
bezpośredniego 

zatrudnienia na całkowite
1 2 3 2-3 2/3

Austria 16,1 6,5 9,6 2,48

Belgia 6,0 2,4 3,6 2,50

Bułgaria 10,7 2,9 7,8 3,69

Chorwacja 23,5 10,1 13,4 2,33

Cypr 22,7 6,9 15,8 3,29

Czechy 9,4 4,4 5,0 2,14

Dania 9,0 3,6 5,4 2,50

Estonia 15,3 4,0 11,3 3,83

Finlandia 9,0 2,0 7,0 4,50

Francja 10,0 4,2 5,8 2,38

Grecja 24,8 12,2 12,6 2,03

Hiszpania 15,1 4,9 10,2 3,08

Holandia 8,9 5,6 3,3 1,59

Irlandia 5,9 1,9 4,0 3,11

Litwa 4,8 1,8 3,0 2,67

Luksemburg 6,1 2,3 3,8 2,65

Łotwa 8,9 4,2 4,7 2,12

Malta 28,3 15,7 12,6 1,80

Niemcy 13,8 7,1 6,7 1,94

Polska 4,5 2,0 2,5 2,25

Portugalia 20,4 8,5 11,9 2,40

Rumunia 6,3 2,5 3,8 2,52

Słowacja 6,1 2,7 3,4 2,26

Słowenia 12,3 3,7 8,6 3,32

Szwecja 11,1 3,5 7,6 3,17

Węgry 7,3 3,5 3,8 2,09

Średnia dla 
UE

12,2 5,0 7,2 2,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów World Travel & Tourism Council 2018, http://

ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm dostęp: 25.04.2018.
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Następnie starano się określić, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na wielkość 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach turystycznych (zatrudnienie bezpośrednie). W tym 
celu stworzono model regresji wielorakiej określony wzorem:

Y = b0+b1 x1+…+bn xn+ε   (3)
gdzie:
Y – zatrudnienie bezpośrednie w turystyce (zmienna zależna)
 bi - współczynniki regresji opisujące wpływ i-tej zmienne, 
ε – składnik losowy. 
xi – zmienne niezależne (x1- inwestycje w turystyce w mln euro z poprzedniego roku, 

x2- wydatki turystów mln euro z poprzedniego roku, x3 - tereny ochronne w ha, x4- długość 
linii brzegowej morza w km).

Tabela 3. Czynniki istotnie statystycznie wpływające na bezpośrednie zatrudnienie 
w branży turystycznej

Czynniki

R= 0,938; R2= 0,881; F(4,23)=42,427; p<0,0001 
błąd standardowy estymacji: 5738

b*
Błąd 

standardowy 
z b*

b
Błąd 

standardowy 
b

t(23) p

Wyraz wolny -74.317,3 153.083,5 -0485 0,633

Inwestycje w mln euro turystyce 
(z roku poprzedniego)* w mld euro 0,448 0,144 7.900 24.333,3 3,119 0,005

Wydatki turystów w mln euro 
turystyce (z roku poprzedniego) * 0,601 0,140 53.788 12.514,6 4,298 <0,001

*zmienne niezależne istotne statystycznie (przy p<0,05)

Źródło: opracowanie własne.

Liniowość modelu została sprawdzona testem F, którego wartość wyniosła 42,427 
przy poziomie p<0,0001, czyli równanie regresji jest istotne statystycznie. Współczyn-
niki regresji są istotne dla dwóch zmiennych niezależnych, dla których poziom p jest 
mniejszy niż 0,05 (tabela 3). 

Współczynnik korelacji wielorakiej R wyniósł 0,938, co oznacza, że między zmienny-
mi istnieje wysoka zależność liniowa. Zatrudnienie bezpośrednie w przedsiębiorstwach 
turystycznych w poszczególnych państwach UE zależy od inwestycji rządowych doko-
nanych w turystyce oraz od wydatków turystów. Współczynnik determinacji R2 wynosi
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0,881, co oznacza, że model wyjaśnia 88,1% zmienności zatrudnienia bezpośredniego 
w turystyce. Zatem model regresji wielorakiej przyjmie postać:

rr+1 = 75900x1 + 53788x2 ± 5738

gdzie:
Yr+1 – zatrudnienie bezpośrednie w turystyce roku bieżącego, 
x1- inwestycje w turystyce w mln euro z roku poprzedniego (p=0,005),
x2 - wydatki turystów w mln euro z roku poprzedniego (p<0,001).

Zakończenie

Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że akcentowana w  literaturze duża rola tu-
rystyki w  kreowaniu nowych miejsc pracy i  tym samym zmniejszaniu bezrobocia znajduje 
potwierdzenie w większości krajów Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że wzrost ruchu tu-
rystycznego tworzy miejsca pracy nie tylko w sektorze turystycznym, ale także w innych sekto-
rach powiązanych z turystyką (budownictwie, rolnictwie, usługach kosmetyczno-fryzjerskich, 
edukacyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych, rzemiośle, wytwórstwie pamiątek). Ponadto 
wzrost zatrudnienia oznacza wzrost dochodów lokalnych mieszkańców, co oznacza kreowa-
nie dodatkowego dochodu i związanego z tym popytu, a w dalszej kolejności przyrost kolej-
nych miejsc pracy. Cała branża turystyczna w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku zatrudniała 
26,8 mln osób, w tym 11,6 mln w przedsiębiorstwach stricte turystycznych. Kraje tworzące naj-
więcej miejsc pracy w turystyce to Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Przeciętne całkowite 
zatrudnienie w turystyce wynosiło 12,2% ogółu zasobów pracy, a bezpośrednie 5,0%. 

W celu zwiększenia miejsc pracy w danym kraju należy prowadzić taką politykę rzą-
dową, która zwiększy inwestycje w branży turystycznej, np. mogą to być bezpośrednie 
inwestycje rządowe, ulgi inwestycyjne, kredyty, dotacje, subwencje dla przedsiębiorstw.

Wzrost zatrudnienia jest także pochodną wydatków turystów podczas pobytu 
w  miejscowościach turystycznych, należy zatem wprowadzić instrumenty służące ba-
daniu tych wydatków.
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Research method

The labour market has undergone a dynamic modification over the last 10 years. Looking 
from this perspective, one cannot examine the situation on the Lubusz labour market 
without a broader look at the issue of the change in the social, political and economic 
situation in Europe and the entire world. The establishment of the European Union and 
its expansion to include further Member States on the one hand gives opportunities to 
expand the labour market and to find employment outside of one’s home country. On 
the other hand, as highlighted by Janik, we often forget that “European Union citizenship 
does not mean an EU nationality – it refers to rights and privileges acquired by way of 
membership in the European Community. EU citizenship completes national citizenship, 
but it does not replace it. EU citizens’ rights are thus additional rights” [Janik 2017, p. 224]. 

The occurrence of a significant number of Ukrainian immigrants in the Lubuskie Vo-
ivodship, as a consequence, forces the process of undertaking research and pursuing 
answers to how their presence impacts the labour market and also whether they are 
present in the social and cultural space of the city – if so, in what areas.

The paper shows the trend of economic immigration of citizens of Ukraine in Poland 
and in the Lubuskie Voivodship taking into account selected features. Among others, an 
analysis of professions in which employment is most often taken up was carried out, as 
well as of the motives for Ukrainians arriving in Poland. Secondary data from 2011–2017 
obtained, among others, from Business Insider Polska was used for the analysis, as well 
as reports published by the Ministry of Family, Labour and Social Affairs, the Office for 
Foreigners and the Central Statistical Office and Internet sources1. The research employs 
the method of analysis of existing data and a comparative analysis from 2011–2017 in 
reference to the situation in Poland and the Lubuskie Voivodship. 

The Schengen Area and movement of persons

The Schengen Area is an important element of the European community. 14 June 1985 
was an essential breakthrough day for Europe’s future. This is when the following 5 co-
untries: Belgium, the Netherlands, Federal Republic of Germany, Franca and Luxemburg 
signed the Schengen Agreement. It was divided into two fundamental parts showing short
-term action plans and long-term action plans. Short-term measures included reducing 
the scope of border checks and customs control on the common borders of the Countries 

1 The following websites were used: www.migracje.gov.pl, www.udsc.gov.pl, www.mpips.gov.pl, www.stat.
gov.pl and others.
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that are Parties to the Agreement. In the perspective of long-term measures, an essential 
goal was to completely abolish checks at common borders and to transfer detail checks to 
their external borders from 1 January 1990 onwards” [Janik 2017, p. 231]. A consequence 
of belonging to an area without border control included, inter alia, the fact “that countries: 
do not carry out border checks on their internal borders (i.e. on the borders between two 
Schengen countries); based on specified criteria carry out harmonized checks on their in-
ternal borders (i.e. on the borders between the Schengen countries and countries that are 
not part of the Schengen Area). This is why both EU citizens and citizens of third countries 
may travel freely within the Schengen Area and go through border checks only when they 
cross an external border” [Janik, Jaremczuk 2017, pp. 41–42]. 

Tasks that the Union set for itself significantly outline the direction of action for the 
nearest future. However, a question arises about the chances of solving the migration 
crisis on the one hand, and accommodating this fact in the context of expanding the 
Schengen Area with further candidate countries, including Ukraine, on the other hand. 

Abolishing the visa requirement for citizens of Ukraine 
and legal migration 

The migration phenomenon, including economic migration, is not a new phenomenon 
or one characteristic of the 21st century, yet its scope and reach at the moment present 
a challenge for the European Union Member States. The Council of Europe’s approval on 
26 April 2017 of the European Parliament resolution of 6 April 2017 which shows that 
Ukraine was listed among the countries “whose citizens do not need visas for a  short
-term stay (up to 90 days) in the Schengen Area. Visa-free travel within the EU allows 
tourist, family and business stays, but does not allow one to work (the rules of taking up 
work by a foreigner are governed by domestic laws). Only holders of biometric passports 
are entitled to visa-free travel. The new regulations came into force on 11 June 2017. The 
abolition of visa travel is the success of Ukraine, European institutions and countries in-
volved in the liberalization process in an unfavourable political situation in Europe and in 
the face of prolonged conflict in eastern Ukraine” [Zniesienie… 2017, p. 02].

Migration from Ukraine in studies by Ukrainian 
and Polish researchers

Looking from the perspective of 2014 after the annexation of Crimea, the outbreak of conflict 
in the Donbas region and the deterioration of the economic situation in Ukraine, the problem 
of the increase in the so-called forced migration that concerned internally displaced persons 
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and foreign migration has occurred. This may mean that “it is worth considering whether the 
current migration wave should not be seen as a qualitatively new wave of migration. New 
trends and migratory behaviours have appeared: refugees, migration of young people and 
students, young specialists, small and medium-sized entrepreneurs, family reunification. On 
the other hand, many people who potentially think about migration have become poorer 
as a result of the crisis and have no means that would allow them to pay for the preparation 
for migration. Interestingly, the rapid increase in migration in fact only concerns Poland and 
Russia” [Zniesienie… 2017, p. 05]. These opinions confirm previous studies presented above 
and point out that Poland is the primary direction of migration from Ukraine. Analysing this 
trend, however, it is observed that “a new wave of migration to the EU and Poland after 2014 
has a different structure than previous migration. The dominance of men and young people 
is definitely more visible. People from eastern Ukraine, previously largely absent from the 
migration flows to Poland, have also started to arrive” [Zniesienie… 2017, p. 05]. However, it is 
worth emphasizing that there is currently no reliable statistical data that would be collected 
on the Ukrainian side and which would indicate migration trends of Ukrainian citizens. The-
refore, it is emphasized that the current research is a kind of a methodological challenge that 
makes it difficult to formulate reliable theses on the subject of migration runs after 2014 on 
the basis of Ukrainian studies because they are not being carried out. 

In the case of analyses performed in Poland, it is worth underlining that Poland is the 
only country in which a constant significant increase in migration from Ukraine has been 
observed after 2014. The so-called system of statements has become the main source 
of such popularity. “Pursuant to the Regulation of the Minister for Labour and Social 
Policy (currently Minister for Family, Labour and Social Policy) of 21 April 2015 on cases 
in which commissioning a foreigner to perform work on the territory of the Republic of 
Poland is permissible without the need to obtain a work permit, and a citizen of Ukraine 
who wants to work temporarily (for a  period not exceeding 6 months in the next 12 
months) in Poland is exempt from having to obtain a work permit” [Zniesienie... 2017, p. 
05]. In practice it means a significant shortening of the path to legal work. “According to 
data provided to Eurostat by the Office for Foreigners, the number of citizens of Ukraine 
having a valid residence title at the end of 2012 was 122 thousand people, at the end of 
2013 – 175 thousand, at the end of 2014 – 210 thousand, whereas at the end of 2016 - 409 
thousand” [Zniesienie... 2017, p. 05]. It is worth emphasizing that the presented upward 
trends concern new persons for whom permits were issued for the first time. For exam-
ple, “in 2014 there were 250 thousand permits, in 2015 – 430 thousand, and in 2016 – 512 
thousand” [Zniesienie... 2017, p. 05].

The analysis of the issuance of residence permits revealed that as of 30 August 
2017 “312,512 foreigners had a valid residence permit on the territory of the Republic 
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of Poland, including 133,818 citizens of Ukraine (this data does not include visas). They 
accounted for 43% of foreigners with a valid residence permit. A month earlier, there 
were 132,606 Ukrainians. By the end of June this year [2017 – author’s note] the total 
number of foreigners was 302 316, therefore in the two-month scale it increased by 
10,000. The citizens of Ukraine contributed significantly to this increase, who in August 
this year [2017 – author’s note] received 5.5 thousand new residence permits” [Zniesie-
nie... 2017, p. 06].

The following trend of the increasing number of permits issued to Ukrainian citizens 
over recent years shows that it is definitely an upward trend. 

Table 1. Number of work permits issued to Ukrainians

Year
Number of work permits issued

Women Men Total
2011 7,376 11,293 18,669
2012 8,429 11,866 20,295
2013 8,956 11,460 20,416
2014 10,300 16,015 26,315
2015 15,148 35,317 50,465
2016 30,384 75,839 106,223
2017 55,052 137,495 192,547

Source: author’s own compilation based on https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukra-

incy-na-polskim-rynku-pracy/t42vqb6.

The results presented in the table above contradict the statement that “under the 
conditions defined by the extensive mechanisms allowing Ukrainian citizens to access 
the Polish labour market, it does not seem that the abolition of the requirement to hold 
short-stay visas would affect the dynamics and nature of migration” [Zniesienie… 2017, 
p. 04]. It is emphasized that despite preparations to open the German labour market for 
Ukrainian citizens from 2019 it does not have to mean a decrease in the Ukrainian mi-
grants’ interest in the Polish labour market. Despite such a prognosis, Ukrainian partici-
pation in Poland and in the Polish labour market is abundant. Their presence is currently 
observed in almost all services sectors – they work in the construction sector, in shops, 
hospitals and many other places. What is important, as results from the report presented 
by Work Service, 8 out of 10 Ukrainian citizens are satisfied with work conditions offered 
in Poland [https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukraincy-na-polskim-
rynku-pracy-raport-work-service/4hhfhy1].
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Table 2. Professions in which Ukrainians most frequently take up employment 
according to the classification of professions and specialisations

Profession/specialisation Number of working Ukrainians
Industry workers and craftsmen 61,218
Workers performing simple labour 58,777
Machinery and equipment operators and installers 40,294
Office workers 8,268
Technicians and other mid-level staff 8,263
Services workers and sales assistants 7,668
Specialists 5,020
Farmers, gardeners, foresters and fishermen 2,335
IT workers 1,500
Representatives of public authorities, higher-level clerks and 
managers

675

Medical professions 297
Artistic professions 290
Teaching professions 176
Lawyers 8

Source: author’s own compilation based on https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukra-

incy-na-polskim-rynku-pracy/t42vqb6.

The analyses carried out by the Centre for Eastern Studies reveal, that “the resource 
of Ukrainian citizens currently residing in Poland may be estimated to be at least half 
a million. This resource is growing dynamically. In the Polish context it is important to 
differentiate between long-term and temporary migration. The former, despite also sho-
wing a rising trend, is still modest in absolute numbers. The latter, temporary migration, 
is growing much faster, nevertheless for now it is difficult to capture it statistically. The 
specific nature of temporary migration to Poland needs to be remembered. This type of 
migration is rather complementary to Ukraine’s internal life strategies and does not evi-
dence the desire to change the permanent place of residence” [Zniesienie… 2017, p. 04].

Table 3. Work permits issued to Ukrainians in individual voivodships

Voivodship Number of issued permits

1. Mazowieckie 54,509
2. Śląskie 20,839
3. Wielkopolskie 19,072
4. Małopolskie 18,230
5. Łódzkie 16,563
6. Dolnośląskie 11,052
7. Pomorskie 10,878
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Voivodship Number of issued permits

8. Zachodniopomorskie 8,634
9. Lubuskie 6,648
10. Kujawsko-Pomorskie 6,088
11. Opolskie 4,963
12. Warmińsko-Mazurskie 4,082
13. Podkarpackie 3,486
14. Lubelskie 3,115
15. Świętokrzyskie 2,891
16. Podlaskie 1,497

Source: author’s own compilation based on https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukra-

incy-na-polskim-rynku-pracy/t42vqb6.

The Ukrainians’ motives to choose Poland as a target country to seek employment 
were an interesting research area. 

Table 4. Motives for Ukrainians arriving to work in Poland

Motive for arrival % of choice
Geographical proximity 53.3%
Level of earnings 44%
Low language barrier 33.8%
Family or friends who already work in Poland 30 %
Large number of job offers in Poland 20.8%
Stable political and economic situation 7%
Cultural and social stability 6.8%
No possibility to travel to a different European country 5.5%
Educational opportunities 3.3%
Better development perspectives 3%
Other 2%

Source: author’s own compilation based on https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukra-

incy-na-polskim-rynku-pracy/t42vqb6.

Despite the above results, the latest data published on 1 August 2018 shows that 
despite satisfaction with work, more than half of Ukrainians, if they could, would choose 
Germany as a country of their economic migration [https://businessinsider.com.pl/twoje
-pieniadze/praca/ukraincy-na-polskim-rynku-pracy-raport-work-service/4hhfhy1].
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Table 5. Ways of looking for jobs in Poland by Ukrainians

Looking for jobs %
Through family or friends in Ukraine 66%
Through family or friends in Poland 20.8%
Through Polish employment agencies in Ukraine 10%
Through adverts in Ukraine from Polish employers 5.8%
Through social media channels (e.g. Facebook, LinkedIn) 5%
Through the Job Centre in Ukraine 0.3%
Through the Job Centre in Poland 0.1%
Other 7%

Source: author’s own compilation based on https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukra-

incy-na-polskim-rynku-pracy/t42vqb6.

The latest report Attitudes of Ukrainian citizens towards the Polish labour market shows 
that money is one of the most important reasons for leaving for Poland. As many as ¾ of 
respondents pointed to it as the main factor. Subsequent ones include higher standard 
of living – 37% and lack of jobs in Ukraine – 22% [https://businessinsider.com.pl/twoje-
pieniadze/praca/ukraincy-na-polskim-rynku-pracy-raport-work-service/4hhfhy1]. 

At the same time, the report lists the following as the main motives for arrival: higher 
earnings than in Ukraine - 76% of respondents; higher standard of living than in Ukrai-
ne – 37%; lack of adequate work in Ukraine - 22%; better social conditions - 21%; a safer 
place to live – 10%; short distance from home - 9%; family/relatives live in Poland – 6%; 
language command – 5%; other – 3% [https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/
praca/ukraincy-na-polskim-rynku-pracy-raport-work-service/4hhfhy1].

However, it is worth stressing that in general employees from Ukraine do not com-
plain about bad treatment by Polish employers. As emphasized by them in research 
published on 27 August 2018 “more than 70% of Ukrainians working in Poland have not 
experienced dishonesty from employers. Whereas 29% of respondents declared that 
they did experience dishonest treatment from employers in Poland” [https://www.pol-
skieradio.pl/42/273/Art2182646,Jaki-jest-portret-Ukrainca-napolskim-rynku-pracy].

Agnieszka Borowska-Żywno pointed to a  few opportunities and threats which are 
associated with the emergence of Ukrainians on the Polish labour market. As one of the 
most important ones she included the constant growth of foreigners’ participation in 
the Polish labour market and what it essential, Ukrainians make up a significant percen-
tage [Borowska-Żywno 2018, p. 123].

There is also a question of a certain kind of challenges that migrants face when ap-
pearing in a new country. In the case of Ukrainians, it is said that “a true challenge for 
Ukrainians working in Poland is adaptation in our country. Almost 46% of respondents 
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expect help in this regard from Polish authorities, and 59% hope for support in terms 
of this from the Polish temporary work agency” [https://www.polskieradio.pl/42/273/
Art2182646,Jaki-jest-portret-Ukrainca-napolskim-rynku-pracy].

Immigrants are necessary i.a. due to a decrease in the size of the working-age po-
pulation. A. Borowska-Żywno points out that “the old age pension system in Poland is 
threatened. Openness to immigrants, who will be legally employed, that is will pay taxes 
and social insurance contributions, may be a partial and temporary solution to this prob-
lem” [Borowska-Żywno 2018, p.123]. The economic aspect is also an important area since 
Ukrainians when working in Poland earn money which they also (at least partially) spend 
here. [Borowska-Żywno 2018, p.123]. 

The weight of Ukrainians’ presence on the Polish labour market may be also eviden-
ced by the fact that it has become a premise to the establishment of the Inter-enterprise 
Trade Union of Ukrainian Workers [Adamczyk 2018, p. 115]

It is a  result of an agreement concluded between the All-Poland Alliance of Trade 
Unions and the Ukraine-Poland Association. The main tasks that are considered most 
important by its initiators include support in terms of employment, improvement of 
work conditions of Ukrainian citizens in Poland, counteracting abuse on the Polish labo-
ur market, protection of employee rights [Powstał… 2017].

The available data of the Social Insurance Institution shows that since 2012 there has 
been a steady growth of the number of foreigners paying social insurance contributions. 
As emphasized by Anita Adamczyk “Ukrainians were the most numerous nationality. 
Their share in the total number of immigrants varies between 32% (in 2012 – Author’s 
note) and 71% in 2017” [Adamczyk 2018, p. 124]. A report published in 2017 by the State 
Statistics Service of Ukraine titled “The society’s foreign labour migration” confirmed the 
trend concerning the migration of Ukrainian citizens to Poland. As the authors empha-
size, “Poland is the most important target country for Ukrainians’ migration, close to 
40% of the entire emigration arrived in Poland. (…). This research had the character of 
a representative study. 21.7 thousand households were investigated where more than 
40 thousand surveys were carried out with persons who had returned from immigration 
and with members of families where emigration took place, as well as with households 
which do not participate in emigration” [Obywatele, pp. 8–9]. Comparing data included 
in the report by the State Statistics Service of Ukraine one can observe large underesti-
mation of the size of immigration to Poland compared to the Polish data (e.g. issued 
residence permits, work permits), yet what is important, the report’s authors confirm 
great significance of the investigated phenomenon that needs a more in-depth focus. 

The examples presented above to a large degree show that Ukrainians constitute an 
important part of the Polish labour market. One can suspect that in the coming years the 
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participation of immigrants from Ukraine will be still expanding. What is interesting, one 
of the more important reasons pointed to by the Ukrainians during the study conducted 
in Poland was dissatisfaction with work in the country of origin. The second place was 
held by the lack of employment in the country of origin. Further reasons pointed to by 
the respondents included political considerations, willingness to learn and others [Gór-
ny, Kaczmarczyk 2018].

Ukrainian migrants in the Lubuskie voivodship 

When conducting an analysis of the situation of immigrants from Ukraine in the Lubu-
skie Voivodship there is currently a lack of research describing in detail their current po-
sition. The collected data shows a certain trend but does not reflect the entire picture 
of the situation of newly arrived persons in the Lubuskie Voivodship. This is confirmed 
among others by the observations of A. Niewiadomska and E. Sobolewska-Poniedziałek 
who point out that “the dynamic increase in the number of economic immigrants in the 
Polish labour market is relatively a new phenomenon. Data of the Ministry of Family, La-
bour and Social Affairs for 2014-2017 indicates a growing influx of economic immigrants 
to Poland, coming mainly from culturally and geographically close countries. The said 
trend also concerns the area of the Lubuskie Voivodship” �[Niewiadomska, Sobolewska-
Poniedziałek 2019, p. 43] 

According to Paweł Klimczak, “over the last decades the influx of foreigners to Poland 
has had marginal importance compared to other migration movements observed in 
Western Europe. This situation changed in the recent years affected by political changes 
occurring mostly in Ukraine, but also due to the needs of the Polish labour market. These 
changes are also felt in the Lubuskie Voivodship and affect the operation of administra-
tion bodies” [Klimczak 2017].

When analysing the situation of occurrence of Ukrainian immigrants reference can 
also be made to research conducted by Brunarska, Grotte and Lesińska, who point out 
that the economic factor was essential for the appearance of Ukrainians in Poland. It is 
the view of improvement of the family’s economic situation that became the reason 
for leaving for Poland for work [Brunarska, Grotte, Lesińska 2012]. Whereas Chmielews-
ka, Dobroczek and Panuciak, who carried out research of the Warsaw agglomeration 
and a related analysis, noted that the conflict in Ukraine contributed to the increase in 
leaving for Poland for work [Chmielewska, Dobroczek, Panuciak 2018]. Additionally, it 
is worth mentioning, among others, the introduction of simplifications in procedures 
making it easier for employers to employ foreigners. These factors are an impulse for 
a greater influx of Ukrainians into Poland. 
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The growing problem of Polish employers in finding workers, apart from the worse-
ning of the economic situation and citizens’ security, is an important factor pointed out 
by P. Klimczak [Klimczak 2017]. The increasing trends of foreigners’ inflow can be moni-
tored on the basis of various data, however, as pointed out by P. Klimczak, “the problem, 
(…), involves determining the number of foreigners residing or being employed on the 
territory of the voivodship. While it is possible to precisely indicate the number of foreig-
ners staying on the territory of the voivodship [Lubuskie Voivodship – author’s note] on 
the basis of valid residence cards issued by the voivode or temporary and permanent 
residence permits issued, it is difficult to estimate the number of people who are staying 
on the given area on the basis of visas issued outside of Poland or under visa-free agre-
ements. Taking into account the momentariness of employment, mobility of employees 
and avoiding the registration obligation, the number of foreigners staying on the terri-
tory of the voivodship can only be estimated” [Klimczak 2017]. Currently, it is estimated 
that over 10,000 of them reside on the territory of the Lubuskie Voivodship. 

Social and cultural aspects
The presented situation of such a numerous group of Ukrainian immigrants in the Lubuskie 
Voivodship cannot have no impact on the cultural image of places in which they live. It is 
essential since the data held by the Governor’s Office of the Lubuskie Voivodship shows that 
as at 28 February 2019, over 20,000 immigrants from Ukraine work legally in the Lubuskie 
Voivodship [Chybiński 2019]. The analysis of data concerning foreigners in the Lubuskie Voi-
vodship shows that Ukrainians account for 85% of them. Therefore, such a great percentage 
cannot have no impact on the social and cultural shape and image of the Voivodship. The 
Lubuskie’s Governor, noticing changes, has for a few years now been introducing solutions 
aimed at supporting foreigners in making a decision to stay for a longer period of time. Cur-
rently works on the adaptation package, on launching language training and on indicating 
a place where foreigners can access legal advice are underway [Chybiński 2019].

Changes in the municipal space also occur: cinemas are already offering screenings 
with Ukrainian dubbing [https://gorzow.tvp.pl/40245337/ukrainski-dubbing-w-polskich
-kinach]. One bank network, adapting to the needs, has introduced a Ukrainian langua-
ge option in their cash machines [https://www.money.pl/gospodarka/bankomaty-po-
ukrainsku-zmiana-we-wszystkich-maszynach-duzej-sieci-6354381335766657a.html]. 
Public transport also responds to needs of immigrants and here too writing in Ukrainian 
can be found. Some companies, when looking for employees, even put up job offers in 
the Ukrainian language on their websites [http://pks-gorzow.pl/].

The city itself also responds to the needs of Ukrainian immigrants, offering i.a. the ap-
pointment by the President of the City of Gorzów of a body supporting adaptation and 
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representation of this group of residents [https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka
-i-spoleczenstwo/gorzow-wielkopolski-wspiera-ukraincow-chca-tu-nie-tylko-pracowac
-ale-tez-zyc,121654.html]. A shop Ukrainoczka has also appeared in town, which offers 
products from Ukraine [https://ukrainoczka.pl/].

The fact that the problems of immigrants from Ukraine is an important subject taken 
up by various bodies is evidenced by the fact that it was the subject of the last discussion 
during the Voivodship Social Dialogue Council. It is an important forum of cooperation 
and exchange between the sides of employees, employers, the government and the 
self-government [http://lubuskie.pl/news/24996/27/Obcokrajowcy-na-lubuskim-rynku-
pracy/]. Bringing up on the forum the issue of the presence of immigrants from Ukraine 
in the Lubuskie Voivodship showed that it is an important subject, also essential due to 
the social and economic strategy of the Lubuskie Voivodship. 

The demonstrated elements touching the social and cultural context of the Lubuskie 
Voivodship show that it is an area not yet fully organized and investigated. The pheno-
menon of the Ukrainian population joining in the city’s space still requires research and 
analysis, even in terms of joining families, children attending school, learning the Polish 
language and assimilation. This requires more in-depth research and analysis, the results 
of which will be presented in a separate material [Orłowska]

The analysis of data obtained from the Voivodship Labour Office by A. Niewiadomska 
and E. Sobolewska-Poniedziałek and the comparisons made show that there is still a very 
high rate of declarations about the intention to entrust work to foreigners issued to Ukrai-
nian citizens (in 2016 – 67,648 out of all declarations, i.e. 97%, whereas in 2017 – 75,799, i.e. 
95% of all declarations issued) [Niewiadomska, Sobolewska-Poniedziałek 2019, p. 52]

The professions that were most often indicated by the Voivodship Labour Office in 
Zielona Góra included those for simple works workers, industrial workers and craftsmen, 
followed by machines and devices operators and fitters [Niewiadomska, Sobolewska-
Poniedziałek 2019, p. 53]

The analyses conducted by Niewiadomska and Sobolewska-Poniedziałek show that 
“even though the Lubusz region is not amongst the main areas of concentration of im-
migrants in Poland, the growing attractiveness of this labour market is noticeable. This is 
confirmed by the number of issued work permits: an increase by 61% was noted in 2015, 
by 34% in 2016 and by 108% in 2017 in relation to the preceding year” [Niewiadomska, 
Sobolewska-Poniedziałek 2019, p. 55]. What is interesting, this situation overlaps with 
the nationwide trend. 

Results of research carried out by the National Bank of Poland in the Mazowieckie Vo-
ivodship show that it is lack of work that is the main reason for coming to Poland [Chmie-
lewska, Dobroczek, Panuciak 2018, p. 13]. A more in-depth analysis of data shows that 
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the majority of persons coming to Poland are those who are not bound by any commit-
ments, who are more interested in staying in Poland. Moreover, this means that the mo-
ney earnt will be spent in Poland [Chmielewska, Dobroczek, Panuciak 2018, p. 20; Chmie-
lewska, Dobroczek, Puzynkiewicz 2016, p. 23] Additionally, the opinion of the Ukrainian 
Minister for Foreign Affairs, Pavlo Klimkin, who believes that the visa-free movement 
between Ukraine and the EU also contributes to such great migration movements, is 
worth pointing out [Przyczyny emigracji setek tysięcy Ukraińców 2018].

Conclusion 

The presented trends occurring in the Lubuskie Voivodship point out the necessity to employ 
immigrants due to the needs of the local labour market. Without them the labour market wo-
uld crash. The demand for workers expressed by employers from certain branches of industry 
clearly shows that without employees from the East it would be very difficult to maintain a lot 
of production plants. One cannot forget that this is also a challenge for national administra-
tion as well as local community. When the Western labour market is opened for employees 
coming from the East, both Poland and the Lubuskie region will face the dilemma of lack of 
workers as it is possible to forecast that some of them will certainly change their place of re-
sidence at the same hoping to improve their material status after undertaking employment 
e.g. in Germany. This is confirmed by, inter alia, results of the OTTO Work Force report where it 
is stressed that 37% of workers form Ukraine “consider” or “rather consider” a direction other 
than Poland. Germany was the main one indicated by 40% of respondents [https://praca.in-
teria.pl/news-coraz-wiecej-ukraincow-ma-zamiar-wyjechac-z-polski-zastapia-,nId,2625337]. 
It is important that not only production workers but also qualified specialists are sought, for 
whom demand for work exceeds supply. The chosen direction will certainly depend also on 
the economic and political situation as well as undertaken action by other countries of the 
European Union on the proposed facilitations for workers from other countries. 
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Możliwość wdrożenia turkusowych miejsc pracy 
we współczesnych organizacjach – próba oceny

The Possibility of Introducing the Turquoise Workplaces 
in Contemporary Organizations – an Assessment Attempt

Abstract: The pace, complexity, and unpredictability of the modern world of business, 

called the new normality, imprint on the functioning of the organization and shape jobs. 

It turns out, however, that traditional jobs are unmatched to human evolution and the 

development of its consciousness. Therefore, it is necessary to search for new solutions, 

among which the concept of the Turquoise Organization, developed by F. Laloux, deserves 

particular attention. Taking this into account, the aim of the paper is to determine the 

possibility of implementing such a solution in contemporary organizations based on the 

primary (own research) and secondary data. The starting point for the assessment of the 

turquoise workplace implementation is the debate on the workplaces, where employees 

perform their professional duties, based on the analysis of the foregoing and the future 

(turquoise) workplaces. 
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Wprowadzenie

M. Gandhi, przyglądając się gospodarce, stwierdził, że „w życiu jest coś więcej do zro-
bienia niż tylko zwiększać jego tempo.” Wydaje się jednak, że ta idea, choć słuszna, nie 
upowszechniła się w świecie biznesu. Analizując zasady funkcjonowania współczesnych 
organizacji można zauważyć, że za priorytetowe uznaje się w nich raczej stwierdzenie 
O. Wilde’a: „Tempo nadaje smak życiu”. Dlaczego?

Kluczowy wpływ na takie podejście do prowadzenia biznesu we współczesnym 
świecie mają nieprzewidywalne i dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu. Dla or-
ganizacji najbardziej typowe jest permanentne doświadczanie zmian, których jest wiele, 
są nietypowe i bardzo różnorodne oraz wieloaspektowo oddziaływają na ich funkcjono-
wanie. Zdaniem P. Kotlera i J.A. Casilione [2009, s. 32], powszechnym zjawiskiem staje się 
chaos, ryzyko i niepewność, które tworzą „nową normalność”. Fakt ten podkreśla Z. Bau-
man [2006], stosując metaforę płynności dla oddania klimatu czasów współczesnych. 
Jednocześnie autor zauważa, że „by udowodnić swą wartość rynkową, trzeba się wyka-
zać elastycznością, gotowością reagowania na każde wyzwanie i zaczynania wszystkie-
go od nowa” [Bauman 2003, s. 117], często w oparciu o zupełnie nowe metody działania 
i  przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi, których adekwatność i  skuteczność jest 
ograniczona w czasie, nierzadko do momentu kolejnych przeobrażeń otoczenia.

Organizacje stają więc przed nieustannymi wyzwaniami ze strony otoczenia, które wy-
musza od nich zwrócenie uwagi na czas i szybkość działania. Zauważalna jest ciągle trwa-
jąca walka z czasem, ponieważ czas odpowiedzi organizacji na permanentne i dynamiczne 
zmiany otoczenia jest czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Liczy się perfekcja panowania 
nad czasem, rozumiana jako dotrzymanie terminu realizacji zadań, szybka reakcja na wy-
magania otoczenia oraz szybkie wprowadzanie innowacji [Maige, Muller 1995, s. 11]. Należy 
przy tym zaznaczyć, że walka z czasem i chęć przodownictwa, związana z przekonaniem, że 
tylko szybkie reakcje organizacji wynikające z efektu pierwszego ruchu prowadzą do sukce-
su konkurencyjnego [Poter 2008], zmuszają organizacje do przyspieszenia funkcjonowania. 
Problem ten przybiera na sile ze względu na kompresję czasu i przestrzeni, będącej efek-
tem globalizacji [Robertson 1992, s. 396], powodując różnego rodzaju zagrożenia wpływa-
jące na sprawność działania organizacji [Pluta 2014, ss. 13–29]. Szczególnie istotne wydaje 
się ciągłe zwiększanie szybkości reakcji organizacji na zmiany otoczenia, prowadzące ją 
do nadmiernego przyspieszania, objawiającego się utknięciem w pułapce przyspieszenia. 
W efekcie tego organizacje funkcjonują na granicy swoich możliwości, ponieważ nadmierna 
eksploatacja potencjału pracowników i ograniczona możliwość jego regeneracji wywołują 
stres i wypalenie zawodowe oraz prowadzą do pracoholizmu zatrudnionych, co niekorzyst-
nie oddziałuje na ich wydajność, a w konsekwencji na wyniki osiągane przez organizację.
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Zarysowane warunki funkcjonowania współczesnych organizacji sugerują, że koniecz-
ne staje się poszukiwanie sposobów zapewnienia organizacjom po pierwsze przetrwania, 
a po drugie rozwoju. Z jednej strony organizacje muszą stać się odporne na zagrożenia wy-
nikające z prowadzenia działalności w nowej normalności, co zapewni im dalszą egzysten-
cję. Z drugiej strony powinny mieć możliwość doskonalenia swojego działania i kreatywne-
go zaspakajania potrzeb wszystkich interesariuszy, zwłaszcza pracowników, ponieważ od 
ich zaangażowania w pracę i osiąganych wyników zależy spełnienie oczekiwań pozosta-
łych uczestników gry rynkowej. Dziś organizacje biznesowe potrzebują wiedzy, pomysłów, 
energii i kreatywności wszystkich swoich pracowników, od menedżerów po pracowników 
szeregowych [Spreitzer 2008]. Analiza literatury wskazuje, że problem ten stanowi punkt 
zainteresowania przedstawicieli nauki o organizacji i zarządzaniu oraz nauk pokrewnych. 
Autorzy prezentują różne koncepcje mające zapewnić organizacjom sukces w obecnych 
trudnych i specyficznych warunkach funkcjonowania. Wydaje się, że wśród wielu powstają-
cych idei, na szczególną uwagę zasługuje koncepcja modelu organizacji turkusu opracowa-
na przez F. Laloux, która pozwala na stworzenie turkusowego miejsca pracy. Biorąc to pod 
uwagę, celem prowadzonych rozważań jest próba oceny możliwości wdrożenia takiego 
rozwiązania we współczesnych organizacjach na podstawie wybranych elementów badań 
własnych regionu zachodniopomorskiego i badań wtórnych ujętych w raporcie Corporate 
Values Index 2013 [Corporate Values Index 2013, ss. 7–11]. Podstawą do dokonania takiej 
oceny jest dyskusja na temat miejsca realizacji obowiązków zawodowych, uwzględniająca 
analizę dotychczasowego i przewidywanego turkusowego miejsca pracy.

 Krytyczna analiza tradycyjnego miejsca pracy

W pościgu za szybkością działania i wydajnością wiele organizacji zagubiło podmioto-
we podejście do pracowników. Oficjalnie mówi się, że najważniejszy jest człowiek oraz 
że on i jego praca są czynnikami decydującymi o sukcesie organizacji, ale jednocześnie 
można zaobserwować silne nastawienie na krótkookresowe zyski, ciągłą ocenę pracow-
ników, rywalizację w zespołach i presję na szybkie osiąganie coraz wyższych wyników. 
Powszechność tak opisywanego miejsca pracy wynika z tego, że większość organizacji 
funkcjonuje w oparciu o cechy uznawane za istotne w kreacji zysku. Zalicza się do nich 
[Hamel, Breen 2008, s. 83]:

 · posłuszeństwo – fundament sukcesu, wyrażający zdolność do wykonywania pole-
ceń i przestrzegania zasad,
 · obowiązkowość – rzetelność w realizacji zadań (bez szukania skrótów), zorganizowanie,
 · intelekt – wykorzystywany do rozwiązywania problemów i stale rozwijany poprzez 

podnoszenie kwalifikacji,
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 · inicjatywę – szukanie wyzwań i nowych metod osiągania zysków,
 · kreatywność – dociekliwość i niepowstrzymanie przed fantazjowaniem, brak stra-

chu przed popełnieniem błędu,
 · entuzjazm – pasja, zdolność pokonywania przeszkód i niepoddawanie się.

Cechy te dotyczą pracowników organizacji i kształtują ich miejsce pracy. Należy przy 
tym zaznaczyć, że choć są one ułożone w porządku hierarchicznym, to właśnie dzięki 
entuzjazmowi można dokonać przemiany marzeń i zamiarów w konkretne rezultaty. Do-
datkowo entuzjazm jest zaraźliwy i oddziałuje na innych. Jednak, jak zauważają G. Ha-
mel i B. Breen [2008, s. 84], w kreacji zysku udział poszczególnych cech jest następujący: 
posłuszeństwo – 0%, obowiązkowość – 5%, intelekt – 15%, inicjatywa – 20%, kreatyw-
ność – 25% i entuzjazm – 35%. Nie oznacza to jednak, że posłuszeństwo czy obowiązko-
wość są mało ważne, ponieważ to właśnie dzięki nim konkretne prace są sukcesywnie 
wykonywane. Są to jednak cechy pracowników łatwe do znalezienia, które bazują na 
powielaniu tradycyjnych, sprawdzonych metod działania, co w warunkach nowej nor-
malności nie stanowi gwarancji sukcesu. Także wiedza, stając się towarem utraciła swą 
kluczową rolę w generowaniu przewagi konkurencyjnej. W obecnych warunkach roz-
woju gospodarczego ważna staje się inicjatywa, kreatywność i entuzjazm, ale organi-
zacje nie zapewniają warunków do ich rozwoju. Na przeszkodzie stoi zazwyczaj sposób 
realizacji procesu zarządzania [Hamel, Breen 2008, ss. 85–91], w którym menedżerowie 
opłacani są za wydawanie poleceń, nieustanne i dogłębne ocenianie pracowników oraz 
kontrolowanie i administrowanie. Stosowane przez nich techniki zarządzania mają na 
celu skłonienie pracowników do posłuszeństwa i rzetelnej realizacji obowiązków zawo-
dowych, które są ściśle określone. Takie postępowanie nie mobilizuje do wysiłku, inicja-
tywy i kreatywności oraz nie sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty.

Organizacje opracowują też struktury organizacyjne, które pozwalają koordynować 
działania zatrudnionych oraz określają zasady i  reguły realizacji zadań, wynikających 
z celów. Pracownicy, aby osiągnąć wyznaczone wyniki, mają się temu podporządkować 
i posłusznie odgrywać przypisane im role. W miejscu pracy jest zatem za dużo przymu-
su, a za mało zaangażowania wynikającego z relacji moralnych, których kompleks moż-
na określić jako przestrzeń moralną [Sztompka 2016, s. 153]. To powoduje, że w miejscu 
pracy brakuje nie tylko poczucia wspólnoty, ale również autentycznego poczucia misji. 
Wynika to z tego, że zachowania pracowników i ich działania nie mają oparcia w ludz-
kich wartościach nadających kierunek w życiu, do których zalicza się: zaufanie, lojalność, 
wzajemność, solidarność, szacunek czy sprawiedliwość [Sztompka 2016, ss. 150-197]. 
Powodem kształtowania się takiej sytuacji jest system wartości przyjęty w wielu orga-
nizacjach. Okazuje się, że bazuje on przede wszystkim, a czasem całkowicie, na wartoś-
ciach ekonomicznych. Liczy się wtedy dążenie do zysku oraz współzawodnictwo, które 
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wspierane jest przez egoizm, chciwość, pazerność, zazdrość, bezwzględność oraz brak 
odpowiedzialności [Felber 2014, s. 21]. Zarysowana sprzeczność w wartościach, będą-
cych podstawą do działania i podejmowania decyzji, wywołuje wewnętrzne dylematy 
u pojedynczych pracowników oraz sprzyja podziałom i konfliktom w zespołach pracow-
niczych, a to skutkuje nagminnymi aspołecznymi zachowaniami.

Zaprezentowana analiza ukazuje, że obecne miejsce pracy, choć oparte na zasadach 
wypracowanych i obowiązujących w świecie biznesu od lat, wydaje się niedopasowane 
do wymogów nowej normalności. Trudno bowiem liczyć, że organizacje będą zdolne do 
szybkich i elastycznych reakcji na zmienne oczekiwania otoczenia w sytuacji, gdy pracow-
nicy nie mają swobody działania i warunków do uruchomienia kreatywności, stanowiącej 
podstawę do wypracowania nowych rozwiązań odpowiadających aktualnym potrzebom 
otoczenia. Okazuje się również, że nawet jeżeli mają entuzjazm, to po kilku miesiącach 
czy latach pracy, w warunkach ciągłych ograniczeń, presji i olbrzymich wymagań, tracą 
go. Nie mają czasu na bycie kreatywnymi entuzjastami, ponieważ organizacje zlecają im 
wiele różnorodnych zadań do wykonania, często z krótkim terminem realizacji. Z trudem 
wywiązują się z ze swoich obowiązków w czasie pracy i niejednokrotnie muszą zostawać 
po godzinach, a nawet pracować w domu. Bardziej prawdopodobne staje się to, że organi-
zacje doprowadzą swoich pracowników do pracoholizmu oraz staną się przyczyną stresu 
i wypalenia zawodowego personelu niż spowodują eksplozję ich kreatywności i zaanga-
żowania. Światowa Organizacja Zdrowia już dawno stwierdziła, że jednym z głównych za-
grożeń w XXI wieku jest właśnie stres, którego doświadczają pracownicy w swoich miej-
scach pracy. Konieczne staje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą 
zbudować miejsce pracy wolne od patologii i różnych zagrożeń psychospołecznych oraz 
które będzie czymś więcej niż tylko strefą generowania zysków organizacji.

Istota turkusowego modelu miejsca pracy

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że od dawna znane są przykłady organizacji, któ-
re potrafią zbudować miejsce pracy odpowiadające wymogom otoczenia i dające satys-
fakcję zatrudnionym pracownikom. Organizacje takie są przykładami pionierów zarzą-
dzania będących innowatorami zmagającymi się z wieloma przeszkodami, stwarzanymi 
przez współczesny świat [Hamel, Breen 2008, ss. 91, 95–158]. Dodatkowo stają się one 
inspiracją do zmian w innych organizacjach, które zauważyły u siebie potrzebę modyfi-
kacji swojej działalności i uwolnienia się od nieprawidłowości, a także są przykładem bu-
dowania różnych koncepcji tworzenia miejsc pracy. Wydaje się, że wśród pojawiających 
się idei na szczególną uwagę zasługuje koncepcja organizacji turkusu, opracowana na 
podstawie dwunastu przykładowych organizacji przez F. Laloux [2016].
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Autor, burząc model organizacji opartej na hierarchii i wynikającej z tego władzy uka-
zuje nowatorski model organizacji – organizację turkusu. Turkus odpowiada obecnemu 
etapowi ewolucji człowieka i  rozwoju jego świadomości, który koresponduje z samo-
realizacją, czyli najwyższym poziomem w hierarchii potrzeb A. Maslowa [Laloux 2016, 
s. 58]. Etap ten bywa nazywany poziomem autentycznym, integralnym czy turkusowym 
i opisuje człowieka1, który akceptuje „fakt ewolucji świadomości oraz pogląd, iż nabrała 
ona rozpędu, przechodząc w kierunku coraz bardziej złożonych i udoskonalonych spo-
sobów radzenia sobie ze światem” [Laloux 2016, s. 58]. Dla takiego człowieka ważna staje 
się kwestia wewnętrznego poczucia słuszności czy kwestia wierności sobie i swoim po-
wołaniom. To powoduje, że człowiek ten zmienia swój sposób myślenia o życiu. Nie dąży 
do sukcesów czy bogactwa (utożsamianego z ilością posiadanych pieniędzy), po to by 
później mieć dobre życie, ale chce mieć dobre życie obecnie, a efektem tych dążeń może 
być sukces, pieniądze czy uznanie [Laloux 2016, s. 60]. Tym samym konieczne staje się 
dopasowanie miejsca pracy do potrzeb takiego człowieka, który jest skoncentrowany 
na bogactwie wewnętrznym przeżywanym w chwili obecnej.

Skoro człowiek jest turkusowy, to jego miejsce pracy też musi takie być. Jednak 
osiągnięcie tego stanu wymaga odrzucenia fundamentalnych zasad zarządzania orga-
nizacjami, które opierają się na pokonaniu konkurencji, zysku i ciągłym wzroście oraz 
działaniu w oparciu o ściśle wyznaczone cele, których osiąganie jest nieustannie kontro-
lowane (organizacje pomarańczowe) [Laloux 2016, s. 51]. Potrzebna jest wolność działa-
nia, utrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich, współpraca, pomoc, zaufanie, 
lojalność czy sprawiedliwość. Dzięki temu ludzie zatrudnieni w organizacjach mogą się 
uczyć radzić sobie z  trudnościami pojawiającymi się w  nowej normalności. Zaczynają 
także rozumieć, że nie ma błędów, ale są doświadczenia, które pozwalają rozeznać się 
w  obecnej rzeczywistości, a  to wymusza wprowadzanie w  życiu zmian, umożliwiają-
cych rozwój i naukę. Jednak wypracowanie takiego miejsca pracy wymaga zaprzestania 
ciągłego osądzania i budowania relacji z  innymi w oparciu o badanie przekonań i od-
krywanie pozytywów. Dzięki temu możliwa staje się autentyczna integracja członków 
zespołów pracowniczych i tworzenie wspólnoty dążącej do samorealizacji i spełnienia 
[Laloux 2016, ss. 58–68].

Zdaniem F. Laloux [2016, ss. 72–269] zbudowanie takiego miejsca pracy wymaga 
oparcia działalności organizacji na trzech filarach:

1 Wcześniejsze etapy rozwoju ludzkiej świadomości inaczej opisują człowieka i są przedstawione za pomocą 
innych kolorów. „Upraszczając: ludzie, którzy widzą świat inaczej, to słabeusze, których należy wykorzystać 
(Czerwień); to heretycy, których należy sprowadzić na jedyną prawdziwą drogę (Bursztyn); to głupcy, którzy 
nie wiedzą, jak grać w grę sukcesu (Oranż); lub nietolerancyjne osoby, które nie chcą dać wszystkim prawa 
głosu (Zieleń)” [Laloux 2016, s. 58].
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 · samozarządzaniu, w którym relacje między pracownikami nie są oparte na hierarchii 
oraz walce o stanowiska i wynikającej z tego władzy, ale stanowią efekt działania zgod-
nego ze wspólnym systemem wartości i bazują na uczciwości i zaufaniu;
 · pełni umożliwiającej bycie autentycznym, bez maski i  udawania. Dzięki temu pra-

cownicy nie są etykietowani, ale są doceniani w różnych aspektach i wymiarach oraz 
mają swobodę i  przestrzeń do rozwoju (szkolenia nie są narzucane pracownikom 
w celu eliminacji ich słabych stron, ale są dobrowolnie przez nich wybierane i mają 
służyć rozwojowi ogólnemu);
 · ewolucyjnym celu, czyli celu, który jest nieustannie dopasowywany do teraźniejszo-

ści i  stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby indywidualne i  zbiorowe. Cel określa 
sens istnienia organizacji, czemu ona służy i pokazuje, że warto poświęcić jej energię, 
talent i kreatywność. Zysk jest wtedy produktem ubocznym dobrze wykonywanej pra-
cy, a nie celem samym w sobie.

Zarysowana istota turkusowego miejsca pracy została dostrzeżona przez F. Laloux 
[2016, ss. 73–76] w dwunastu organizacjach. Tę dość krótką listę uzupełnia A. Blikle o ko-
lejnych sześć przykładów polskich organizacji [Blikle 2016a; 2016b], które prowadzą dzia-
łalność w jakimś odcieniu turkusu, co pozwala nazwać je turkusowymi firmami. Wydaje 
się jednak, że warto sprawdzić, czy możliwe jest poszerzenie tej listy o kolejne organiza-
cje. Najlepszą podstawą do wnioskowania na ten temat jest analiza wartości [Pluta 2017, 
ss. 304–315], które określają sens działań ludzkich i wpływają na skłonność jednostek 
do dokonywania wyborów, co powoduje, że są „gwiazdą przewodnią” nadającą życiu 
sens [Felber 2014, s. 22]. Jednocześnie warte jest sprawdzenie wartości organizacyjnych 
i oszacowanie, do którego modelu miejsca pracy (tradycyjnego czy turkusowego) są one 
dopasowane.

Podejmując się wspomnianego wyżej wyzwania, przy uwzględnieniu dotychczaso-
wych rozważań teoretycznych, sformułowano dwie hipotezy badawcze:

1. Współcześni pracownicy wyznają wartości, które świadczą o  ich gotowości do 
realizacji obowiązków w ramach turkusowego miejsca pracy.
2. Wartości stanowiące podstawę funkcjonowania współczesnych organizacji ozna-
czają wykorzystywanie tradycyjnego modelu miejsca pracy.

Ocena możliwości wdrożenia turkusowych miejsc pracy – 
prezentacja wyników badań

Badania pierwotne, które wykorzystano do prowadzenia głównych rozważań artykułu 
i  weryfikacji pierwszej z  postawionych hipotez, stanowią element międzyuczelniane-
go projektu naukowo-badawczego pt. Quality of work life in Poland, który realizowano 
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w okresie od maja do października 2017 roku wśród trzystu ośmiu aktywnych zawodowo 
dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (szczegółowa charakte-
rystyka badań została ukazana w publikacji – Błoński, Burlita [2018, s. 18]). Wielkość pró-
by została oszacowana na podstawie danych wtórnych zamieszczonych w Banku Danych 
Lokalnych [http://www.stat.gov.pl], przy czym przyjęto następujące założenia: poziom 
ufności - 0,95; szacowana wielkość frakcji – 0,5. Ze względu na rozbieżności występujące 
pomiędzy wytypowaną a uzyskaną strukturą próby, dokonano jej ważenia. 

Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz zawierający pytania (np. o war-
tości życiowe, sposób organizacji i świadczenia pracy) oceniane na pięciostopniowej skali, 
przy założeniu, że odległości między sąsiednimi pozycjami skal są sobie równe. Rzetelność 
dokonanych pomiarów zweryfikowano za pomocą współczynnika a-Cronbacha. Jego mi-
nimalna wyznaczona wartość wyniosła 0,8, co oznacza wysoką rzetelność skali.

Analiza zgromadzonego materiału badawczego (rys. 1) wskazuje, że dla ankietowa-
nych najważniejszą wartością wyznaczającą kierunek ich działań jest rodzina (63,77%), 
a kolejne miejsca zajmuje: miłość i przyjaźń (37,15%), spokojne życie (34,25%) oraz cieka-
wa praca (24%). Podobny układ wartości życiowych zawierają publikacje GUS lub CBOS. 

Rysunek 1. Wartości życiowe ankietowanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Dopiero na piątym miejscu znajduje się sukces i jest on istotny tylko dla jednej piątej 
respondentów (19,92%), jednocześnie należy zaznaczyć, że nie stwierdzono zróżnicowania 
w  odpowiedziach respondentów w  tym zakresie ze względu na ich wiek, płeć czy wy-
kształcenie. Kolejne badane wartości znajdują zdecydowanie mniejsze uznanie w oczach 
ankietowanych i są istotne tylko dla mniej niż 20% uczestników badania, a niektóre nawet 
dla mniej niż 10%. Wydaje się, że oparcie decyzji i  zachowań badanych osób na takich 
wartościach jest niezgodne z ideą tradycyjnych miejsc pracy, w których liczy się sukces czy 
zysk. Natomiast wartości te są w harmonii z ideą turkusu, a to może ułatwiać wdrażanie 
turkusowych miejsc pracy w organizacjach, w których respondenci są zatrudnieni.

Dodatkowym potwierdzeniem zaobserwowanej zgodności są informacje uzyskane 
w ramach pomiaru wartości za pomocą modelu S. Schwartza [Cieciuch 2013, ss. 22–41]. 
Szczególnie widoczne jest to w ramach dwóch wartości, które respondenci wskazują jako 
ważne w  ich życiu (rys. 2). Okazuje się, że dla większości ankietowanych pracowników 
województwa zachodniopomorskiego ważne jest dbanie o innych ludzi i pomaganie im. 
Prawie połowa uczestników badania identyfikuje się z tym stwierdzeniem (48,64% – wska-
zania „bardzo podobne do mnie” i „podobne do mnie”). Dla ponad dwóch piątych respon-
dentów troska o innych w jakimś stopniu, choćby niewielkim, jest brana pod uwagę przy 
dokonywaniu wyborów życiowych i  w  realizowanych działaniach (42,99% – wskazania 
„w pewnym stopniu podobne do mnie” oraz „tylko trochę podobne do mnie”).

Rysunek 2. Ważność pomagania innym i troski o ich dobro oraz kreatywności 
i swobody działania w życiu ankietowanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie dość wysoki odsetek ankietowanych przyznaje, że ważne jest dla 
nich wymyślanie nowych rzeczy, bycie kreatywnym i robienie rzeczy po swojemu. 
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Ponad dwie piąte respondentów deklaruje, że jest to dla nich istotne (47,70% – wska-
zania „bardzo podobne do mnie” i „podobne do mnie”), a kolejne dwie piąte jedynie 
trochę lub w pewnym stopniu identyfikuje się z takim stwierdzeniem. Oznacza to jed-
nak, że większość uczestników badania woli swobodę i twórcze podejście do realizacji 
zadań, czyli aprobuje cechy przypisywane raczej turkusowemu miejscu pracy niż tra-
dycyjnemu.

Przeprowadzone badanie pozwoliło również zaobserwować, że dla prawie połowy 
ankietowanych życie zawodowe jest w takim samym stopniu istotne jak życie prywatne 
(rys. 3 – 47,12% wskazań). Ten rozkład odpowiedzi w ocenianiu postawy wobec pracy 
[Błoński, Burlita 2018, ss. 18–19] pozwala przypuszczać, że osoby te oczekują od zatrud-
niającej ich organizacji tworzenia miejsca pracy zapewniającego równowagę w ich ży-
ciu, co jest zgodne z ideą turkusu.

Rysunek 3. Postawy wobec pracy wskazywane przez ankietowanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Obecne miejsca pracy nie spełniają takich wymagań i są raczej dostosowane do po-
stulatów zgłaszanych jedynie przez 5,31% uczestników badania, którzy stwierdzają, że 
praca stanowi ich sens życia. Nacisk na szybkie osiąganie znaczących wyników i realizacja 
wielu różnych zadań to odpowiedź na pojawiające się oczekiwania klientów (charakte-
rystyczne dla tradycyjnych miejsc pracy), co nie sprzyja równowadze w życiu pracowni-
ków. Zaczyna wtedy raczej dominować życie zawodowe, co negatywnie wpływa na ich 
zdrowie psychiczne i fizyczne, zaburzając ich relacje pozazawodowe. Potwierdzeniem 
tych rozważań może być zaobserwowane wydłużanie się czasu pracy u ankietowanych. 
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Jak ukazuje rysunek 4, większość pracowników województwa zachodniopomorskiego 
pracuje dłużej niż 40 godzin tygodniowo.

Rysunek 4. Rozkład procentowy respondentów z punktu widzenia średniego, 
tygodniowego czasu pracy

Źródło: opracowanie własne.

Wprawdzie tylko 5,43% respondentów pracuje ponad 70 godzin w tygodniu, ale aż 
49,28% osób przekracza ustawowy czas pracy o 10 godzin tygodniowo, a 14,38% ankie-
towanych przyznaje, że pracuje do 20 godzin tygodniowo ponad normę. Każdy z tych 
pracowników odczuwa w jakimś stopniu dysharmonię w życiu, ponieważ nie może za-
chować równowagi pomiędzy sferą zawodową i prywatną. Uzyskane wyniki pozwalają 
również przypuszczać, że organizacje, które zatrudniają ankietowanych, funkcjonują 
w oparciu o tradycyjne modele miejsc pracy i nie tworzą warunków pozwalających pra-
cownikom na życie zgodne z  ich wartościami. Organizacje te wymagają, aby podczas 
realizacji obowiązków zawodowych bazować na diametralnie innych wartościach, co 
rani godność zatrudnionych, którzy przez to nie mogą czuć się wolni [Felber 2014, s. 24].

Zaprezentowane wyniki badań pierwotnych nie dotyczyły organizacji, tylko zatrudnio-
nych w organizacjach osób. W związku z tym do weryfikacji drugiej hipotezy wykorzysta-
no wyniki badań międzynarodowych zawartych w raporcie Corporate Values Index 2013 
[Corporate Values Index 2013, ss. 7–11], które ukazują wartości będące podstawą funkcjo-
nowania ponad 4348 organizacji z różnych krajów (między innymi z Polski). Okazuje się, że 
w polskich organizacjach dominują wartości profesjonalne – odnotowano 33% wskazań 
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na np. zadowolenie klienta, determinację, wydajność, doskonałość, jakość, szybkość itp. 
oraz wartości konkurencyjne – 21% wskazań na wartości ukazujące np. konkurencyjność, 
ducha walki, wzrost, efektywność, sukces itp. Takie wyniki sprzyjają funkcjonowaniu or-
ganizacji w oparciu o tradycyjne miejsce pracy i zupełnie nie harmonizujące z  ideą tur-
kusu. Dodatkowym potwierdzeniem tego spostrzeżenia wydaje się być zaobserwowana 
(w przytaczanych badaniach) mała popularność wartości behawioralnych, relacyjnych czy 
moralnych w systemie wartości organizacyjnych, a to właśnie ten rodzaj wartości pozwa-
lałby i ułatwiał tworzenie turkusowych miejsc pracy.

Przedstawione badania pierwotne i wtórne były wykładnią do weryfikacji postawio-
nych hipotez. Hipoteza 1 została potwierdzona - współcześni pracownicy wyznają war-
tości, które świadczą o ich gotowości do realizacji obowiązków w ramach turkusowego 
miejsca pracy. Dowiedziono, że ankietowani kierują się w swoim życiu wartościami har-
monizującymi z ideą turkusu – ważne są dla nich relacje międzyludzkie, utrzymywanie 
kontaktów, rodzina, a także spokojne życie pozwalające na przeplatanie się sfery zawo-
dowej i prywatnej. I choć odcień turkusu nie u wszystkich respondentów jest identycz-
ny, to jednak oczekiwanie życia zgodnego ze standardami turkusu jest zauważalne.

Jednocześnie potwierdzono hipotezę 2 – wartości stanowiące podstawę funkcjo-
nowania współczesnych organizacji oznaczają wykorzystywanie tradycyjnego modelu 
miejsca pracy. Wykazano bowiem, że polskie organizacje działają w oparciu o wartości 
zgodne właśnie z tym modelem miejsca pracy.

Zakończenie

Zaprezentowane rozważania nie upoważniają do wyciągnięcia ogólnych konkluzji, jed-
nak rzucają pewne światło na możliwość powstawania turkusowych miejsc pracy i skła-
niają do wysunięcia następujących wniosków:

1. Turkusowe miejsca pracy diametralnie różnią się od tych, które można spotkać 
w większości współczesnych organizacji. Może to utrudniać rozpowszechnianie się 
tego modelu.
2. Pracownicy województwa zachodniopomorskiego wyznają wartości zgodne 
z ideą turkusu, a to sugeruje możliwość pojawienia się kolejnych turkusowych miejsc 
pracy. Ludzie są gotowi na wdrożenie w organizacjach takiego modelu.
3. Organizacje nie wydają się przygotowane do wprowadzenia zmian w modelu miej-
sca pracy. Działają w oparciu o wartości, które nie harmonizują z ideą turkusu, a to sta-
nowi poważne utrudnienie w rozpowszechnieniu się turkusowych miejsc pracy.
Choć zaprezentowane wnioski nie są optymistyczne – jednak wydaje się, że skoro 

współcześni pracownicy województwa zachodniopomorskiego już są turkusowi, to 
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w momencie zajęcia przez nich decyzyjnych stanowisk w organizacjach będą mogli rozpo-
cząć starania o zmianę modelu miejsca pracy (własnego i innych). Zdaniem F. Laloux [2016, 
s. 283], to właśnie świadomość osób decyzyjnych (przywódców, właścicieli) jest warunkiem 
koniecznym do wdrożenia zasad turkusu. Tym samym jest nadzieja, że w przyszłości lista or-
ganizacji zapewniających turkusowe miejsce pracy ulegnie wydłużeniu. Wydaje się jednak, 
że pełne potwierdzenie tej możliwości wymaga podjęcia dalszych kompleksowych badań 
w tym zakresie, na przykład jakości relacji międzyludzkich w procesie pracy i sposobów ich 
kształtowania czy wspierania pracowników w sytuacjach trudnych, stresogennych, itp.
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Wprowadzenie

Rynek pracy jest różnie definiowany. Najczęściej rozumie się go jako całokształt zagad-
nień związanych z  kształtowaniem podaży i  popytu na pracę [Sadowski 1997, s. 211]. 
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Takie szerokie określenie wskazuje na złożoność zagadnienia i daje możliwość prowa-
dzenia analiz na wielu płaszczyznach. Pomimo różnego określania rynku pracy, z poję-
ciem rynku wiążą się immanentnie dwie kategorie podmiotów: „pracodawca” tj. podmiot 
kształtujący popyt na pracę i „pracobiorca” tj. podmiot determinujący podaż pracy. „Pra-
cobiorcy” to zarówno pracujący, jak też osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia. 
Tak więc, pod wpływem podaży i popytu na rynku pracy kształtuje się obiektywna sy-
tuacja, ukazująca stopień trudności w pozyskiwaniu pracowników przez potencjalnych 
pracodawców, względnie stopnia trudności uzyskanie zatrudnienia przez poszukujących 
pracę. Obie strony, tak „popytowa”, jak i „podażowa” powinny dokonywać analizy sytuacji 
na rynku pracy, rozpoznając stany czynników obiektywnie ją kształtujących, a także roz-
poznając oczekiwania strony przeciwnej. Ta wiedza pozwoli na podejmowanie racjonal-
nych decyzji, czy to w procesie pozyskiwania pracowników, czy uzyskiwania zatrudnienia 
przez poszukujących pracę. Wydaje się, że wykorzystanie metody refleksji strategicznej, 
po adaptacji, pozwala w sposób zobiektywizowany i efektywny uzyskać tą wiedzę.

Celem publikacji jest próba ukazania możliwości wykorzystania jednego (trzeciego) 
etapu metody refleksji strategicznej (ze zwróceniem uwagi na autorskie jego rozwiąza-
nie) do badania i oceny relacji występujących na rynku pracy, pomiędzy stroną podażo-
wą (pracodawcy) i stroną popytową (pracobiorcy).

Właściwe rozważania zostaną poprzedzone wybranymi uwagami dotyczącymi 
istoty metody refleksji strategicznej i metodyki jej stosowania, a także uwagami doty-
czącymi konieczności jej adaptacji do analizy zarysowanej sytuacji, poprzez określenie 
charakterystyk, które mogłyby stanowić elementy o charakterze wewnętrznym (zastę-
pującym występujący w oryginale metody potencjał przedsiębiorstwa), oraz elementy 
o  charakterze zewnętrznym (zastępujące występujące w  oryginale metody otoczenie 
przedsiębiorstwa).

Metodyka refleksji strategicznej

Stosowanie metody wymaga realizacji następujących etapów [Martyniak 1996, ss. 35–37]:
 · analiza otoczenia przedsiębiorstwa, kończąca się sporządzeniem listy szans i zagrożeń,
 · analiza potencjału przedsiębiorstwa, kończąca się sporządzeniem listy jego silnych 

i słabych stron,
 · badanie synergii w układzie: potencjał (charakteryzowany silnymi i słabymi strona-

mi) – otoczenie (charakteryzowany szansami i zagrożeniami),
 · identyfikacja możliwych strategii, rozumianych jako każda decyzja wywołująca dzia-

łania zmierzające do modyfikacji relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem,
 · wybór strategii poprzez badanie koherencji z celami,
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 · przełożenie strategii na zbiór działań,
 · tworzenie planu operacyjnego.

Szerzej scharakteryzowany zostanie trzeci etap, ponieważ procedura (po modyfika-
cjach) realizowana w jego ramach, może zostać wykorzystana do oceny relacji na rynku 
pracy, a także dwa pierwsze etapy, przygotowujące do realizacji etapu trzeciego. 

Proces analizy metodą refleksji strategicznej należy rozpocząć od analizy otoczenia 
przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu analizy otoczenia należy dokonać analizy poten-
cjału przedsiębiorstwa.

Trzeci etap metody refleksji strategicznej to badanie synergii w układzie: poten-
cjał – otoczenie. Uwzględnia się 10–12 elementów otoczenia i potencjału przedsię-
biorstwa i analizuje, wykorzystując jako pomocnicze narzędzie macierz – tablicę krzy-
żową (tab. 1).

Etap ten wymaga m.in. ustalenia, kierunku badania tzn. należy ustalić, które elemen-
ty mają charakter niezależny, a które zależny (wpływ „czego” na „co” bada się). Jest to 
istotny krok warunkujący poprawność dalszych etapów technicznych jak i interpretację 
oraz wnioskowanie. Wydaje się, iż nie ma sztywnych rozwiązań w tym zakresie i w zależ-
ności od potrzeb można przyjmować różne kierunki badania. Badając synergię pomię-
dzy potencjałem a otoczeniem, odpowiada się na pytania wyrażające przyjęty kierunek 
oceny zbudowanej relacji. 

Tabela 1. Tablica krzyżowa do badania synergii w układzie potencjał – otoczenie 

 OTOCZENIE SZANSE ZAGROŻENIA
POTENCJAŁ 1 2 … k 1 2  … m

1

SILNE 2

STRONY …

n

1

SŁABE 2

STRONY …

p

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Martyniak 1990, ss. 4–8].

Wyniki badania zapisuje się w  tab. 1 przy pomocy różnych formuł, wynikających 
głównie z celów badania. 



250

Marek Rawski

Do wartościowania zbudowanych relacji autor proponuje wprowadzić oceny punk-
towe1. Oceny punktowe pozwalają na znacznie szerszą i pogłębiona analizę, co wyni-
ka chociażby z faktu, że na liczbach można wykonywać różnego typu działania [Rawski 
2002b, ss. 10–13]. 

Pierwszy krok postępowania, najważniejszy i  najtrudniejszy, polega na „zapełnie-
niu” całej macierzy ocenami punktowymi. Tworzy się wszystkie możliwe relacje przez 
konfrontowanie kolejno poszczególnych elementów potencjału (tak silnych jak i słabych 
stron) z kolejnymi elementami otoczenia (tak szansami jak i zagrożeniami), względnie 
odwrotnie, w zależności od tego, które elementy zostały przyjęte za zmienną niezależ-
ną, a które za zmienną zależną. Relacje można opisywać różnymi formułami, głównie 
w zależności od celu analizy. 

Każdej relacji można przypisać jedna z trzech ocen wartościujących (ocena jakościowa):
 · stan obojętności (neutralności). Kojarzone zmienne nie pozostają w żadnym związku 

merytorycznym, przyczynowo-skutkowym,
 · synergia dodatnia, a więc sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa, 
 · synergia ujemna, a więc sytuacja niekorzystna dla przedsiębiorstwa. 

Wyróżnione „stany jakościowe” należy wycenić, przez przypisanie ocen punkto-
wych. Spośród wielu możliwych rozwiązań, najefektywniejszym wydaje się być wyko-
rzystanie domkniętego przedziału liczb całkowitych <-2; +2>. Za takim rozwiązaniem 
przemawia duża czytelność i łatwość posługiwania się taką skalą. Punkty dodatnie infor-
mują o synergii dodatniej, punkty ujemne o synergii ujemnej, a liczba „0” o neutralności 
(obojętności),

Dalsze etapy postępowania mają wspólny mianownik: „manipulowanie” zestawionymi 
w macierzy liczbami. Takich „zabiegów” na liczbach może być wiele (w zależności od ce-
lów analizy). Poniżej zostaną zasygnalizowane dwa najważniejsze [Rawski 2002a, ss. 3–6]:

a)  Należy zsumować wszystkie oceny punktowe znajdujące się w macierzy. Uzyskana 
informacja pokazuje „stan” całego potencjału na tle otoczenia w którym chce się (musi 
się) go wykorzystać, względnie odwrotnie. Gdy suma jest dużą liczbą dodatnią można 
stwierdzić, że potencjał jako całość jest predysponowany do tego, aby przy jego pomo-
cy zrealizować przedsięwzięcie (które było podstawą prowadzonej analizy) w otoczeniu 
tak postrzeganym. Gdy suma jest dużą liczbą ujemną można stwierdzić, że potencjał 
jako całość jest nie predysponowany do tego aby przy jego pomocy w rozpoznanym 
otoczeniu podjąć się realizacji rozważanego przedsięwzięcia (można „przegrać” z oto-
czeniem). Słabość powyższej interpretacji tkwi w  niejednoznacznych słowach „duża 
liczba”. Na dzień dzisiejszy nie istnieją obiektywne procedury pozwalające weryfikować 

1 W sprawie innych propozycji zob. np. [Obłój 1998, ss. 191–203; Martyniak 1997, ss. 161–170].



251

Oceny atrakcyjności lokalnego rynku pracy metodą refleksji strategicznej

istotność znaku plus czy minus. Rozstrzygając subiektywnie istotność znaku, można szu-
kać pomocy w analizie wskaźnika „dobroci”, relatywizującego (np. dzieleniem) obliczona 
sumę macierzy z maksymalną (minimalna w przypadku gdy suma jest ujemna) wartością, 
jaką suma może osiągnąć. Obliczony iloraz (można go wyrazić w %) informuje o „dobroci” 
uzyskanego wyniku w stosunku do bezwzględnie najlepszego. Doświadczenia autora po-
zwalają na stwierdzenie, że licząc wskaźnik „dobroci” warto uwzględniać w obliczeniach 
jedynie elementy ujawniające synergię. Na podstawie swoich doświadczeń, autor formu-
łuje następującą hipotezę: jeżeli obliczony wskaźnik „dobroci” będzie większy od 10%, 
należy uznać znak obliczonej sumy za istotny. Jeżeli wskaźnik „dobroci” będzie mniejszy 
od 10%, znak sumy należy uznać za nieistotny (suma statystycznie jest równa „zero”). 
b) Należy ustalić rozkłady brzegowe sumując oceny punktowe tak w wierszach jak i ko-
lumnach macierzy. Interpretacja uzyskanych wyników może wyglądać następująco. 
Suma elementów danego wiersza, będąca dużą liczba dodatnią informuje o tym, że dany 
element potencjału jest predysponowany do wykorzystania go w „walce” z otoczeniem 
postrzeganym jako całość. Duża liczba ujemna informuje o tym, że dany element poten-
cjału nie jest predysponowany do oddziaływania na otoczenie postrzegane jako całość 
– można z otoczeniem „przegrać”. Suma elementów danej kolumny, będąca dużą liczbą 
dodatnią informuje o tym, że potencjał traktowany jako całość jest predysponowany do 
oddziaływania na dany element otoczenia – można „ukształtować” go zgodnie z ocze-
kiwaniami przedsiębiorstwa. Duża liczba ujemna informuje o tym, że potencjał postrze-
gany jako całość nie jest predysponowany do oddziaływania na dany element otoczenia 
– nie ma możliwości aby go „ukształtować” zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa, 
a nawet można wzmocnić negatywne jego oddziaływanie. Wiedza uzyskana drogą anali-
zy rozkładów brzegowych stanowić winna podstawę budowania taktycznych i operacyj-
nych działań. Stosować należy takie taktyczne i operacyjne działania, które bazują na tych 
elementach potencjału, dla których uzyskano duże liczby dodatnie. Unikać należy takich 
taktycznych i operacyjnych działań, które bazowałyby na tych elementach potencjału, 
dla których uzyskano duże liczby ujemne. Stosować należy takie taktyczne i operacyjne 
działania, które nakierowane byłyby na te elementy otoczenia, dla których uzyskano duże 
liczby dodatnie. Unikać należy takich taktycznych i operacyjnych działań, które nakiero-
wane byłyby na te elementy otoczenia, dla których uzyskano duże liczby ujemne.

Badanie relacji: pracodawca – pracobiorca

Wykorzystanie trzeciego etapu stosowania metody refleksji strategicznej do rozważa-
nego problemu wymaga w pierwszej kolejności zdefiniowanie zmiennych (czynników), 
które będą analizowane, tak reprezentujące (w oryginalnej wersji metody) otoczenie, jak 
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i potencjał. Zmienne reprezentujące „potencjał” w rozważanej sytuacji to wybrane ele-
menty opisujące oczekiwania pracodawców (ich stan w danym okresie, względnie stan 
prognozowany). Zmienne reprezentujące „otoczenie” w rozważanej sytuacji to charakte-
rystyczne cechy pracobiorców.

Stworzenie szczegółowej listy będącej wykazem czynników branych pod uwagę 
w procesie analizy odzwierciedlających „stan” tak strony podażowej, jak i popytowej ryn-
ku pracy jest zadaniem trudnym, ale ważnym z punktu widzenia trafności efektów analizy. 

Nie jest możliwe zbudowanie uniwersalnej listy czynników opisujących oczekiwa-
nia strony popytowej rynku pracy. Wynika to z  faktu, że rolę pracodawców odgrywa-
ją zróżnicowane organizacje, głównie przedsiębiorstwa różnych typów, organizacje 
rządowe, samorządowe, organizacje społeczne, użytku publicznego, itd. Rozpoznanie 
konkretnych uwarunkowań czasoprzestrzennych funkcjonowania tych podmiotów po-
zwala na skompletowanie ostatecznej listy oczekiwań, która dla każdego podmiotu bę-
dzie odmienna. Przykładowe dla przedsiębiorstwa czynniki, które jak się wydaje, mogą 
mieć największe znaczenie i powinny być rozważane w pierwszej kolejności to: lojalność 
pracowników, otwartość pracowników na zmiany, poziom wykształcenia pracowników, 
wydajność pracy, skłonność do rywalizacji, stosowane systemy szkoleń, systemy moty-
wacji, postawa wobec klienta, zaufanie pracowników do zarządu przedsiębiorstwa, ot-
wartość pracowników na zmiany, innowacyjność i kreatywność pracowników.

Określenie przyjętych do analizy, tak elementów charakteryzujących stronę poda-
żową rynku pracy, jak i elementów charakteryzujących stronę popytową, powinno być 
powiązane z przyjętą koncepcją analizy, a głównie założonym kierunkiem oddziaływa-
nia tych elementów na siebie. Ustalenie bowiem, które z nich będą miały charakter ele-
mentów niezależnych, a które zależnych, będzie w dużym stopniu determinowało ich 
zoperacjonalizowanie. Jak już wspomniano, możliwe są dwie sytuacje:

 · gdyby przyjąć za niezależne charakterystyki pracodawców, a zależne charakterysty-
ki pracobiorców, należałoby rozważyć, czy charakter i sposób działania pracobiorców 
związany z realizacją swoich oczekiwań, sprzyja zaspokojeniu (umocnieniu; rozwojo-
wi) oczekiwań pracodawców,
 · gdyby przyjąć za niezależne charakterystyki pracobiorców, a zależne charakterystyki 

pracodawców, należałoby rozważyć, czy charakterystyki pracodawców pozwalają rea-
lizować oczekiwania wyrażone przez pracobiorców. 

Oba kierunki analizy są wartościowe. Ukazując praktycznie sposób wykorzystania 
metody refleksji strategicznej, rozważone będą obie sytuacje. Badana będzie możliwość 
zaspokojenia oczekiwań pracobiorcy (będzie nim przedsiębiorstwo) przez stronę poda-
żową wybranego, regionalnego rynku pracy, oraz możliwości zmian cech pracodawców 
lokalnego rynku pracy pod wpływem oczekiwań pracodawców (przedsiębiorstwa). 
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W tabeli 2 zestawiono wybrane elementy opisujące oczekiwania przedsiębiorstwa 
dotyczące cech przyszłych pracowników oraz zestaw charakterystyk pracodawców 
wybrane lokalnego rynku pracy. Relacje oceniano, wykorzystując liczby z  przedziału 
<-2;+2>.

Tabela 2. Tablica do badania możliwości zaspokojenia oczekiwań pracobiorcy przez 
pracodawców na lokalnym rynku pracy (fragment dla wybranych elementów)*
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Wykształcenie zawodowe -1 0 -1 -2 -2 -2 0 -8
Kreatywność 0 0 -1 -2 -1 0 0 -4
Lojalność wobec firmy 0 +1 0 -1 0 0 +1 +1
Wysoka wydajność pracy +1 +1 0 -1 -1 -1 +1 0
Otwartość na zmiany 0 -1 -1 -1 0 0 0 -3
Znajomość języka angielskiego 0 0 0 -2 -1 0 0 -3
Skłonność do rywalizacji +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1
Zatrudnienie w elastycznym czasie -1 -1 +1 -1 0 +1 +1 0
Razem 0 -1 -3 -11 -6 -1 +4 -18

*Oceny w  tabeli dotyczą sytuacji przedsiębiorstwa prowadzącego działalność, a  rozważającego otwo-

rzenie oddziału w pewnym regionie, dla którego przedstawiono wybrane charakterystyki podażowego 

rynku pracy (zarządzający firmą nie wyrazili zgody na ujawnienie jej nazwy). Dla czytelnika nie wszystkie 

oceny mogą być oczywiste, ponieważ nie przedstawiono „tła”, szczegółowych uwarunkowań kształtowa-

nia się rozważanych relacji.

Źródło: opracowanie własne.

W rozważanym przypadku suma wszystkich ocen punkowych (tab. 2) wynosi „-18” 
punktów (wskaźnik dobroci 25%). Ta informacja pozwala na konstatację, że rozważany 
zestaw charakterystyk pracodawców regionu nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorstwa, 
co w praktyce oznacza, że przedsiębiorstwo w tym regionie nie znajdzie pracowników, 
którzy by go w pełni satysfakcjonowali.

Analiza rozkładów brzegowych pozwala między innymi na następujące konstatacje. 
Biorąc pod uwagę jednocześnie wszystkie oczekiwania przedsiębiorstwa dotyczące charak-
terystyk pracodawców, można dostrzec, że szczególnie niekorzystna dla przedsiębiorstwa 
cechą pracodawców z rozważanego regionu jest dominujące wykształcenie podstawowe 
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(suma punktów „-11”, wskaźnik dobroci ponad 68%) oraz mała liczba osób w wieku produk-
cyjnym (suma punktów „-6”, wskaźnik dobroci 50%). Pomimo ogólnie niekorzystnej sytuacji, 
można znaleźć jedną charakterystykę pracodawców regionu, korzystną dla przedsiębior-
stwa: duże bezrobocie w regionie (suma punktów „+4”, wskaźnik dobroci 50%).

Biorąc pod uwagę poszczególne oczekiwania przedsiębiorstwa dotyczące charaktery-
styk pracodawców regionu można między innymi dostrzec, że szczególnie niekorzystna 
jest niemożliwość pozyskania pracowników mających oczekiwane przez przedsiębiorstwo 
wykształcenie zawodowe (suma punktów „-8”, wskaźnik dobroci 80%) i dostrzegany brak 
kreatywności potencjalnych pracowników (suma punktów „-4”, wskaźnik dobroci 33%). 

W  tab. 3 zestawiono oceny ukazujące potencjalne możliwości zmian cech praco-
dawców lokalnego rynku pracy pod wpływem formułowanych oczekiwań pracobiorcy 
(przedsiębiorstwa).

Tabela 3. Tablica do badania potencjalnych możliwości zmian cech pracodawców lo-
kalnego rynku pracy pod wpływem oczekiwań pracobiorcy (fragment dla wybranych 
elementów)*

Charakterystyki
 pracodawców

Oczekiwania przedsiębiorstwa
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Wykształcenie zawodowe -1 0 0 +1 0 +1 +1 +2
Kreatywność 0 0 +1 +1 0 0 0 +2
Lojalność wobec firmy +1 +1 +1 0 0 0 +1 +4
Wysoka wydajność pracy +1 +1 0 0 0 0 0 +2
Otwartość na zmiany +1 0 +1 0 0 0 +1 +3
Znajomość języka angielskiego 0 0 0 0 0 0 +1 +1
Skłonność do rywalizacji 0 0 0 0 0 0 +12 +1
Zatrudnienie w elastycznym czasie -2 -2 0 0 0 0 +1 -3
Razem 0 0 +3 +2 0 +1 +6 +12

*Oceny w tabeli dotyczą sytuacji przedsiębiorstwa prowadzącego działalność, a rozważającego otworzenie od-

działu w pewnym regionie, dla którego przedstawiono wybrane charakterystyki podażowego rynku pracy (zarzą-

dzający firmą nie wyrazili zgody na ujawnienie jej nazwy). Dla czytelnika nie wszystkie oceny mogą być oczywiste, 

ponieważ nie przedstawiono „tła”, szczegółowych uwarunkowań kształtowania się rozważanych relacji.

Źródło: opracowanie własne.
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W rozważanym przypadku suma wszystkich ocen punktowych (tab. 3) wynosi „+12” 
punktów (wskaźnik dobroci 30%). Ta informacja pozwala na konstatację, że rozważany 
zestaw oczekiwań przedsiębiorstwa jest w stanie potencjalnie wpłynąć na zmiany cech 
pracodawców w kierunku pozytywnego ich wzmocnienia, a w konsekwencji podniesie-
nia ich wartości. 

Analiza rozkładów brzegowych pozwala między innymi na następujące konstatacje. 
Biorąc pod uwagę jednocześnie wszystkie oczekiwania przedsiębiorstwa można dostrzec, 
że szczególnie potencjalnie mogą one wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród praco-
dawców lokalnego rynku pracy (suma punktów „”+6”, wskaźnik dobroci 50%).

Biorąc pod uwagę poszczególne oczekiwania przedsiębiorstwa dotyczące cha-
rakterystyk pracodawców regionu można między innymi dostrzec, że generalnie po-
tencjalnie mogą one wpłynąć korzystnie (praktycznie z  taką sama częstotliwością) na 
każdą rozważaną cechę pracodawców, powodując wzrost wartości lokalnego rynku 
pracy. Wyjątkiem jest oczekiwanie przedsiębiorstwa, że pracodawcy byliby zatrudniani 
w  elastycznym czasie pracy. To oczekiwanie potencjalnie wpłynęłoby negatywnie na 
pracodawców, obniżając wartość lokalnego rynku pracy (suma punktów „-3”, wskaźnik 
dobroci 50%).

Podsumowanie

W  świetle zamieszczonych uwag wydaje się, że uwzględniając przedstawione cechy 
i własności metody refleksji strategicznej, można ją wykorzystać, do analizy aktualnego 
(prognozowanego) stanu relacji występujących na rynku pracy. Konieczna modyfikacja 
oryginalnej metodyki, aby móc wykorzystać metodę do realizacji oceny wspomnianych 
relacji, polega na: 

 · uwzględnieniu istotnych oczekiwań przedsiębiorstw (innych pracodawców) doty-
czących cech przyszłych pracowników, 
 · uwzględnieniu charakterystyk pracodawców danego regionu. 

Wartość prowadzonej oceny relacji metodą refleksji strategicznej pomiędzy obu 
stronami rynku pracy polega także na tym, że można ją prowadzić w obu kierunkach: 
można rozważać czy charakter i  sposób działania pracobiorców związany z  realizacją 
swoich oczekiwań, sprzyja zaspokojeniu (umocnieniu; rozwojowi) oczekiwań praco-
dawców, a  także czy charakterystyki pracodawców pozwalają realizować oczekiwania 
wyrażone przez pracobiorców. 

Analizę można prowadzić na różnych poziomach zagregowania, począwszy od ca-
łościowej analizy uwzględniających wszystkie charakterystyki pracodawców danego 
regionu i  oczekiwań wszystkich podmiotów stanowiących podażowego rynku pracy, 
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a  kończąc na analizie wybranych charakterystyk pracodawców i  oczekiwań jednego, 
wybranego pracobiorcy. 
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To check the mentioned influence of work on quality of life of people with disabilities 

there was a survey conducted in the group of employees in Polish Association For People with 

Mental Disabilities KOŁO in Szczecin, situated in Inter Municipal Vocational Activity Centre in 

Dobra. The survey conducted to achieve the target of this thesis revealed that all responders 

have been satisfied with their work and mostly with their quality of life. More than 40% of the 

responders assess it satisfactory and almost 30% – very well. The quality of life assessment as 

well as prioritarisation at work and personal life are independent on sex and level of disability. 

Key words: work, employment, quality of life, people with disabilities, survey, Vocational 

Activity Centre

Wstęp

Pojęcie jakości życia ma charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny oraz łączy w so-
bie wiele aspektów funkcjonowania człowieka. W dużej mierze obarczone jest subiektywi-
zmem i zależy od stanu psychicznego, osobowości, upodobań i systemu wartości jednostki. 
Choroba zakłóca w różnym stopniu funkcjonowanie człowieka, oddziałując na jakość życia 
w  wielu wymiarach. Mimo że badania nad jakością życia są przedmiotem dociekań na-
ukowców różnych dziedzin od połowy XX wieku, dotychczas nie wypracowano uniwersal-
nego i miarodajnego narzędzia badawczego. W przypadku osób chorych i niepełnospraw-
nych badanie jakości życia stanowi wyraz zainteresowania aspektami psychosocjalnymi 
choroby. W tej sytuacji ocenie podlega również zdolność do normalnego funkcjonowania 
człowieka w szeroko pojętej przestrzeni publicznej [Zięba, Cisoń-Apanasewicz 2017].

Praca zaspokaja wiele potrzeb człowieka i w znaczący sposób oddziałuje na różne 
aspekty życia. W pewnym stopniu decyduje o pozycji społecznej i zamożności material-
nej, wpływając tym samym na inne dziedziny życia, pozwala na samorealizację. Zaan-
gażowanie w wykonywaną pracę jest ściśle związane z satysfakcją, którą czerpiemy z jej 
wykonywania. Satysfakcja z pracy zawodowej lub jej brak przekłada się bezpośrednio na 
jakość życia jednostki. 

Znaczenie pracy zawodowej dla jednostki staje się najbardziej widoczne w przypad-
ku jej utraty i braku. Osoba niepracująca ma ograniczone możliwości kontaktów spo-
łecznych. Wśród bezrobotnych zaznacza się wyraźny spadek szacunku do siebie, pogor-
szenie się ich zdrowia psychicznego i fizycznego [Bejma 2015]. Bezrobocie w znacznym 
stopniu dotyka osób niepełnosprawnych. Marginalizowanie przez lata potrzeb podej-
mowania działań na rzecz aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
sprawiły, że osoby te mają poważne trudności w znalezieniu pracy, utrzymaniu więzów 
społecznych, a nawet rodzinnych [Czaplicki 2010]. 
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Wpływ pracy na jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie zatrudnionych 

w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej

Z  badań GUS prowadzonych w  2012 r. wynika, że udział osób pracujących wśród 
osób niepełnosprawnych wynosił 14,7%. Brak jest jednak dokładnych danych dotyczą-
cych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Większość z nich to osoby bierne zawodo-
wo. Praca zawodowa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest bardzo istotnym 
elementem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu i ważnym elementem reha-
bilitacji, w dużym stopniu wpływającym na podniesienie jakości życia. 

Niepełnosprawność wywiera piętno na całej sytuacji życiowej i w znaczący sposób 
obniża standard życia. Osoby niepełnosprawne utrzymują się głównie z  niezarobko-
wych źródeł dochodu, co silnie rzutuje na ich jakość życia oraz na dostęp do tych sfer 
konsumpcji, które wpływają na jego poziom. Najistotniejszym problemem osób nie-
pełnosprawnych w Polsce jest zagrożenie biedą, co skutkuje dalszymi konsekwencjami 
w postaci słabych więzi społecznych czy stanu samopoczucia psychicznego. Bez zde-
cydowanego zwiększenia pomocy publicznej w rozwiązywaniu tego problemu nie wy-
daje się możliwe dokonanie przełomu i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 
[Gąciarz, Bartkowski 2014]. 

Kwestia jakości życia osób niepełnosprawnych należy do słabo rozpoznanych zja-
wisk. W badaniach społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na zależności pomiędzy jakością życia a relacjami społecznymi i moż-
liwościami korzystania z dóbr powszechnie dostępnych, w tym zatrudnienia. Jakość ży-
cia osób niepełnosprawnych jest głównie warunkowana ich przygotowaniem do funk-
cjonowania społecznego [Maciejewska 2104].

W celu sprawdzenia wpływu pracy na jakość życia osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie, przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracowników Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, w Mię-
dzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Jest to najnowocześniejszy 
i największy w Polsce obiekt służący rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepeł-
nosprawnościami, działający od 2013 roku. Zatrudnienie znalazło w nim 127 osób niepeł-
nosprawnych oraz 35 rzemieślników wspierających. Zakład świadczy usługi realizowane 
w następujących działach: kuchnia, stolarnia, pralnia, ogrodnictwo, montaż/demontaż, 
niszczenie dokumentów i utrzymanie czystości.

Przed przystąpieniem do realizacji celów pracy postawiono pytania badawcze:
1. Czy praca wpływa pozytywnie na jakość życia osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie zatrudnionych w MZAZ w Dobrej?
2. Jak często badani niepełnosprawni odczuwają negatywne emocje i  czy są oni 
zadowoleni ze stanu swojego zdrowia?
3. Czy istnieje związek między stopniem niepełnosprawności a jakością życia bada-
nych osób niepełnosprawnych?
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Na podstawie wyżej sformułowanych problemów badawczych postanowiono na-
stępujące hipotezy:

1. Praca wpływa pozytywnie na jakość życia osób niepełnosprawnych intelektual-
nie zatrudnionych w MZAZ w Dobrej.
2. Pracujący niepełnosprawni są zadowoleni ze stanu swojego zdrowia i rzadko od-
czuwają negatywne emocje.
3. Stopień niepełnosprawności ma wpływ na jakość życia badanych osób.

Materiał i metody badań

Materiał badań stanowiły dane uzyskane od pracowników Międzygminnego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Dobrej. Badania przeprowadzono wiosną 2018 roku, zgodnie 
z założeniami Deklaracji Helsińskiej. Były to osoby, które dobrowolnie zgłosiły swój akces 
w badaniu. Łącznie badaniami objęto 37 osób, czyli 29,13% zatrudnionych w MZAZ nie-
pełnosprawnych. 

W  badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety 
[Pilch, Bauman 2010]. Zastosowano narzędzie – kwestionariusz ankiety, autorstwa włas-
nego, który zawierał 23 pytania zamkniętych i półotwartych niezbędnych do zgroma-
dzenia określonych tematem danych. Respondenci wypełniali kwestionariusze, z pomo-
cą personelu zatrudnionego w MZAZ, który był poinformowany o celach i założeniach 
badań oraz czuwał nad poprawnym wypełnieniem ankiety. 

Kwestionariusz ankiety składał się z części dotyczącej danych demograficzno-spo-
łecznych, takich jak: wiek, płeć, wykształcenie oraz części dotyczącej pracy i jakości życia. 

Zebrane wyniki poddano analizie statystycznej. Nieparametryczne cechy jakościowe 
określono za pomocą testu χ2 (chi kwadrat). Został on wykorzystany do sprawdzenia, 
czy występuje związek między badanymi w ankiecie zmiennymi jakościowymi, których 
nie można wyrazić ilościowo. Obliczenia prowadzono przy hipotezie początkowej, że 
cechy jakościowe (pytania zawarte w ankiecie) są niezależne od uzyskiwanych odpowie-
dzi w poszczególnych, założonych grupach respondentów, tj. w zależności od płci oraz 
rodzaju niepełnosprawności [Stanisz 2006]. 

gdzie:
χ2 – test chi-kwadrat
Oi – liczebność obserwowana dla danej grupy
Ei – liczebność oczekiwana dla danej grupy
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Wyniki

Wyniki badań ankietowych przedstawiono w tabeli 1. Badaną grupę stanowiło 37 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, w wieku chronologicznym 26–58 lat, zatrudnionych 
w  Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w  Dobrej. W  badanej grupie 
dominowali mężczyźni, stanowiąc ponad 62% ogółu. Jeśli chodzi o  stopień niepełno-
sprawności respondentów okazało się, że większość z nich reprezentowała umiarkowa-
ny (56,76%) i  znaczny (40,54%) stopień niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne, 
zwłaszcza intelektualnie, o wiele rzadziej niż osoby zdrowe zawierały związki małżeńskie. 
Wśród badanych niepełnosprawnych w Dobrej znalazła się tylko jedna osoba zamężna 
i jeden wdowiec. Pozostali respondenci (94,59%) to osoby samotne. Niepełnosprawność 
w znacznej mierze ogranicza samodzielność, w związku z czym większość responden-
tów mieszkała z  rodzicami bądź z  tylko z  mamą (75,68%). Jedynie 13,51% mieszkało 
samodzielnie. Tutaj należy zauważyć, że tylko jedna osoba wśród ankietowanych osób 
nie była zadowolona ze swoich warunków mieszkaniowych. Analiza stażu zatrudnienia 
w MZAZ w Dobrej wykazała, że największą grupę badanych stanowią osoby zatrudnio-
ne od początku (od 5 lat) bądź w pierwszym roku działania placówki (29,73% i 27,03%) 
oraz pracujące krócej niż 1 rok (29,73% ). Ponad połowa respondentów (51,35%) nigdy 
wcześniej nie pracowała. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy respondenci były zado-
woleni ze swojej pracy. Zdecydowana większość (83,78%) nie zamierzała zmienić zakła-
du pracy na inny. Na pytanie o  to, co jest najważniejsze w  pracy, badani respondenci 
wskazali pieniądze (78,38%) oraz możliwość spotkania z  ludźmi (43,24%). Tutaj należy 
zaznaczyć, że prawie wszyscy (94,59%) byli zadowoleni z  wysokości swoich zarobków 
oraz z czasu pracy (91,89%), a ponad 8% badanych chciało pracować dłużej. W każdej 
pracy bardzo ważna jest panująca atmosfera i kontakty interpersonalne. Analiza badań 
wykazała, że nikt z badanych niepełnosprawnych zatrudnionych w MZAZ w Dobrej nie 
narzekał na kontakty ze współpracownikami, a prawie 46% lubiło wszystko w swojej pra-
cy. Utrudnienia, które wskazali niektórzy respondenci, to głównie drobne kłótnie, obga-
dywanie, dokuczanie i hałas. Do czynników, które wpływają na jakość pracy niewątpliwie 
możemy zaliczyć stan zdrowia. Zdecydowana większość ankietowanych (86,49%) była 
zadowolona ze swojego stanu zdrowia. Złe emocje, takie jak: przygnębienie, rozpacz, 
czy lęk w  większości odczuwali tylko czasami (40,54%) lub nigdy (37,84%). Na jakość 
życia jednostki w  ogromnej mierze wpływa styl życia, w  tym możliwość wypoczynku. 
Niepokojący jest fakt, że ponad połowa (59,46%) ankietowanych spędzała swój urlop 
w domu. Ponad 37% na wakacje wyjeżdżało z rodziną, a tylko niecałe 11% uczestniczyło 
w turnusach rehabilitacyjnych. Respondentów poproszono o subiektywną ocenę jakości 
swojego życia. Odpowiedzi plasowały się następująco: 40,54% określiło jakość swojego 
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życia dobrze, 29,73% ani dobrze ani źle, 27,03% bardzo dobrze i tylko 1 osoba – bardzo 
źle. Na pytanie dotyczące priorytetów w życiu badani niepełnosprawni wskazali głównie 
rodzinę (35,14%) i pracę (27,03%). 

Tabela 1. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób 
niepełnosprawnych intelektualnie zatrudnionych w Międzygminnym Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Dobrej

Lp. Pytanie zadane 
w ankiecie Odpowiedzi

Mężczyźni Kobiety Razem

n % n % n %

CE
CH

Y 
SP

O
ŁE

CZ
N

O
-D

EM
O

G
RA

FI
CZ

N
E 

RE
SP

O
N

D
EN

TÓ
W

1. Płeć
kobiety 14 100% 14 37,84%
mężczyźni 23 100% 0 0 23 62,16%

2. Wiek

21–30 5 21,74% 4 28,57% 9 24,32%

31–40 12 52,17% 5 35,71% 17 45,95%
41–50 4 17,39% 3 21,43% 7 18,92%

51–60 2 8,70% 2 14,29% 4 10,81%

3. Rodzaj ukończonej 
szkoły

podstawowa 4 17,39% 5 35,71% 9 24,32%
gimnazjum 0 0,00% 1 7,14% 1 2,70%
zawodowa 19 82,61% 7 50,00% 26 70,27%
inne 0 0,00% 1 7,14% 1 2,70%

4. Rodzaj niepełno-
sprawności

lekki 1 4,35% 0 0,00% 1 2,70%
umiarkowany 14 60,87% 7 50,00% 21 56,76%
znaczny 8 34,78% 7 50,00% 15 40,54%

5. Stan cywilny

panna/kawaler 22 95,65% 13 92,86% 35 94,59%
zamężna/żo-
naty 0 0,00% 1 7,14% 1 2,70%

inne 1 4,35% 0 0,00% 1 2,70%

6. Z kim Pan/-i mieszka?
samodzielnie 3 13,04% 2 14,29% 5 13,51%
z rodzicami 18 78,26% 10 71,43% 28 75,68%
inne 2 8,70% 2 14,29% 4 10,81%

7.

7. Czy jest Pan/
-i zadowolony/-a ze 
swoich warunków 
mieszkaniowych?

tak 23 100,00% 13 92,86% 36 97,30%

nie 0 0,00% 1 7,14% 1 2,70%
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Lp. Pytanie zadane 
w ankiecie Odpowiedzi

Mężczyźni Kobiety Razem

n % n % n %
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W 8. Rodzaj wykonywanej 
pracy 

kuchnia 3 13,04% 3 21,43% 6 16,22%

stolarnia 8 34,78% 0 0,00% 8 21,62%
pralnia/praso-
walnia 1 4,35% 4 28,57% 5 13,51%

montaż/de-
montaż 7 30,43% 5 35,71% 12 32,43%

sprzątanie 4 17,39% 2 14,29% 6 16,22%
ogrodnictwo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9. Staż pracy w MZAZ

≤ 1 roku 6 26,09% 5 35,71% 11 29,73%
2 lata 1 4,35% 1 7,14% 2 5,41%
3 lata 3 13,04% 0 0,00% 3 8,11%
4 lata 6 26,09% 4 28,57% 10 27,03%
5 lat 7 30,43% 4 28,57% 11 29,73%

10.
Wcześniejsze 
doświadczenie zawo-
dowe

tak 13 56,52% 5 35,71% 18 48,65%

nie 10 43,48% 9 64,29% 19 51,35%

11.
Czy jest Pan/
-i zadowolony/-a ze 
swojej pracy?

tak 23 100,00% 14 100,00% 37 100,00%

nie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12.
12. Czy chciałby 
Pan/-i zmienić kiedyś 
pracę na inną?

tak 4 17,39% 2 14,29% 6 16,22%

nie 19 82,61% 12 85,71% 31 83,78%

13. Co jest dla Pan/-i naj-
ważniejsze w pracy?

pieniądze 20 86,96% 9 64,29% 29 78,38%
nauka poży-
tecznych rzeczy 5 21,74% 3 21,43% 8 21,62%

spotkanie 
z ludźmi 10 43,48% 6 42,86% 16 43,24%

14.
Czy jest Pan/
-i zadowolony/-a ze 
swoich zarobków?

tak 21 91,30% 14 100,00% 35 94,59%

nie 2 8,70% 0 0,00% 2 5,41%
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Lp. Pytanie zadane 
w ankiecie Odpowiedzi

Mężczyźni Kobiety Razem

n % n % n %
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15. Czy czas pracy jest 
odpowiedni?

tak 20 86,96% 14 100,00% 34 91,89%

nie, jest za długi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
nie, jest za 
krótki 3 13,04% 0 0,00% 3 8,11%

16.
Jaki ma Pan/-i kontakt 
z współpracowni-
kami?

dobry 21 91,30% 11 78,57% 32 86,49%
zły 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
nie umiem 
powiedzieć 3 13,04% 2 14,29% 5 13,51%

17. 
Czego najbardziej 
Pan/-i nie lubi w swo-
jej pracy? 

wszystko lubię 9 39,13% 8 57,14% 17 45,95%
dokuczania 4 17,39% 0 0,00% 4 10,81%
konfliktów 0 0,00% 1 7,14% 1 2,70%
przerw i rehabi-
litacji 1 4,35% 0 0,00% 1 2,70%

inne 11 47,83% 5 35,71% 16 43,24%

18.
Czy jest Pan/
-i zadowolony/-a ze 
swojego zdrowia?

tak 21 91,30% 11 78,57% 32 86,49%

nie 2 8,70% 3 21,43% 5 13,51%

19.

Jak często odczuwa 
Pan/-i złe emocje, 
takie jak: przygnębie-
nie, rozpacz, lęk?

nigdy 7 30,43% 7 50,00% 14 37,84%
czasami 11 47,83% 4 28,57% 15 40,54%
często 4 17,39% 2 14,29% 6 16,22%
bardzo często 1 4,35% 1 7,14% 2 5,41%

20.
Czy korzysta Pan/
-i z zabiegów rehabili-
tacyjnych?

nie 13 56,52% 4 28,57% 17 45,95%

tak 10 43,48% 10 71,43% 20 54,05%

21. Jak spędza Pan/-i ur-
lop?

turnusy rehabi-
litacyjne 3 13,04% 1 7,14% 4 10,81%

wyjazdy ro-
dzinne 6 26,09% 8 57,14% 14 37,84%

w domu 17 73,91% 5 35,71% 22 59,46%

22. Jak ocenia Pan/-i ja-
kość swojego życia?

bardzo źle 1 4,35% 0 0,00% 1 2,70%
źle 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ani dobrze ani 
źle 6 26,09% 5 35,71% 11 29,73%

dobrze 12 52,17% 3 21,43% 15 40,54%
bardzo dobrze 4 17,39% 6 42,86% 10 27,03%

23.
Co jest dla Pana/
-i najważniejsze 
w życiu?

zdrowie 3 13,04% 3 21,43% 6 16,22%
praca 6 26,09% 4 28,57% 10 27,03%
rodzina 9 39,13% 4 28,57% 13 35,14%
miłość 3 13,04% 2 14,29% 5 13,51%

przyjaciele 5 21,74% 3 21,43% 8 21,62%

inne 7 30,43% 3 21,43% 10 27,03%

Źródło: opracowanie własne.
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W celu sprawdzenia zależności między priorytetami stawianymi w pracy i w życiu 
osobistym, stopniem zadowolenia ze stanu zdrowia oraz oceną jakości życia a  płcią 
i stopniem niepełnosprawności obliczono test chi-kwadrat (χ2). 

Wyniki testu χ2 pozwalają stwierdzić, że: 

 · priorytety stawiane w pracy nie zależą od płci badanych niepełnosprawnych z prawdo-
podobieństwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-
kwadrat wynosiła 0,245, wartość odniesienia z tablic 5,991 dla 2 stopni swobody), (tab. 2),
 · priorytety stawiane w życiu nie zależą od płci badanych niepełnosprawnych z prawdo-

podobieństwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-
kwadrat wynosiła 0,920, wartość odniesienia z tablic 11,07 dla 5 stopni swobody) (tab. 3),
 · zadowolenie ze stanu zdrowia nie zależy od płci badanych niepełnosprawnych 

z prawdopodobieństwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współ-
czynnika chi-kwadrat wynosiła 1,21, wartość odniesienia z  tablic 3,841 dla 1 stopnia 
swobody) (tab. 4),
 · ocena jakości życia nie zależy od płci badanych niepełnosprawnych z prawdopodo-

bieństwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwa-
drat wynosiła 4,619, wartość odniesienia z tablic 7,815 dla 3 stopni swobody) (tab. 5),
 · priorytety stawiane w pracy nie zależą od stopnia niepełnosprawności z prawdopo-

dobieństwem popełnienia błędu I  rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-
kwadrat wynosiła 0,477, wartość odniesienia z tablic 9,488 dla 4 stopni swobody) (tab. 6),
 · priorytety stawiane w życiu nie zależą od stopnia niepełnosprawności z prawdopodo-

bieństwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwa-
drat wynosiła 7,372, wartość odniesienia z tablic 18,307 dla 10 stopni swobody) (tab. 7),
 · zadowolenie ze stanu zdrowia nie zależy od stopnia niepełnosprawności z prawdo-

podobieństwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-
kwadrat wynosiła 3,617, wartość odniesienia z tablic 5,991 dla 2 stopni swobody) (tab. 8),
 · ocena jakości życia nie zależy od stopnia niepełnosprawności z prawdopodobień-

stwem popełnienia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat 
wynosiła 3,612, wartość odniesienia z tablic 12,592 dla 6 stopni swobody) (tab. 9),
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Tabela 2. Priorytety stawiane w pracy a płeć badanych 

  PŁEĆ

Priorytety 
stawiane 
w pracy 
 

M K RAZEM

PIENIĄDZE 20 9 29

NAUKA 5 3 8

SPOTKANIA 
Z LUDŹMI 10 6 16

RAZEM 35 18 53

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Priorytety stawiane w życiu a płeć badanych 

  PŁEĆ

priorytety 
stawiane 
w życiu 
 

M K RAZEM

zdrowie 3 3 6

praca 6 4 10

rodzina 9 4 13

miłość 3 2 5

przyjaciele 5 3 8

inne 7 3 10

razem 33 19 52

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zadowolenie ze stanu zdrowia a płeć badanych

  PŁEĆ

Zadowolenie 
ze stanu 
zdrowia

M K RAZEM

TAK 21 11 32

NIE 2 3 5

RAZEM 23 14 37

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 5. Ocena jakości życia a płeć badanych 

  PŁEĆ

Ocena jakości 
życia

M K RAZEM

źle 1 0 1

ani dobrze ani źle 6 5 11

dobrze 12 3 15

bardzo dobrze 4 6 10

razem 23 14 37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Priorytety stawiane w pracy a stopień niepełnosprawności 

  STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Priorytety stawiane 
w pracy 
 

LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY RAZEM

PIENIĄDZE 1 15 13 29

NAUKA 0 4 4 8

SPOTKANIA Z LUDŹMI 0 9 7 16

RAZEM 1 28 24 53

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Priorytety stawiane w życiu a stopień niepełnosprawności

  STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

priorytety stawiane w życiu 

LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY RAZEM

zdrowie 0 5 1 6

praca 0 5 5 10

rodzina 0 7 6 13

miłość 0 3 2 5

przyjaciele 0 5 3 8

inne 1 3 6 10

razem 1 28 23 52

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 8. Zadowolenie ze stanu zdrowia a stopień niepełnosprawności

  STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadowolenie ze stanu zdrowia

LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY RAZEM

TAK 1 20 11 32

NIE 0 1 4 5

RAZEM 1 21 15 37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Ocena jakości życia a stopień niepełnosprawności

  STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ocena jakości życia

LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY RAZEM

źle 0 1 0 1

ani dobrze ani źle 0 5 6 11

dobrze 0 10 5 15

bardzo dobrze 1 5 4 10

razem 1 21 15 37

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja 

Osoby obarczone niepełnosprawnością charakteryzuje często niski poziom jakości życia. 
Niepełnosprawność stanowi bardzo poważny problem społeczny, ekonomiczny i zdrowot-
ny. Dotyka ona populacje wszystkich krajów. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, 
że ok. 10% ludności świata jest dotkniętych niepełnosprawnością. W ostatnich kilkunastu 
latach pozytywnie zmienił się stosunek do niepełnosprawności i osób nią dotkniętych [Le-
cewicz-Bartoszewska, Polak-Sopińska 2015]. Prawa osób niepełnosprawnych są przedmio-
tem ciągłej uwagi organizacji międzynarodowych. Standardowe Zasady Wyrównywania 
Szans Osób Niepełnosprawnych wskazują obszary kluczowe dla równoprawnego uczest-
nictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym [Misiewicz 2004]. Celem decydentów 
jest normalizacja życia osób niepełnosprawnych, tj. podniesienie poziomu ich jakości życia, 
aby zbliżyć go do poziomu osób zdrowych [Office for Disability Issues 2005; van Campen, 
Iedema 2007]. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie zawodowe stanowi bardzo waż-
ny element rehabilitacji. Osoby niepełnosprawne nie mają takich samych szans na zatrud-
nienie, jak osoby sprawne. Wynika to z mniejszej wydajności oraz niemożliwości pracy na 
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wszystkich stanowiskach pracy. Dlatego w większości państw UE powstały systemy kom-
pensacji kosztów dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ze środków 
publicznych [Najmiec 2007]. Tak zwany relatywny wskaźnik pracujących, czyli stosunek 
pracujących niepełnosprawnych do pracujących osób sprawnych, wynosi w  Polsce 20,8, 
a w krajach UE – średnio 40,8 [Najmiec 2007]. Do podjęcia zatrudnienia mają przyczynić się 
także programy aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością, dotyczące włącza-
nia społecznego, wychodzenia z izolacji, podnoszenia aktywności, nabywania umiejętności 
i uczenia się samodzielności [www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/178861]. Jednak pracę naj-
częściej znajdują osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Tylko nieliczni pracodawcy 
zatrudniają osoby dotknięte znaczną niepełnosprawnością. Z  myślą o  osobach z  umiar-
kowaną i znaczną niepełnosprawnością w 2000 roku w Polsce powstały pierwsze Zakłady 
Aktywności Zawodowej. Obecnie funkcjonują 103 placówki, które zatrudniają ponad 5000 
osób [www.pfron.org.pl/instytucje/placowki/zaz/]. 

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej, który powstały w 2013 roku, 
jest najnowocześniejszym i największym obiektem w Polsce, służącym osobom niepełno-
sprawnym. Wyniki badań przeprowadzonych dla realizacji celów pracy są optymistyczne. 
Wszyscy respondenci zatrudnieni w MZAZ są zadowoleni ze swojej pracy. Zdecydowana 
większość nie zamierza zmieniać zakładu pracy. Prawie 30% badanych pracuje w MZAZ 
w Dobrej od początku działania placówki, a ponad 27% została zatrudniona w pierwszym 
roku funkcjonowania obiektu. Ankietowani są też zadowoleni ze stanu swojego zdrowia 
(86,49%) oraz dobrze (ponad 40%), a nawet bardzo dobrze (prawie 30%) postrzegają ja-
kość swojego życia. Potwierdziła się zatem hipoteza badawcza mówiąca, że praca wpływa 
pozytywnie na jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie zatrudnionych w ZAZ 
w Dobrej oraz hipoteza, która zakładała, że badani są zadowoleni ze stanu swojego zdro-
wia i rzadko odczuwają negatywne emocje. Prawie 38% nigdy nie odczuwa takich emocji, 
jak: przygnębienie, rozpacz czy lęk, a 40,54% odczuwa je tylko czasami. Ocena jakości ży-
cia, podobnie jak priorytety stawiane w pracy i w życiu osobistym, są niezależne od płci 
i stopnia niepełnosprawności. Nie potwierdziła się zatem hipoteza, która zakładała, że sto-
pień niepełnosprawności ma wpływ na jakość życia badanych. 

Badania ZAZ przeprowadzone na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych [2017] również przyniosło pozytywny obraz działalności tych 
placówek. ZAZ postrzegane są jako miejsce, w którym osoby niepełnosprawne mogą się 
rozwijać i realizować się, zarówno społecznie, jak i zawodowo. Działalność ZAZ jest po-
strzegana pozytywnie zarówno przez ich otoczenie instytucjonalne jak i przez samych 
niepełnosprawnych pracowników ZAZ [PEFRON 2017].

Badania przeprowadzone wśród 1012 pracodawców z  regionu zachodniopomor-
skiego na temat możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy, 
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wykazały zdecydowaną przewagę ocen negatywnych. Nieliczni pracodawcy, którzy 
pozytywnie odnieśli się do sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych in-
telektualnie, przeważnie sygnalizowali, że mogą one znaleźć oferty pracy w urzędach 
pracy oraz zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Według respondentów niepeł-
nosprawni radzą sobie lepiej w dużych miejscowościach, w których funkcjonują Zakła-
dy Aktywności Zawodowej [Świdurska 2012]. ZAZ-y zajmują zatem szczególne miejsce 
w  systemie rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiąc 
pośredni etap włączania tej zbiorowości w otwarty rynek pracy i ich integracji społecz-
nej. Problem stanowi wciąż mała liczba ZAZ w porównaniu z istniejącymi potrzebami. 
Dlatego należy podjąć działania mające na celu zwiększenie liczby tych placówek, szcze-
gólnie na obszarach, gdzie bardzo mocno odczuwalny jest ich brak [Kryńska 2013].

Podsumowanie

Zakłady Aktywności Zawodowej, funkcjonujące stosunkowo krótko, bo od 2000 roku, 
to doskonały sposób na rehabilitację oraz aktywizację zawodową i społeczną osób nie-
pełnosprawnych w  stopniu znacznym i  umiarkowanym. Działalność takich placówek 
znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia tych osób. Jednak, mimo ciągle po-
wstających ZAZ, liczba zatrudnionych w nich osób (ok. 5 tys.) jest zdecydowanie za mała, 
aby mogły one zaspokoić ogromne potrzeby niepełnosprawnych. Szacuje się, że w Pol-
sce ponad 5 mln osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Istnieje więc potrzeba 
tworzenia kolejnych programów i rozwiązań systemowych pomagających w aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.
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this criminal activity as a way of recruiting supporters and financing their activities.

According to the Walk Free Foundation research for 2016, over 46 million people in the 

world are slaves. The definition of slavery says that this is a social phenomenon (and at the 
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Introduction

Both slavery and human trafficking are very closely related to the phenomenon of forced 
labour. Modern forms of slavery are inextricably linked with smuggling and trafficking 
in persons. Although there are no more slave markets where you can buy a person like 
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a commodity, the practice is still present. This article is an attempt to explore the problem 
and threats which result from illegal recruitment. 

Slavery is a social phenomenon whose origins go back to the dawn of human history. It 
requires a specific relationship where a group of people (slaves) are owned by another group 
or organisation that may use them without any impediments [Bieżuńska-Małowist, Małowist 
1987]. Slavery was commonplace and officially acceptable all around the world until 1794 
when the revolutionary government of France initiated the abolitionist movement. 

A theoretical issue of slavery and human trafficking 

As a matter of fact, slavery can be a factual or legal situation. From the legal point of view it 
involves an institution where the slave is referred to as an object or property, i.e. a subject of 
rights in rem of another person [Łopatka 1970]. In this kind of situation there are no reasons 
why the slave should not be legally purchased, transferred, hired, bestowed or pledged. 

According to the 1926 Slavery Convention of Geneva, slavery is the status or con-
dition of a person over whom another person, group or institution exercises the right 
of ownership, and the slave trade applies to acts involved in the capture, acquisition or 
disposal of a person with intent to reduce them into slavery [http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/download.xsp/WDU19310040022/O/D19310022.pdf]. 

If we look into the history of slavery, conclusions can be drawn that in ancient Greece 
it was a normal and common phenomenon, in ancient Rome it was a major cornerstone 
of economy, and in the Middle Ages it became even more widespread, particularly in the 
Arab countries. The dissemination of Christianity in Europe slightly curbed slavery, but 
once European powers began their colonial expansion it became a driving force behind 
economic development [Nowak 2006].

Nowadays, slavery is prohibited in all statutory laws worldwide, therefore putting 
a person in the status of slave, being effectively a property, is illegal and a crime. This 
is why international legislation prohibiting slavery is reflected in the list of protected 
human rights. A total ban on slavery is included in:

 · (Inter alia) Article 4 of the Universal Declaration of Human Rights1,
 · Article 4 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms2,

1 UDHR adopted by the UN General Assembly on 10 December 1948, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_
upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.
2 Developed in Rome on 4 November 1950 and amended in Protocols No. 3, 5 and 8 and supplemented by 
Protocol No. 2, Dz. U. of 1993, No. 61, Item 284.
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 · Article 8 of the International Covenant on Civil and Political Rights [Jasudowicz 2013].
In the modern world, the word ‘slavery’ is most often used as a metaphoric reference 

to overburdened and inadequately paid employees. There is a tendency to underestimate 
the term and to treat is as an ancient issue with no current validity, both in the geographi-
cal and historical sense. In spite of the fact that slavery is prohibited in all coutries, it is still 
practised all around the world. The most common form of slavery today is human traffi-
cking [Bales 2005; Lasocik 2007]. The term is also known as contemporary slavery [Jure-
wicz 2011, p. 315] or the 21st-century slavery [Runiewicz-Jasińska 2011, p. 210]. Undoubtedly, 
human trafficking is a serious crime and a violation of human rights; the society has some 
common liability here, because it is where the demand comes from for services rendered 
and goods made by victims of trafficking, and a high degree of indifference plays a major 
part, too. Thus, the state and the society are responsible for combating the problem. 

Internationally, the problem of human trafficking has been brought up for a  long 
time [Nowicki 2006]. Attempts at providing a definition of the phenomenon were first 
made in the so-called Palermo Protocol which dealt with combating trafficking in per-
sons and providing for strict penalties. The document supplemented the UN Convention 
against Transnational Organised Crime and was adopted by the United Nations General 
Assembly on 15 November 20003.

According to the Palermo Protocol, the main causes of trafficking are poverty, under-
development and lack of equal opportunity. Article 3 confirms that trafficking in persons 
includes such practices as:

 · Exploitation in the sex business,
 · Forced labour or services,
 · Removal of organs,
 · Prostitution and child pornography.

Human trafficking is a  complex and dynamic phenomenon undergoing constant 
changes. Its modern forms quite often involve forced marriage, forced begging, or thie-
very, or cannabis production. A common trend of using people to obtain loans or social 
benefits under false pretences is also observed. 

3 The first international legal act specifically dealing with human trafficking was the International Agreement 
of 18 May 1904 for the Suppresion of the White Slave Traffic, Dz. U. of 1922, No. 87, Item 783. Then came the 
following: International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic of 4 May 1910, Dz. U. of 1922, 
No. 87, Item 783; International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children of 30 Sep-
tember 1921, Dz. U. of 1925, No. 125, Item. 893, and International Convention for the Suppression of the Traffic 
in Women of Full Age of 11 October 1933, Dz. U. of 1938, No. 7, Item 37, amended by the Protocol approved by 
the UN General Assembly on 20 October 1947, Dz. U. of 1951, No. 59, Item 405; Convention for the Suppression 
of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others of 2 December 1949, submitted for 
signing at Lake Success on 21 March 1950, Dz. U. of 1952, No. 41, Item 278.
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The definition of trafficking in persons found in the Palermo Protocol was repeated in 
the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings of 16 May 
2005 [Dz. U. of 2009, No. 20, Item 107], and the document is referred to whether an interna-
tional entity is involved in the crime or it was committed by an organised criminal group. 

Slavery and human trafficking in the modern world

Data regarding the scale of human trafficking can be generally estimated and visualised 
by reference to the iceberg metaphor, where only a ninth of the volume is seen above the 
waterline. Official statistics of human trafficking concern only those instances which are 
reported to law enforcement authorities. Trafficking is defined by so-called ‘obscure num-
ber’ which refers to the number of cases of actually committed crimes, but not included in 
crime statistics because they are not disclosed in the coverage of operational interest or 
procedural activities by relevant authorities. As a common practice, victims do not report 
the crime; they are often deported or murdered. A great deal of cases are not known to the 
public and agencies and institutions which are in charge of suppressing and combating 
trafficking, and the victims are often misclassified as illegal immigrants or prostitutes. 

Table 1 below shows the latest data regarding slavery, collected by the Global Slave-
ry Index: the countries with the highest percentage of enslaved people in 2016. 

Table 1. Countries with the highest percentage of slaves

Country Total population
Estimated number of 

slaves
Percentage of 

enslaved population
North Korea 25 155 000 1 100 000 4.4
Uzbekistan 31 125 000 1 236 600 4
Cambodia 15 578 000 256 800 1.6
India 1 311 051 18 354 700 1.4
Qatar 2 235 000 30 300 1.4
Pakistan 188 925 000 2 134 900 1.1
Democratic 
Republic of the 
Congo 

77 267 000 873 100 1.1

Sudan 40 235 000 454 700 1.1
Iraq 35 730 000 403 800 1.1
Afghanistan 32 527 000 367 600 1.1

Source: own work based on https://www.globalslaveryindex.org/.

Today, human trafficking is a highly profitable activity for organized crime. It has 
beaten arms trafficking and comes second after drug trafficking – the most profitable 
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activity of organised crime groups [Skinner 2010, p. 188]. It is noteworthy that profits 
from trafficking in persons are not usually one-off. The most recent report of the Inter-
national Labour Organisation shows that the total amount of illegal profits from forced 
labour is estimated at $150.2 billion per year. The highest profits are observed in Asia 
($51.8 Bn), developed countries and the EU ($46.9 Bn) [International Labour Office, Pro-
fits and Poverty: The Economics of Forced Labour].

In the Polish public domain human trafficking as an object of research and analysis 
came up in mid-1990s. At first, it concerned young women coerced by criminals to work 
in the sex business. Since then the problem has evolved, as recruitment methods are 
constantly improved [Lasocik 2012, p. 34]. 

In recent years, the number of cases of trafficking in persons used in forced labour 
in European countries, including Poland, has been continuously on the rise. As far as 
Poland is concerned, the problem concerns Poles involved in forced or bonded labour 
abroad and foreigners working illegally in Poland. Traffickers apply similar methods in 
both cases: recruitment is based on ads published on the Internet or seemingly profit-
able jobs are offered in a workplace. Another popular method is to solicit prospective 
victims through conversations with random strangers in bars or pubs etc. The trafficker 
would try to find out about their problems and offer help to find a job. 

There is also a growing number of cases where recruitment is carried out by illegiti-
mate employment agencies, such as fake modelling or au-pair agencies whose victims 
are coerced into working in the sex business [Handel ludźmi w Polsce]. 

Traffickers frequently employ the so-called ‘debt bondage’ mechanism whereby the 
victim takes a huge loan from the recruiter to be repaid from their future earnings. Most 
often the debt covers the cost of the victim’s transfer to the place of work or expenses 
connected with facilitating their travel abroad. The value of the loan is not often even 
clearly stated, so it becomes impossible to repay as it keeps increasing. 

Another method of controlling the victims is mental and physical abuse, and intimi-
dation. Traffickers often threaten them and their families with revenge and death. Vic-
tims are under constant surveillance and control, and their identification documents are 
taken from them [Obsznajczyk 2008].

The practices described above concern trafficking in persons used in prostitution, 
forced labour, forced thievery or begging. The victims are usually exploited in the agri-
cultural sector as seasonal fruit and vegetable pickers. Polish citizens are usually taken to 
Italy, Spain and France. On the other hand, Polish employers normally use persons from 
across the eastern border, and nationals of Central Asia and Far East countries. 

Trafficking in persons for the purpose of forced labour includes such characteristic 
elements as:
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 · Use of mental and physical violence against the victims,
 · Deprivation or restriction of freedom,
 · Non-payment of wages,
 · No employment contract,
 · Inadequate living conditions,
 · Working to repay a debt,
 · Working far beyond accepted working time standards,
 · Deprivation of the victims’ personal identification documents [Andrees 2010, p. 63]. 

Exercising control over employees in a way which may lead to violating human rights 
is an inherent element of forced labour. Effective combating of this kind of threat requi-
res immediate preventive measures, such as the following:

 · Actual involvement of local and national governments,
 · Comprehensive analysis of the problem,
 · Taking action to improve the process of victim identification and elimination of for-

ced labour,
 · Inclusion of trade unions in the process,
 · Development of a support system (also financial) for grassroots efforts on the part 

of citizens. 
A different form of contemporary slavery with a huge influence on the global labour 

market is the so-called precariat. According to Guy Standing’s definition, the term denotes 
people employed on flexible terms [Standing 2014, p. 10]. Most often, the precariat class 
comprises people in their 20s or 30s, who find it difficult to get a secure job, so they agree 
to precarious terms of employment, which usually lack the following rights and guarantees:

1. Guaranteed appropriate job opportunities,
2. Guaranteed employment – legal protection,
3. Guaranteed work – clearly defined duties and obligations,
4. Guaranteed work safety – protection of employee’s health,
5. Guaranteed professional growth – provision development opportunities,
6. Guaranteed income – provision of regular wages/salary according to the qualifi-
cation and competence,
7. Guaranteed representation – membership in trade unions. 
Unfortunately, the number of young people who agree to such precarious terms of 

employment is rising and employers are willing to take the opportunity to use skilled 
personnel while optimising the costs of employment.

In 2011, the European Union adopted Directive 2011/36/EU, which created the legal 
basis to counteract the trafficking of human beings. Five years later, the EU published 
a report showing that:
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 · 15 846 cases of trafficking in human beings were reported in the years 2013–2014,
 · of all registered incidents, 67% were related to sexual exploitation, 21% – sales to 

work, and 12% – comprise other situations,
 · in 60% transactions women were sold, another 16% – girls, 19% – men, and 5% – boys,
 · in 2013–2014, the vast majority of kidnapped women, because over 80% had to pro-

vide sexual services,
 · of all people forced to prostitution up to 95% were women,
 · as far as other purposes are concerned, men were traded – their major part (74%) was 

intended for work,
 · the growing interest in slavery is influenced by the economic crisis and the growing 

demand for cheap labour,
 · 65% of all illegally sold people were EU citizens,
 · from this group, the inhabitants of Poland, Bulgaria, Hungary, Romania and the Neth-

erlands face the black market,
 · among the victims from outside the EU, the most often represented nations were 

Albanians, Chinese, Moroccans, Nigerians and Vietnamese [http://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85932/infografika-walka-z-handlem-
ludzmi-w-unii-europejskiej].

Summing up, the phenomenon of slavery – although seen as a relic of the ancient 
past or war times – is booming in the modern world and generating enormous profits 
for criminals. Regretfully, the scale of the phenomenon is extremely difficult to investiga-
te due to a low degree of actual detection and identification of the crime.

Counteracting slavery, human trafficking and forced 
labour in Poland

In Poland, law enforcement agencies have until recently focused only on elimina-
ting human trafficking in relation to sexual crimes. The use of persons and abuses in 
the labour sector are therefore a  relatively new phenomenon for the police and the 
prosecutor’s offices.

This corresponds to the position of the US Department of State, expressed in the 
Trafficking in Persons Report published on 28 June 2018, which underlines serious and 
sustained efforts of the Polish government to increase the number of investigations 
and prosecutions. It was also observed that penalties were increased for recruiters 
who charge excessive recruitment fees and efforts to protect foreign workers were 
pointed out. Although the government met the minimum requirements to be inclu-
ded in the top group of countries (Tier 1) along with the United States of America, 
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problems with the identification of forced labour and child trafficking, as well as cases 
of trafficking in persons. This is why the following recommendations were given for 
Poland in the report: 

1. Make sure that penalties are proportionate with the severity of the crime,
2. Increase training for judges and prosecutors on the nature of the crime and the 
importance of prosecution within the meaning of the law on combating human 
trafficking, 
3. Undertake strict measures as regards investigation and prosecution of trafficking 
crimes, especially cases of forced labour, 
4. Increase training of law enforcement officers on investigating and prosecuting 
human trafficking cases, and consider creating a specialised prosecution unit to deal 
with human trafficking crimes, 
5. Improve training and efforts to identify victims in a proactive manner, especially 
among uncared for children, migrants and children exploited in prostitution, 
6. Include more victims in the witness protection program, 
7. Provide special services for child victims, 
8. Educate and encourage foreign victims to participate in the witness protection 
program and to assist in prosecution of traffickers, 
9. Increase training for labour inspectors on the identification of indicators of hu-
man trafficking practices,
10. Facilitate access to compensation for victims by encouraging prosecutors to de-
mand damages in criminal cases and systematically informing victims of their right 
to civil court action against traffickers, 
11. Improve central operational coordination and data collection in order to prevent 
human trafficking.
In the trafficking profile, Poland is considered as a  source, transit and destination 

country for men, women and children subjected to forced labour and sex trafficking. 
Human trafficking in Poland is on the increase and victims come from Europe, Asia and 
Africa. The growing Ukrainian and Belarussian migrant population becomes increasing-
ly vulnerable to trafficking, particularly in restaurants, construction industry, and North 
Korean migrant workers in shipyards, construction and agriculture. Children, especially 
of the Romani nationality, are recruited for forced begging in Poland. Polish men and 
women are subjected to forced labour mainly in Western and Northern Europe. In the 
United Kingdom, the number of Polish victims of forced labour in the construction in-
dustry is increasing. Women and children from Poland are subjected to sex trafficking in 
the country and in other European countries. On the other hand, Eastern European wo-
men and children, especially from Bulgaria, Romania and Ukraine, are sexually exploited 
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in Poland. There is a growing number of Vietnamese victims in transit to Western Europe 
after being subjected to forced labour in Russia4.

Table 2. Country of origin and number of victims

Saudi Arabia – 1 Mongolia – 1
Armenia – 1 Morocco – 2
Belarus – 5 Nepal – 1
Bulgaria – 5 Nigeria – 1

Chechnya – 1 Poland – 87
Philippines – 6 Romania – 2

Gambia – 1 Sri Lanka – 2
Georgia – 2 Syria – 1
Guinea – 1 Sweden – 1

Cameroon – 1 Tajikistan – 8
Kenya – 1 Ukraine – 48
Congo – 1 Vietnam – 6

Moldova – 1 Total: 187 persons

Source: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne.

The assessment and recommendations of the US Department of State in the field 
of combating trafficking in human beings are also shared by the Polish side in the pub-
lished report “Trafficking in People in Poland. Report for 2017”.5 First of all, dissonance 
between the revealed cases of human trafficking and the real scale of the phenomenon 
was noticed, despite the implementation of a number of activities from informational to 
institutional ending. As it was emphasized, the vast majority of victims are never iden-
tified, and as a consequence – the perpetrators do not bear criminal responsibility for 
committed crimes. Among the many factors determining this state, difficulties in pro-
ving the existence of a crime, as a result of the victims’ reluctance to cooperate with law 
enforcement agencies are mentioned in the first place.

4 In the Trafficking in Persons Report (June 2018) published on the website of the U.S. Department of State, 
Poland was again classified as a Tier-1 country, which means that the Government of Poland fully meets the 
minimum standards in combating human trafficking, specified in the American law (Trafficking Victims Pro-
tection Act – TVPA). For more information see: https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf.
5 The report is available on the following web site: https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-
strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6936,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2017.html.
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Table3. Number of citizens of Poland and other countries using KCIK

Year Number of citizens of RP Total beneficiaries
2012 89 193
2013 103 222
2014 71 207
2015 103 229
2016 96 200
2017 87 187

Source: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne.

Victims, often marked by traumatic experiences, want to forget about their suffering, 
and possible cooperation with law enforcement agencies may only extend this state 
of normality. Among other factors, the report mentions lack of awareness of victims as 
to the situation in which they found themselves and, consequently, lack of adequate 
assistance. The last place indicated “the occurrence of variations on the so-called the 
Stockholm syndrome” in which the victim identifies with the perpetrator and does not 
seek to punish him [https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/
raporty-i-analizy-dotyc/6936,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2017.html].

There are huge discrepancies among documents describing the scale of the prob-
lem. In the case of Poland, the number of victims of human trafficking is estimated at 
15,000 per year, whereas the State Prosecutor’s Office cites 1,708 identified cases over 
10  years (1995–2005) [Wiśniewski 2007]. In the years 2010–2012 the Central Team for 
Combating Human Trafficking at the Central Bureau of Investigation HQ, Warsaw, re-
vealed 527 cases of trafficking in persons with 52 suspects and 209 aggrieved persons.6

The problem of forced labour trafficking is not specifically identified in statistics – 
neither the prosecutors nor the police classify different forms of human trafficking and 
only general statistical records are maintained based on the penal code. That is why in 
2011 the National Consulting and Intervention Centre for the Victims of Trafficking (KCIK) 
started gathering information on the victims.7

6 Statistical data, http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/statystyki/6143,Dane-statystyczne.html and http://
statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/handel-ludzmi-i-przest/50848,Handelludzmi-i-przestepstwa-
okoloprostytucyjne.html.
7 The National Consulting and Intervention Center for the Victims of Trafficking is run as part of a commissio-
ned public task. In 2018, the open bid for running the Center was won by the Foundation against Human Traf-
ficking and Slavery “La Strada” from Warsaw and the Immaculate Mary Association for Women and Children Po 
MOC from Katowice. More information is available on www.kcik.pl
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Summary

The most affected by this category of crime are local communities, being at the same 
time the first line of defence against human trafficking and slavery, hence the need to su-
pport and strengthen them is stressed. In addition, continuous training and involvement 
of law enforcement agencies, religious leaders, teachers is necessary business represen-
tatives in identifying and combating the practice. As a result of proactive actions, one 
should expect strengthening of the ability to defend the weakest, while at the same time 
weakening the ability of criminals to infiltrate, recruit and use.

The sectors most susceptible to forced labour are agriculture, construction, work in 
factories, workshops and food processing. In Poland, the elimination of forced labour 
will be effective, first of all, thanks to the expansion of the catalogue of entities in which 
systematic controls will be carried out and the effectiveness of actions undertaken by 
the National Labour Inspectorate, and also by establishing appropriate trade unions.

It is worth noting that modern slavery on the labour market also occurs outside the 
area of human trafficking. This is evidenced by the fact that more and more young pe-
ople agree to inadequate employment conditions that violate basic labour laws to find 
any paid job and gain the necessary experience.
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Health Prevention at the Workplace

Abstract: Legal regulations establish many rules and norms aimed at maintaining proper working 

conditions of the society. One of the activities promoting health in the workplace is compliance 

with the provisions of the international legal act created under the auspices of WHO – the World 

Health Organization Framework Convention on Tobacco Conservation. The document was created 

in response to the growing number of people smoking nicotine and the related health situation. 

Poland has made a commitment in the field of health and socio-economic policy, which assumes 

reduction and elimination of the use of tobacco products in public areas. Compliance with the law 

should significantly improve the health situation of society by reducing the percentage of people 

struggling with tobacco-related diseases and the health consequences of passive smoking.

The aim of the work is to present the most important activities in the field of health pro-

motion carried out in places where people undertake various earning activities. The work 

uses a method of analysis and criticism of the literature consisting in a review of the litera-

ture and obtaining knowledge in a given field.
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Wstęp

Zdrowie, według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) to dobro-
stan społeczny, fizyczny i psychiczny, a nie wyłącznie brak choroby czy niepełnosprawności, to 
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szczęśliwe życie, dobra jego jakość i prawidłowe odgrywanie ról społecznych oraz osiąganie 
wyznaczonych sobie celów życiowych [Kozierkiewicz 2001, s. 11]. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia społeczeństwa. Dało 
to asumpt do podjęcia działań, mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej i wdrożenia 
przedsięwzięć ukierunkowanych na zdrowie wszystkich grup społecznych. Wszelkie działa-
nia, które dążą do utrzymania zdrowia na pożądanym poziomie, do jego wzmocnienia, po-
przez wczesne diagnozowanie chorób i zaburzeń oraz ich przyczyn, a także do bezzwłoczne-
go podejmowania działań medycznych w celu skutecznego leczenia, określane są szerokim 
pojęciem promocji zdrowia [Turbiarz i  in. 2010, ss. 239–242]. Działania skierowane do osób 
w różnym wieku mogą być realizowane we wszystkich siedliskach, gdzie przebywają ludzie; 
w  przedszkolach, szkołach, zakładach opiekuńczych, jednostkach wojskowych, zakładach 
leczniczych, a także w miejscach pracy.

Celem pracy jest analiza znaczenia działań z zakresu promocji zdrowia, realizowa-
nych w miejscach, gdzie ludzie podejmują różnorodne czynności zarobkowe. W pracy 
zastosowano metodę analizy i  krytyki piśmiennictwa, polegającą na przeglądzie piś-
miennictwa i uzyskaniu wiedzy z danego zakresu [Słowik-Gabryelska 2008, ss. 41–56].

Wybrane zagrożenia zdrowia w miejscu pracy

Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju chorób i dysfunkcji organizmu człowieka. Dzie-
limy je na czynniki wewnętrzne np. predyspozycje biologiczne; uwarunkowania gene-
tyczne, biochemiczne, anatomiczne, fizjologiczne czy cechy osobowości, a także czynniki 
zewnętrzne związane z oddziaływaniem na człowieka środowiska, w którym przebywa. 
Jednym z  elementów zagrażających zdrowiu psychofizycznemu człowieka jest stres 
[Waszkowska i in. 2009, ss. 523–529]. W miejscu pracy powoduje on zaburzenie prawidło-
wego funkcjonowania pracownika, obniża wydajność pracy, może prowadzić do urazów 
i wypadków, a w konsekwencji zaburzyć prosperowanie całej firmy. Raport WHO wyka-
zał, że 75% osób korzystających z pomocy psychiatrycznej deklarowało zaburzenia wy-
nikające z braku satysfakcjonującej pracy i nieumiejętności odprężenia się w czasie wol-
nym. Zagrożenie stanu zdrowia poprzez stres zawodowy to problem, z którym zmaga się 
już wiele państw. W Stanach Zjednoczonych Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Pracy 
i Zdrowia (ang. National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH) podał, iż 
zaburzenia psychiczne jako następstwo stresu w pracy, objawiające się m.in. nerwicami, 
zaburzeniami zachowania oraz uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, stanowią 
jedną z dziesięciu zdefiniowanych przyczyn występowania chorób zawodowych, urazów 
i wypadków. Szacuje się, że konsekwencje zdrowotne stresu w pracy ponosi już ponad 
40 mln osób, a skutki ekonomiczne wynikające z kosztów leczenia osób dotkniętych tym 
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czynnikiem wynoszą ponad 20 miliardów euro. Jak podaje Łodzińska [2010, ss. 125–138], 
silnego, niekorzystnego stresu w  pracy doświadcza niemal co czwarty pracownik bez 
względu na zajmowane stanowisko.

Każdy człowiek odmiennie reaguje na czynniki stresogenne w  pracy, a  próg od-
porności jest bardzo zróżnicowany. Tempo współczesnego życia powoduje, że ludzie 
znajdują się stale w trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Zmieniają się warunki 
zatrudnienia, stanowiska i  miejsca pracy. Wzbudza to często niepokój, lęk lub wręcz 
panikę. Taki stan zagrożenia może być przyczyną różnych dysfunkcji, dolegliwości bó-
lowych czy chorób. Konsekwencje stresu bardzo często odczuwa rodzina pracownika, 
w której także mogą pojawić się zjawiska napięcia, dysfunkcji funkcjonowania rodziny 
czy patologii. Istnieje około czterdziestu potencjalnych czynników stresogennych zwią-
zanych z pracą. Najczęściej występujące źródła stresu to czynności składające się na pro-
ces pracy i sposób jej zorganizowania, sposób umiejscowienia pracownika w procesie 
produkcyjnym, w tym rodzaj i zakres odpowiedzialności zawodowej, przebieg kariery 
zawodowej, stosunki międzyludzkie, klimat społeczny i organizacyjny, a w szczególno-
ści styl kierowania zespołami ludzkimi [Kowal 2002, s. 63, Łodzińska 2010, ss. 125–138]. 

Kolejnym, niekorzystnym zjawiskiem, mogącym mieć wpływ na życie psychospo-
łeczne osób pracujących zawodowo jest przemoc w miejscu pracy, nazywana mobbin-
giem. Mimo, iż zjawisko znane jest od dawna, dopiero niedawno opisano w literaturze 
jego źródła i konsekwencje [Zdziebło, Kozłowska 2010, ss. 212–219]. Jak pokazują dane, 
dotyczy on częściej pracowników charakteryzujących się bardzo dobrą opinią, naj-
wydajniejszych oraz młodych z  wyższym wykształceniem niż przeciętnych w  zespole 
[Fiutak 2008, ss. 28–29]. Takich osób obawiają się współpracownicy, ponieważ mogą za-
wyżać one poziom oczekiwań pracodawcy, a  także stwarzać zagrożenie w drodze do 
awansu i dalszej kariery zawodowej. W literaturze przedmiotu podaje się wiele źródeł 
mobbingu [Litzke, Schuh 2007, ss. 127–164]. Jednym z  nich jest panujący w  pracy au-
tokratyczny styl zarządzania, który charakteryzuje mała troska ze strony pracodawcy. 
System ten to nadmierna kontrola i wzbudzanie lęku u pracowników. Przy takim zarzą-
dzaniu zespół nie ma swobody działania, nie przejawia kreatywności, całkowicie pod-
porządkowuje się wydawanym poleceniom i zakazom, a kierownictwo egzekwuje bez-
względne posłuszeństwo. Inny styl – liberalny – to zarządzanie, które może nieść za sobą 
niebezpieczeństwo wystąpienia mobbingu ze względu na niedostateczną ingerencję 
w działania zespołu pracowników oraz unikanie podejmowania decyzji. Taka sytuacja 
powoduje chaos organizacyjny i brak spójności zespołu, co w konsekwencji prowadzi 
do konfliktów. Kolejną przyczyną tego zjawiska jest negatywna atmosfera w stosunkach 
interpersonalnych, czyli walka o władzę i sprzeczne interesy pracowników. Konsekwen-
cjami zdrowotnymi mobbingu są zaburzenia psychosomatyczne; złe samopoczucie, 
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zmęczenie, bóle głowy, kłopoty z koncentracją, zaburzenia snu, stany lękowe, depresje 
o różnym nasileniu, izolacja społeczna, sięganie po używki prowadzące do uzależnień 
i wiele innych.

Szkodliwość palenia tytoniu jest od bardzo dawna udokumentowana w licznych do-
niesieniach naukowych [Yan i in. 2018, ss. 3781–3791; O’Keeffe i in. 2018; Verde i in. 2018]. 
Podobnie inhalację nikotyną w urządzeniach elektronicznych uważa się za wysoce szkod-
liwą. Zagrożenia zdrowotne wynikające z  przyjmowania tej substancji psychoaktywnej 
obejmują ponad 500 różnych jednostek chorobowych [Czapiński 2011; Daniluk i in. 2018]. 
Są to między innymi: nowotwory płuc, krtani, gardła, trzustki, pęcherza moczowego, cho-
roba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby układu krążenia, 
astma oskrzelowa, choroby naczyń mózgowych i wiele innych. Palenie tytoniu jest prob-
lemem społecznym, ekonomicznym i  prawnym, obejmującym wszystkie obszary życia. 
Dym tytoniowy jest jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza w miejscu pracy, 
a w konsekwencji niebezpiecznym czynnikiem ryzyka w środowisku pracy [Binkowska-
Bury i in. 2010, ss. 197–204]. Badania wykazały, że osoby palące korzystają częściej ze zwol-
nień chorobowych, częściej doświadczają kontuzji i wypadków, a także charakteryzują się 
niższą efektywnością pracy w porównaniu do osób niepalących.

Istotnym zagrożeniem rozwijającym się w miejscu pracy są zaburzenia układu krą-
żenia. Stanowią one jedną z głównych przyczyn zachorowań i umieralności w populacji 
polskiej i europejskiej [Salska i in. 2015, ss. 75–87]. W charakterystyce epidemiologicznej 
zwraca się uwagę na fakt, iż są to zaburzenia mające istotny wpływ na kształtowanie 
sytuacji zdrowotnej osób w wieku produkcyjnym i czynnych zawodowo. W środowisku 
pracy może wystąpić narażenie na wiele czynników wpływających na rozwój chorób 
układu krążenia. Obok uwarunkowań biologicznych, warunkujących zdrowie każdego 
człowieka, wyróżniamy elementy stylu życia praktykowane w miejscu pracy i w czasie 
wolnym takie, jak: sedentarny tryb pracy, brak aktywności fizycznej, narażenie na dym 
tytoniowy, nieprawidłowa dieta, a także elementy zawodowe, które można sklasyfiko-
wać w obrębie kilku podgrup np. czynniki chemiczne (disiarczek węgla, tlenek węgla, 
arszenik, nitrogliceryna, ołów, kadm, kobalt, rozpuszczalniki organiczne czy pyły), fizycz-
ne (narażenie na zimny i gorący mikroklimat, hałas, pole magnetyczne) czy psychospo-
łeczne (status społeczno-ekonomiczny, stres, przewlekłe napięcie, depresja, lęk), a także 
typ osobowości (nacechowany pesymizmem, podatny na stres, wycofany społecznie). 
Wszystkie wymienione czynniki mogą być przyczyną ograniczenia czy przeciwskazania 
do podjęcia pracy, a  w  konsekwencji wpływają na sytuację społeczną i  ekonomiczną 
państw, obciążając system ubezpieczeń społecznych, a także stanowiąc istotną przyczy-
nę przyznawania świadczeń, w tym rent chorobowych.
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Promocja zdrowia w miejscu pracy

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest jednym z głównych priorytetów polityki zdrowot-
nej w Polsce i w Unii Europejskiej [Puchalski, Korzeniowska 2008, ss. 55–64]. Ogromne kosz-
ty wynikające z absencji powypadkowej czy chorobowej, będącej skutkami różnorodnych 
nieprawidłowości w  zakładach pracy, obciążają system gospodarczy kraju, zabezpiecze-
nia społeczne i finanse publiczne. Wszelkie działania w ramach rozwijającej się promocji 
zdrowia dążą do zapewnienia społeczeństwu bezpiecznych miejsc pracy. Celem podjętych 
działań jest stworzenie miejsc pracy przyjaznych, zdrowych, zapewniających wysoką jakość 
życia osób realizujących się w życiu zawodowym. Według definicji Światowej Organizacji 
Zdrowia z 1993 roku, jakość życia to „poczucie jednostki, co do jej pozycji życiowej w ujęciu 
kulturowym oraz systemu wartości, w którym żyje, w odniesieniu do jej osiągnięć, oczeki-
wań, standardów i zainteresowań” [Kochman 2007, ss. 242–248]. W naukach medycznych 
rozróżnia się jakość życia związaną ze zdrowiem, dotyczącą dobrostanu człowieka, zado-
wolenia z  tego, jak funkcjonuje holistycznie; fizycznie, psychicznie i  emocjonalnie oraz 
społecznie. Jakość życia można także rozpatrywać w stanie choroby, gdzie występujące 
dysfunkcje organizmu ograniczają lub pogarszają różne aspekty życia. Regulacje prawne 
ustanawiają wiele zasad i norm mających na celu zachowanie odpowiednich warunków 
pracy. Z drugiej zaś strony istnieje potrzeba wdrażania programów zdrowotnych jako dzia-
łań dobrowolnych, realizowanych przez zakłady pracy. Dotyczą one najczęściej aktywno-
ści ruchowej, dodatkowych badań profilaktycznych, diety, palenia tytoniu, redukcji stresu, 
oferowanych pakietów socjalnych czy warunków pracy [Malińska i  in. 2012, ss.  18–21]. 
Skuteczność programów prozdrowotnych potwierdziła charakterystyka efektów działań 
w 1700 kanadyjskich przedsiębiorstwach zachęcających swoich pracowników do podej-
mowania aktywności fizycznej [Komisja Wspólnot Europejskich 2007]. Wykazano zmniej-
szenie absencji chorobowej i  wzrost produktywności (w  75% firm), obniżenie kosztów 
opieki zdrowotnej (w 67% badanych przypadków), spadek liczby wypadków i odszkodo-
wań (odpowiednio w  45 i  46% przedsiębiorstw), zwiększenie zainteresowania przedsię-
biorstwem przez potencjalnych rekrutowanych pracowników (w 40% charakteryzowanych 
zakładach), poprawę stanu zdrowia i samopoczucia (w 86% firm), a także poprawę kontak-
tów interpersonalnych wśród pracowników (w 62% przypadków). W zależności od potrzeb 
danego państwa mogą być definiowane różnorodne cele programów zdrowotnych, nasta-
wione na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy, zmniejszenie kosztów ubezpieczenia, 
wzrost produktywności czy spadek nieefektywnej obecności w pracy.

Komisja Europejska na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy opracowała strategię po-
dejmowania działań zachęcających pracowników do zmiany stylu życia, a pracodawców do 
działań służących higienie pracy. Wiele polskich i zagranicznych zakładów pracy podjęło 
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taki cel, aby propagować zdrowie swoich pracowników oraz monitorować realizację i efek-
ty podejmowanych działań [Malińska i in. 2012, ss. 18–21]. W Polsce problem promocji zdro-
wego stylu życia staje się coraz częściej docenianym zagadnieniem, realizowanym przez 
wiele przedsiębiorstw. Dobre praktyki w  zakresie promocji zdrowia obejmują działania 
skierowane na dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Niezbędna dla osiąg-
nięcia takiego stanu jest aktywność fizyczna, która odgrywa rolę w zapobieganiu przewle-
kłych chorób cywilizacyjnych, głównie otyłości, schorzeń sercowo-naczyniowych, a także 
zmniejsza dolegliwości bólowe w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego [Łubkowska 
2017; Łubkowska, Mroczek 2018, ss. 152–160]. Działania promujące aktywność fizyczną 
mogą być podejmowane na terenie firmy lub poza jej siedzibą. Najczęściej spotykaną prak-
tyką jest tworzenie na terenie przedsiębiorstwa miejsc do ćwiczeń, sal fitness, siłowni, cen-
trum rehabilitacyjno-sportowego, a nawet boiska piłkarskiego. Aktywność fizyczna propa-
gowana jest także poprzez zachęcanie pracowników do pieszego dochodzenia do pracy 
lub poprzez korzystanie z rowerów; systemu miejskiego lub własnych [Stępień-Słodkowska 
i in. 2017, ss. 233–242]. Są też firmy, które wspierają swoich pracowników w udziale w ma-
ratonach kolarskich czy biegowych, sponsorując zakup sprzętu czy ubioru z  logo firmy. 
W wielu zakładach pracy praktykuje się zakup karnetów do wykorzystania przez pracow-
ników w wybranych klubach sportowych lub możliwość wykupienia w bardzo korzystnej 
cenie kart pozwalających na korzystanie z wielu miejsc oferujących różnorodne zajęcia z ak-
tywności fizycznej. Firmy organizują także akcje edukacyjne np. „Dzień aktywności fizycz-
nej”, „Aktywny dzień”, „Tydzień ćwiczeń”, proponując pracownikom zajęcia sportowe w klu-
bach, szkołach tańca, maratony czy inne formy aktywnego spędzania czasu. Przykładem 
dobrych praktyk jest także mniej popularna kontrola prozdrowotnego stylu życia, gdzie 
pracownicy deklarują zmiany swoich nawyków z negatywnych na pozytywne, wspierają-
ce zdrowie – może to dotyczyć redukcji masy ciała lub zaprzestania palenia nikotyny. Po 
określonym czasie pracownicy prezentują swoje postępy i porównują elementy stylu życia 
z deklarowanymi celami.

Problem stresu dotyczy co 4 pracownika, dlatego tak ważne jest podejmowanie 
działań redukujących czynniki stresogenne w  miejscu pracy. Pracodawcy, zmierzając 
się z problemem, proponują różne rozwiązania dające wsparcie pracownikom. Jednym 
z nich może być wspieranie osobistych pasji i zainteresowań pracowników, innym – or-
ganizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie technik relaksacyjnych czy sposobów 
radzenia sobie ze stresem. W zależności od potrzeb pracowników, powinna istnieć moż-
liwość ruchomych godzin pracy, aby godzić życie prywatne z zawodowym i uniknąć fru-
stracji związanej z brakiem możliwości pogodzenia obu sfer życia.

Międzynarodowym aktem prawnym powstałym pod auspicjami WHO jest Ramowa 
Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu, powstała 
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w odzewie na rosnącą liczbę osób palących tytoń. Polska podjęła zobowiązanie w zakre-
sie polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej, która zakłada zmniejszenie i wyeli-
minowanie stosowania wyrobów tytoniowych w miejscach strefy publicznej. Przestrze-
ganie prawa powinno w znaczny sposób poprawić sytuację zdrowotną społeczeństwa 
poprzez np. zmniejszenie odsetka osób zmagających się z chorobami odtytoniowymi 
oraz skutkami zdrowotnymi wynikającymi z biernego palenia. Pracodawcy, wychodząc 
naprzeciw problemowi, prowadzą akcje antynikotynowe, zapewniają specjalistyczną 
pomoc w walce z nałogiem, a nawet zapewniają premię motywacyjną za skuteczność 
podejmowanych działań.

Podsumowanie

Zakłady pracy to miejsca, w których każdy dorosły pracujący Polak przebywa kilkadzie-
siąt godzin tygodniowo. Może to być czas spędzony na satysfakcjonującej i efektywnej 
pracy wykonywanej przez osoby zdrowe i spełnione. Niestety, jak wykazują dane, wystę-
puje wiele problemów zdrowotnych oraz nieprawidłowości dotyczących przestrzegania 
zasad zdrowego stylu życia w miejscu pracy, ochrony zdrowia fizycznego, psychicznego 
i społecznego, organizacji dnia w pracy czy ergonomii mebli biurowych. Dlatego każdy 
pracodawca powinien dążyć do zapewnienia optymalnych warunków pracy i  rozwoju 
osobistego pracowników. Znajomość czynników ryzyka, a  także zagrożeń dla zdrowia 
psychofizycznego wynikających z ich występowania, może przyczynić się do podniesie-
nia jakości życia w miejscu pracy każdego pracownika. Zapewnienie działań edukacyj-
nych, mających na celu wzrost świadomości pracowników i pracodawców, powinno być 
głównym priorytetem w tym obszarze. Pozytywną konsekwencją podejmowanych dzia-
łań promocyjnych będzie kreowanie postaw prozdrowotnych u ludzi w wieku produk-
cyjnym poprzez praktykowanie zachowań prozdrowotnych m.in. odpowiednie zbilanso-
wane odżywianie, realizowanie właściwej aktywności fizycznej, zachowanie równowagi 
pomiędzy pracą a  wypoczynkiem czy przestrzeganie badań profilaktycznych zgodnie 
z zalecanymi dla danego wieku. Podejmowanie działań promujących zdrowie i wzrost 
świadomości społeczeństwa na tematy związane z szeroko pojętym zdrowiem przyczyni 
się do polepszenia stanu zdrowia całego społeczeństwa. 
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The Teacher as an Element of Support 
for the Labour Market. Person, Action, Attitude

Abstract: Health promoters are playing an increasingly important role in the area of health edu-

cation, including teachers whose role is to impart knowledge about health and health-condu-

cive skills. Effective education in this regard will give rise to an increasing number of employees 

appearing on the labour market whose health condition and awareness of maintaining good 

health will improve quality of the labour market. Physical education teachers have a direct im-

pact on this issue as they are, as a matter of fact, the greatest motivators and models for the 

young generation. The purpose of this study was to gain information about the level of physical 

activity and general knowledge of healthy lifestyle of upper-secondary school teachers in Koro-

nowo. The study was conducted among 98 teachers (66 women and 32 men).  

In the research, the method of diagnostic survey was used which incorporated questionnaire.

Conclusions:

1. Behaviours of physical education teachers are not models for the youth.

2. Teachers have a  big awareness of the impact of physical education on health, but 

their involvement in exercise is low.

3. Lack of time and laziness are the barrier limiting physical activity whereas the escape 

from everyday life is motivation.

4. Teachers involved in the study are of the opinion that mainly parents and the physical 

education teacher are responsible for providing information about healthy lifestyle.
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Introduction

Prevalence of health problems is on the rise. An average sick leave in Poland in 2017 
was 12.33 days. Cancer is the longest treated disease on a sick leave (20 days of disease-
related absence on average), followed by mental or behavioural problems (ca. 17.5 days 
on average). The cost of sick leave for companies and ZUS was over PLN 17.5 billion. In 
2017, Poles were on a sick leave for 229 million days [Departament Statystyki i Prognoz 
Aktuarialnych 2017, p. 9]. Such a situation causes measurable economic losses and has 
a direct impact on the quality of labour market. One of the reasons for such a high sick-
ness absence rate at work is unsatisfactory health awareness of employees whose nega-
tive eating habits, low physical activity and inability to cope with stress are behind a vast 
majority of diseases requiring long-term treatment and resulting in absence from work. 
Therefore, it is incredibly important to take actions aimed at raising health awareness, 
especially that, as it results from the survey conducted by the Public Opinion Research 
Centre (the CBOS survey) in 2012, health is one of the key assets appreciated by the 
Polish society [Boguszewski 2012]. Human health depends to a large extent on health 
behaviours related to maintaining and improving an individual’s health. Choosing a cer-
tain type of behaviour depends on the position it holds in an individual system of values 
[Andruszkiewicz, Banaszkiewicz 2008].

Teachers, including physical education teachers whose role is to provide knowledge 
about health and health-conducive skills, comprise a large professional group in Poland. 
Health promotion development and the implementation of related programmes using 
the objectives and assumptions of health promotion have led to significant changes in 
PE teachers’ attitude to health [Woynarowska-Sołdan, Węziak-Białowolska 2012, p. 73].

Health promoters are playing an increasingly important role in this area – physical 
education teachers who during their studies become familiar with the subject of “health 
education”. Universities, when developing an appropriate health education programme, 
prepare a physical education teacher for a widely comprehended physical activity tak-
ing a healthy lifestyle into account [Huk-Wieliczuk, Marcinkowski 2009, p. 470].

Health promoters are playing an increasingly important role in this area, including 
physical education teachers whose role is to impart knowledge about health and health-
conducive skills. Effective education in this regard will give rise to an increasing number 
of employees appearing on the labour market whose health condition and awareness of 
maintaining good health will improve quality of the labour market. Physical education 
teachers have a direct impact on this issue as they are, as a matter of fact, the greatest 
motivators and models for the young generation. A teacher’s profession is a responsible 
and difficult job which requires high skills and ongoing development of competences. 
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One of the essential competences includes the skill of establishing appropriate relations 
with students through openness, kindness, sensitivity, empathy as well as powers of per-
suasion. Teachers should be able to build interpersonal relations and create appropriate 
behaviours including the health conducive ones.   

Health promotion has become a permanent part of the Polish education tradition. Dif-
ferent mottos are promoted to develop habits of respecting own health. These habits are 
expected to develop proper life attitudes to a healthy lifestyle. A healthy lifestyle means 
enjoying life, stimulating physical, emotional, intellectual and social development in child-
hood and early youth, an opportunity of maintaining an appropriate level of physical fit-
ness and physical endurance in adult life, delaying the aging processes, old age invalidity 
and improvement of life quality. Physical activity prevents diseases, in particular, relating 
to cardiovascular system, obesity, respiratory tract infections. Exercise reduces and delays 
development of atherosclerosis and the incidence of atherosclerosis-related diseases. 
Physical activity decreases tension and excitement generated as a result adrenaline secre-
tion and is one of relaxation methods. Exercise supports psychosocial development and 
the process of educating children and youth by creating situations in which they learn how 
to overcome obstacles [Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku 2003, pp. 68–69]. 

Nowadays, entrepreneurship plays a meaningful role in the adaptation for the future 
work. Undeniably, a key role in entrepreneurial education is played by teachers. To most 
of teachers, entrepreneurship may mean all the things that occur in business. Can the yo-
ung generation get involved in entrepreneurship in future if they are to be characterized 
by akinetic lifestyle? Can the young generation possessed by hypodynamia cope with 
new tasks without considering the consequences of the lack of exercise? High physical 
skills are an attribute necessary for a body to exist and develop in a proper way [Drabik 
1997, p. 53]. Physical activity depends to a  great extent on environmental conditions, 
attitudes of parents and teachers. Children assume parents’ attitudes and at school they 
follow their teachers. A teacher with wrong attitude to proper and needed management 
of free time, physical activity, and sport is not able to promote physical culture attitude 
in students. The purpose of the study was to investigate whether healthy lifestyle which 
has become the professional domain of teachers is also present in their personal life 
apart from their professional life.    

Research purpose and hypotheses

Based on empiric studies and observations, it is clear that an attitude to physical activity 
and so to healthy lifestyle is dictated by various circumstances. This study was inten-
ded to determine the attitude of teachers from the Group of Upper-Secondary Schools 
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in Koronowo to healthy lifestyle. The direct purpose of this study was to broaden kno-
wledge maintaining the health of respondents. Study conclusions may establish gaps 
and obstacles as well as can make teachers aware of appropriate pro-health attitudes as 
a model to be followed by students.

The study attempted to find answers to the following questions:
 · can teachers’ behaviours be models for the youth?
 · have respondents got knowledge and are they aware of the impact of exercise on health?
 · what kind of physical activity do respondents prefer and how often do they pursue it?
 · what motivates them and what are the barriers to physical activity?

It is assumed that the physical activity level is not very high due to the general ten-
dency revealed by Poles being insufficiently interested in physical effort. 

The following research hypotheses were formulated in this research:
1. Behaviours of physical education teachers are not models for the youth.
2. Teachers have a big awareness of the impact of physical education on health.
3. Respondents prefer tourism as the key form of activity.
4. Lack of time and laziness are the barrier limiting physical activity whereas the 
escape from everyday life is motivation.
Teachers involved in the study were of the opinion that mainly parents and the phy-

sical education teacher are responsible for providing information about healthy lifestyle.

Methods, techniques and research tools

The diagnostic survey was applied in the study concerning physical activity of upper-
secondary school teachers in Koronowo. The diagnostic survey method is the technique 
of gathering data in structural and functional attributes and the dynamics of social phe-
nomena, opinions, viewpoints of selected communities, the growth, directions for deve-
lopment of certain phenomena not located institutionally but with educational meaning 
on the basis of a chosen group that represents the general population in which a given 
phenomenon occurs [Pilch 2001, p. 43]. In the research, the method of diagnostic survey 
was used which incorporated questionnaire.

Characteristics of the environment and research material

The study involved upper-secondary school teachers from Koronowo in 2015/16. The list 
of schools included: the Group of Special Schools at Sobieskiego Str., Leon Wyczółkowski 
Group of Secondary Schools at Szkolna Str., Gen. Stanisław Maczek Group of Vocational 
Schools at 53 Dworcowa Str. Questionnaires were distributed to the respondents or were 
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left in the teachers’ room so that teachers could fill them out when they had time. Even-
tually, 98 questionnaires were completed. The study covered 32 men and 66 women. All 
respondents were active teachers with higher education qualifications, aged from 28 to 
62 years, mostly residents of Koronowo.

Koronowo is a town of more than 11 thousand inhabitants in the Kuyavian-Pomera-
nian Voivodeship near Bydgoszcz. A small town has been chosen because teachers from 
such towns feel more professional prestige, especially when their pupils achieve good 
learning results and parents are interested and involved in education of their children. 
Teachers from small towns are recognizable and exposed to local residents’ opinions. 
They are frequently treated like members of the local social elite, have a high social po-
sition and enjoy the respect of inhabitants. These elements allow them to have a good 
chance and great opportunities for influencing the local community. They are perceived 
as particularly privileged people enjoying professional prestige. Work at such schools 
requires ongoing training from a teacher whereas the professional market itself is very 
limited. The Kuyavian-Pomeranian Voivodeship belongs to the region of a  significant 
unemployment rate.

Analysis of survey results

Table 1. Respondents’ ways of spending leisure time 

Answer
Women Men

N % N %

Sport 15 22.7 11 34.3
Hobby 15 22.7 13 40.6
TV 19 28 11 34.2
Domestic chores 38 57.5 10 28.1
Meetings 12 18.1 10 28.1
Music 16 24.2 6 18.7
Learning 4 6.1 2 6.2
Sleeping 8 12.1 4 13.2
Computer 12 18.1 10 28.1
Other 2 3.1 1 3.1

Source: own elaboration.

It can be seen from the data presented in Table 1 that over 40% of surveyed men 
most often spent free time pursuing their hobby, over 34% were physically active and 
watched TV, whereas above 28% were busy with their domestic chores, participated in 
social meetings and spent time in front of the computer. Over 18% of teachers involved 
in the study listened to music, 13% of male subjects decided to sleep. As regards women 
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(usually having children), they spent most of their free time on domestic chores (ca. 60%) 
while 28% watched TV. Further, about 23% of female subjects did sport and pursed their 
hobby. Social meetings were the object of interest for above 18% of women and a similar 
group was preoccupied with a computer (Table 1).   

Table 2. Elements of healthy lifestyle in the opinion of respondents

Answer
Women Men

N % N %

Physical activity 14 22.1 14 44.1
Personal hygiene 8 11.9 4 11.9
Recreation 14 22.1 3 9.1
Proper nutrition 10 14.5 4 11.9
No addictions 12 17.5 5 17.1
Taking care of the natural environment 8 11.9 2 5.9

Source: own elaboration.

Physical activity was the most important determinant of healthy lifestyle for questio-
ned men. This idea was supported by more than 44% of men whereas lack of addictions 
was chosen by over 17%. About 12% of male subjects opted for personal hygiene and 
proper nutrition. Over 22% of women found physical activity and recreation key ele-
ments (Table 2). Lack of addictions was chosen by 17.5%, proper nutrition by 14.5% while 
personal hygiene and taking care of the natural environment by ca. 12%.

Table 3. Type of preferred physical activity

Answer
Women Men

N % N %

Running 33 25 11 17
Walking 49 37 8 13
Football 1 1 22 34
Swimming 14 11 7 11
Athletics 16 12 7 11
Gym aerobics 19 14 9 14

Source: own elaboration.

It can be seen from the data displayed in Table 3 that the preferred form of physical 
activity was football for 34% of men, running for 17%, and working out in the gym for 
14%. Men were less willing to go for a walk, do athletics or go swimming. 37% of women 
preferred walking, 25% running, and 14% working out in the gym. Female subjects were 
not interested very much in activities related to athletics or swimming.
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Table 4. Exercise frequency rate

Answer
Women Men

N % N %

Every day 20 30 11 32
Once a week 12 22.7 6 18.6
Twice a week 12 21.7 6 18.6
Once in 2 weeks 12 21.7 4 12.5
Once a month 4 6.5 5 16.1

Source: own elaboration.

32% of surveyed men declared that they were involved in physical activity every day 
and about 19% once and twice a week. More than 16% of male respondents admitted 
doing exercise once in a month and 12.5% once in two weeks. The highest number of 
women (30%) declared that they did sport every day, about 23% once a week and 21.7% 
of questioned women did exercise once in two weeks and twice a week (Table 4).  

Table 5. Reasons for taking part in physical activity

Answer
Women Men

N % N %

Losing weight 15 20 3 10
Maintaining or improving health 17 22 5 16
Relieving stress 2 3 3 9
New hobby 1 1 0 0
Shaping a beautiful silhouette 4 5 5 16
For pleasure 6 8 8 25
Opportunity to spend time with friends 12 16 2 6
Opportunity to test oneself 4 5 3 9
Improving well-being 15 20 3 9

Source: own elaboration.

Men most often, that is 25% of respondents, took part in physical activity for ple-
asure, 16% to maintain health and shape a nice silhouette. Reasons for doing exercise 
included losing weight for 10% and an opportunity to test oneself and relieve stress for 
9%. Women usually took part in physical activity to maintain health (22%), to lose weight 
and improve their well-being (20%). For 16% of respondents it was an opportunity to 
meet friends. Detailed numerical data can be found in Table 5. 
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Table 6. Reasons for not taking part in physical activity

Answer
Women Men

N % N %

Lack of time 40 61 12 37
Lack of willingness 16 24 13 41
Lack of strong will 10 15 7 22

Source: own elaboration.

Among men, the most common barrier to participate in physical activity was lack 
of willingness (41%), lack of time (37%) and lack of strong will (22%). In case of female 
respondents, lack of time (61%) turned out to be the biggest obstacle to do physical acti-
vity followed by lack of willingness (24%) and lack of strong will (15%) (Table 6).

Table 7. Evaluation of the conditions for taking up physical activity in the place 
of residence 

Answer
Women Men

N % N %

Yes 45 68 17 53
No 11 17 13 41
I don’t know 10 15 2 6

Source: own elaboration.

Most respondents, both men (53%) and women (68%) were of the opinion that the 
surroundings of Koronowo had proper conditions for doing exercise. The opposite opi-
nion was expressed by 41% of men and 17% of women. 6% of male and 15% of female 
respondents could not give their opinion on this subject (Table 7).

Table 8. Subjective evaluation of own diet

Answer
Women Men

N % N %

Good 32 46.9 6 18.7
Bad 8 12.1 8 25
Sometimes good 24 37 9 28
I don’t know 3 4 9 28

Source: own elaboration.

28% of men declared that their nutrition was “sometimes good”, but the same per-
centage of respondents claimed they were not able to evaluate their nutrition (“I don’t 
know”). Every fourth man decided that his nutrition type was bad. The most women (abo-
ut 45%) had good nutrition and 37% thought their diet was sometimes good (Table 8).  
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Table 9. Evaluation of regularity of consuming meals 

Types of meals consumed 
regularly

Women Men

N % N %

Breakfast 40 60.6 12 37.5
Lunch 31 46.9 15 43.7
Dinner 44 51.5 15 43.7

Source: own elaboration.

Most of respondents did not have meals on a regular basis. 37% of men declared that 
they had breakfast regularly and ca. 44% had regular lunch and dinner. Women involved 
in the survey answered that they had breakfast regularly – about 61%, lunch – 47% and 
dinner – 51% (Table 9). 

Table 10. Using the services of medical specialists

Answer
Women Men

N % N %

Internist 16 24 10 31
Dentist 26 40 13 41
Laryngologist 12 18 3 9
Paediatrician 2 3 6 6
Other 10 15 4 13

Source: own elaboration.

Medical check-up is one of the key elements of healthy lifestyle. Results presented in 
Table 10 show the most common medical services used by respondents. Both men (41%) 
and women (40%) most often had appointments with a dentist, followed by an internist 
(31% of men and 24% of women) and laryngologist.  

Table 11. Ways of responding to stress

Answer
Women Men

N % N %

Food 31 47 7 22
Sport 2 3 5 16
Music 8 12 3 9
Computer 9 14 4 12
Smoking 7 10 5 16
Walking 9 14 8 25

Source: own elaboration.
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In stressful situations, the questioned men went for a walk as declared by 25% of 
respondents, and reached for food (22%), did sport and smoked cigarettes – 16%. 47% 
of women responded to stress with food, followed by sitting on a computer and going 
for a walk (14%), and finally 12% listened to music (Table 11).

Table 12. Providing healthy-lifestyle-related information

Answer
Women Men

N % N %

Appeals 3 4 2 6
Occasional meetings 6 9 7 22
It is the PE teacher’s and parents’ duty 40 61 18 56
Within the school subject 5 8 3 10
During an educational lesson 12 18 2 6

Source: own elaboration.

Teachers involved in this research were of the opinion that mainly parents and tea-
chers of physical education should be responsible for providing this kind of information. 
This viewpoint was shared by 56% of men and 61% of women. During occasional school 
meetings, 22% of men passed knowledge in the field of healthy lifestyle and 10% did so 
within the taught subject. 18% of women provided health-related knowledge during 
educational lessons, occasional meetings -18% and within held lessons 8% (Table 12).

Summary and conclusions

The need of physical activity of the youth in terms of biological and health needs seems 
to be undeniable. Reduced exercise may result in a range of negative consequences for 
human body. Physical activity consumes a  part of our resources and makes the body 
rest allowing for biomechanical supplementing of these exercises and providing additio-
nal energetic potential for future. Sleep cannot give proper rest after a day of inactivity. 
A direct consequence of insufficient amount of movement is the likelihood of limitation 
of joint and limb mobility. To ensure independent everyday life, mobility is a more im-
portant factor than any others. There is a vicious circle: decreased ability of moving – re-
duced activity – decreased vitality – decreased willingness to move. Physical weariness 
causes circulatory disorders, lowered immunity, longer recovery from injuries. It finally 
leads to pathological aging [Gore 1980].

Key drivers for the promotion of healthy lifestyle are civilisation phenomena observed 
in an increased incidence of cardiovascular diseases, cancer, mental diseases as well as 
a higher number of accidents, that is, such health conditions and phenomena in which 
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lifestyle and environment comprise major risk factors. Reparative medicine was not able 
to cope with all these issues, therefore people focused attention on health-related activ-
ity of individuals and the society in favour of healthy lifestyle – life in movement, without 
drugs, medicines, in a healthy natural environment [Słońska, Misiura 1993]. As soon as the 
idea of healthy lifestyle appeared, indications were developed, namely health promotion. 
Modern life with its dynamics provides teachers with new challenges. Modern school 
is facing problems with new challenges and often lacks environmental connections as 
highlighted by Jolanta Szempuch. School should be ”(…) a place of critical analysis of re-
ality, life learning, alternative thinking, a critical distance to reality” [Szempuch 2012, p. 9].

The idea of “health promotion” was developed in the late 1970s, and more precisely, 
during the session of the World Health Assembly in 1978. After issuing the “Discourse Do-
cument” about health promotion in 1983 by the Office of the World Health Organisation 
(WHO) for the European Region, when the definition was proposed, the 1st International 
Conference about Health Promotion in Ottawa in 1986 completed the contents and the 
form of this idea and provided enough potential energy to develop from a dynamic so-
cial movement within the next few years a new field of science called health promotion. 
Health promotion is a process allowing individuals and social groups to increase control 
of health conditions in order to improve their health and facilitate the development of 
healthy lifestyle as well as other environments and individual factors leading to health 
[http://www.nfz-warszawa.pl]. A  few significant groups of factors have influenced the 
development of health promotion within the protection of mental, physical and social 
health. The approach to health as a positive category – interpreted not as a lack of di-
sorders but as full biopsychosocial welfare. Then, this notion evolved into the concept 
of health defined as the ability of people to reach their full physical, mental and social 
potential. The social-ecological model of health emphasizing the multitude of human 
connections with the environment has settled. This can be perfectly illustrated by the 
mandala of health. The figure symbolizing the universe and man’s place in the universe 
shows that health depends on the interlinkages of biosphere and culture circles, mate-
rial and natural environments of people, their biological, psychical and social resources 
and different forms of man’s activity [Strelau 2005].

Physical activity as one of the main factors of healthy lifestyle has been perceived 
differently over the centuries. Ancient people, particularly the Greeks highly valued 
physical strength. A beautiful and healthy body comprised an indispensable element of 
lifestyle. Yet, in the Middle Ages, exercise and work on the body were not appreciated 
very much. The motto of joyful and healthy lifestyle appeared during the Renaissance. 
Science began to catch up. Only the Enlightenment fully appreciated the value of exer-
cise and knowledge of this issue was popularized during this epoch. In Poland, the work 
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“On physical education of children” was written by Jędrzej Śniadecki. From the middle of 
the 19th century, the international exchange of ideas developed during congresses and 
conventions of school hygiene and physical education. There appeared calls for hygiene 
and health education of children and the youth [Demel 1980].

Currently, we are aware of the fact that the degree of physical activity of Poles is low. 
The optimum level of physical activity depends on the age, health and living conditions 
of the people. Moderate exercise that is an equivalent of fast marching, swimming and 
cycling in which the sensation of heat and a slight breathlessness occur, is considered 
to be beneficial for health. Intense physical activity is thought to be exercises being 
an equivalent of running, during which an individual experiences breathlessness and 
sweating. It is believed that an adult person should be engaged in moderate physical 
activity for minimum one hour every day. On the basis of the findings of different stud-
ies it can be estimated that the proper level of physical activity can be observed only in 
about 70% of 6–7-year-old children, 40% of teenagers and 10% of adults. An average 
Pole’s free time is dominated by watching TV. The reasons for low physical activity de-
pend on numerous factors, especially a lack of sports tradition and customs in the family, 
insufficient infrastructure for attractive physical activities in the local environment, high 
cost of participation in recreational and sports activities [Encyklopedia Pedagogiczna 
XXI wieku 2003].

The issue of health behaviours has been investigated by M. Woynarowska-Sołdan 
and I. Tabak who studied 750 teachers and 259 other employees from 22 schools involved 
in health promotion and located in 6 voivodeships (Dolnośląskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, and Wielkopolskie). The researchers determined nu-
merous irregularities concerning the healthy lifestyle of school employees and the im-
plementation of their tasks and thus modelling the healthy behaviours of children and 
adolescents. The researchers concluded that “(…) it is required to take up actions inten-
ded to improve this situation including the implementation of programmes concerning 
health promotion of teachers and other school employees, the consideration of health 
education, in the education and improvement of teachers, focused on developing a he-
althy lifestyle and taking into account health-related counselling in preventive health 
care of school workers” [Woynarowska-Soldan, Tabak 2013, p. 659].

The aims of health education in Germany versus the need to educate teachers in the 
field of health were studied by M. Marchwacka. The author presented the current health 
condition form the perspective of social inequalities in order to emphasize the key role 
of school as an institution that should reach all social groups at the stage of growing up 
of children and teenagers. The researcher showed the importance of health pedagogy 
in teacher education [Marchwacka 2013].
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Bartoszewicz et al investigated the correlations between the health culture models of 
teachers and the sense of coherence determining a lifestyle. They showed correlations be-
tween health behaviours, the sense of coherence and the role of teachers in the process of 
health education. They also reported a relationship between the level of the sense of cohe-
rence and the selected elements of health behaviours [Bartoszewicz et al. 2017, pp. 89–101].

It can be seen from the study results that the awareness of questioned teachers con-
cerning healthy lifestyle is high, however, physical activity is not their biggest strength. 
It can be concluded that teachers in Koronowo do little diversified sports despite the 
fact that there are available many places dedicated for different types of sport including 
aqua sports in the summer time.   

Therefore, respondents should learn more about various kinds of physical activity 
and be convinced to participate in different sports disciplines. Moreover, they should 
be made aware that resignation from everyday habits in favour of physical activity is the 
best way to maintain and improve health.  

The purpose of this study was to gain information about physical activity which is the 
key element of healthy lifestyle among upper-secondary school teachers in Koronowo. 
The main research purpose focussed on teachers’ awareness and attitude to healthy life-
style. It should be also added that the study concerned active teachers with higher educa-
tion qualifications who should provide adolescents with a good example of healthy lifesty-
le. During leisure time, 60% of women were preoccupied with domestic chores and 40% 
of men with their favourite hobbies. The questionnaire revealed that the awareness and 
range of physical activity was quite high for 40% of male subjects and over 22% of their fe-
male counterparts. The preferred form of physical activity was football for 34% of men and 
walking for 37% of women. Among respondents, 32% of men and 30% of women declared 
taking part in physical activity every day. The reasons for physical activity include pleasure 
for 25% of men and maintaining health for 22% of women. Contrary to the opinion that 
Koronowo has good conditions for pursuing physical activity, the most common barrier is 
unwillingness for 41% of men and a lack of time for 61% of women. As far as the issue of 
nutrition is concerned, 28% of surveyed men declared that their diet was sometimes good 
and the same percentage claimed that it was bad, whereas 47% of women had a good 
diet. Both groups usually had irregular meals. Medical check-up is one of the key elements 
of healthy lifestyle. Both men (41%) and women (40%) most often had appointments with 
a dentist, followed by an internist. In stressful situations, the questioned men usually went 
for a walk and women reached for food. Teachers involved in the study were of the opi-
nion that mainly parents and the physical education teacher are responsible for providing 
information about healthy lifestyle to a large extent. The evaluation of PE teachers’ prepa-
redness and effectiveness in this respect is highly unsatisfactory. Therefore, much greater 
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attention must be given to the process of their education and training on which the quality 
of their work depends. In addition, incentives for PE teachers should be also taken into con-
sideration to ensure that they are much more sensitive to the needs connected with health 
awareness of students. A physical education teacher should become an integral part of 
the health-awareness building system of Poles starting from the early stage of education 
to the university phase. During all education stages, pupils and students should be accom-
panied by a well-educated and efficient PE teacher thanks to whom the labour market 
can receive people who are generating the market value by healthy lifestyle due to well-
matched curriculum contents and PE teachers able to efficiently pass these contents. This 
issue must be the focus of institutions responsible for the education system of PE teachers.  

Research results concerning teachers from schools in Koronowo suggest they are 
able to have a  positive impact on the pro-health attitude of their students based on 
these teachers’ knowledge and pro-health awareness. Therefore, obviously in a given 
time perspective, they can preventively exert a positive influence on the labour market 
by preparing pupils – the future workers – for such a professional functioning that can 
minimize sick leave which is one of key factors that have a negative impact on the labour 
market, the condition and competitiveness of companies as well as the state budgetary 
situation. An employee who is aware of health value, can take care of health or even 
invest in health, is the effect of earlier preparation at school and family home. A teacher, 
especially of physical education, is a key figure in the process of developing such attitu-
des. Important as it seems to be is that teachers should be aware of how much respon-
sibility lies on them in this area. That is why, it matters what teachers will appear during 
the education process of children, particularly if the level of pro-health awareness in the 
family home leaves much to be desired. Inspiring as it appears to be would be many 
years’ studies on the correlation between developing pro-health awareness in pupils 
and their later functioning on the labour market. From a logical and theoretical point of 
view, such a correlation exists, but we still do not know the extension of this interdepen-
dence. In addition to the research aspect, such a scientific topic could, in a practical way 
and based on hard data, show how important the investment in pro-health awareness is 
during earlier education stages from the labour market perspective.
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Wprowadzenie

Przez innowacje najczęściej rozumie się nowe lub zmodernizowane produkty, usługi 
oraz procesy i  technologie wytwarzania. Tak wąskie pojmowanie innowacji wynika 
z  dominacji techniczno-ekonomicznego paradygmatu i  nie obejmuje, tak ważnych 
z punktu widzenia całościowego rozwoju systemu społeczno-gospodarczego, innowa-
cji w sferze organizacji i zarządzania oraz projektowania i realizacji zmian społecznych 
[Tuziak 2013, s. 9].
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Zmiana jest stałą cechą rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i  kulturowej. Aby 
zwiększyć szanse przetrwania i  rozwoju w nieustannie zmieniającym się otoczeniu ze-
wnętrznym, wszelkie organizacje, szczególnie przedsiębiorstwa, powinny dokonywać 
niezbędnych zmian i przekształceń. Na pojawiające się wyzwania organizacje (nie tylko 
ekonomiczne, ale także te funkcjonujące w sektorze administracji publicznej) nie mogą 
już reagować w dotychczasowy sposób [Tuziak 2016, s. 63–73]. Działając w konkurencyj-
nym otoczeniu muszą być zdolne do wypracowywania nowych, skutecznych sposobów 
reagowania na istniejące i potencjalne naciski, m.in. przez poszukiwanie i wdrażanie inno-
wacji. Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstwa zależą w głównej mierze od inwestowania 
w rozwój zasobów ludzkich oraz od ciągłego poszerzania i umiejętnego wykorzystania 
wiedzy, kreatywności i innowacyjności pracowników [Oczkowska, Bukowska 2015].

Innowacyjność, ujmowana również w kontekście procesów pracy, jest jednym z naj-
ważniejszych zagadnień stanowiących w ostatnich latach przedmiot badań, analiz, dys-
kusji i  działań [Mackałło 2012; Strumińska-Kutra, Ćwil, Rok 2016]. Innowacyjność jako 
zjawisko wielopostaciowe łączy w sobie aspekty psychologiczne, socjologiczne, ekono-
miczne oraz aksjologiczne i etyczne. W najszerszym rozumieniu oznacza ona wdrażanie 
nowych idei w dowolnej dziedzinie życia społecznego. W odniesieniu do przedsiębior-
stwa (organizacji) oznacza działalność nastawioną na kierowanie i pobudzanie twórczo-
ści pracowników [Griffin 1997, ss. 652–653]. Efektywne ekonomicznie funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa jest w  znacznym stopniu zdeterminowane umiejętnością tworzenia 
i propagowania w jego społecznym środowisku pracy takiej kultury, która sprzyja wpro-
wadzaniu zmian i innowacji.

Społeczne środowisko pracy, w odróżnieniu od fizycznego środowiska pracy (kształto-
wanego przez obiektywne warunki techniczne i organizacyjne), jest źródłem zaspokajania 
ważnych potrzeb społecznych: uznania, przynależności, szacunku, samorealizacji, kreatyw-
ności itp. W społecznym środowisku pracy powstaje specyficzny układ stosunków i więzi 
między ludźmi współpracującymi w zakresie realizacji określonych zadań. Więzi społecz-
ne, wzajemne zaufanie, a także sprawna komunikacja oraz wymiana informacji i wiedzy są 
szczególnie ważne w podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.

Celem artykułu jest analiza roli oraz uwarunkowań innowacyjności rozpatrywanej 
w perspektywie społecznego środowiska pracy. Stosując metodę ukierunkowanej ana-
lizy literatury przedmiotu, naukowemu rozpoznaniu poddano wybrane aspekty proble-
matyki innowacyjności w kontekście społecznego wymiaru procesów pracy. Zasadnicze 
pytanie badawcze w obrębie podjętej problematyki odnosi się do próby ustalenia zakre-
su oddziaływania społecznego środowiska pracy na innowacyjność pracowników. Zło-
żoność i dynamika zależności i relacji w tym zakresie powodują, że w zaproponowanym 
socjologicznym modelu badawczego rozpoznania przedmiotowej problematyki główną 
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osią analizy uczyniono psychospołeczne i kulturowe determinanty innowacyjności pra-
cowników przedsiębiorstwa ujętego, funkcjonalnie i strukturalnie, w kategoriach syste-
mu społecznego.

Społecznie zorientowana perspektywa (model) analitycznych rozważań i  charakte-
rystyk obejmuje kilka etapów i  poziomów badawczej eksploracji – od jednostkowych 
(osobowościowych) aspektów pracowniczej innowacyjności począwszy, a  na praktycz-
nych wskazaniach dotyczących zarządzania innowacją i  zmianą w  przedsiębiorstwie 
skończywszy. Szczegółowo zakreślony przedmiotowy wymiar analiz odnosi się zatem do 
psychospołecznych uwarunkowań innowacyjności pracowników, funkcjonalnego znacze-
nia innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwie jako systemie społecznym, zależności między 
kulturą organizacji a  innowacyjnością, najważniejszych źródeł oporu wobec innowacji 
oraz do głównych etapów i elementów algorytmu działań z zakresu zarządzania zmianą 
w przedsiębiorstwie.

Psychospołeczne uwarunkowania innowacyjności 
pracowników

Z  punktu widzenia możliwości wprowadzania innowacyjnych zmian i  rozwiązań, a  tym 
samym rozwoju przedsiębiorstwa wskazane są określone osobowościowe predyspozycje 
pracowników. Ważne dla nowoczesnego rozwoju wartości, postawy i nawyki składają się na 
typ osobowości nowoczesnej, która wyraża się rozbudowaną potrzebą osiągania, wysokim 
poziomem empatii oraz twórczym nonkonformizmem. Ludzie wykazujący rozbudowaną 
potrzebę osiągania charakteryzują się następującymi cechami: (a) stałą gotowością do po-
dejmowania ryzyka, której towarzyszy pełna świadomość jego następstw i konsekwencji; 
(b) predyspozycjami i skłonnościami do akceptowania i wdrażania innowacji; (c) analitycz-
ną oceną podejmowanych działań – zarówno tych, które kończą się sukcesem, jak i tych 
prowadzących do porażek; (d) skłonnością do osiągania najlepszych wyników tylko w wa-
runkach współzawodnictwa, kiedy sukces jeszcze bardziej pobudza do działania [Krzysz-
tofek, Szczepański 2002, ss. 43-44]. Jednostki wykazujące nowoczesną, twórczą postawę, 
mające rozbudowaną potrzebę sukcesu i osiągania łatwiej akceptują zmiany i innowacje, 
dynamizując tym samym procesy rozwojowe. Ważną cechą osobowości nowoczesnej są 
zdolności empatyczne, będące zespołem predyspozycji emocjonalno-poznawczych wyra-
żających się w umiejętności wczuwania się i rozumienia uczuć innych ludzi, w gotowości 
do współpracy z nimi, w zdolności do wczuwania się w role nowoczesne, pełnione przez 
jednostki odniesienia pozytywnego. Integralnym składnikiem osobowości nowoczesnej 
jest postawa nonkonformistyczna, właściwa ludziom, którzy mają zredukowaną potrzebę 
uległości wobec innych, afiliacji, bezpieczeństwa osiąganego dzięki nieurażaniu innych 
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oraz doznawania opieki i oparcia [Krzysztofek, Szczepański 2002, ss. 45–46]. Ograniczenie 
zakresu wymienionych potrzeb sprzyja niekonwencjonalnym zachowaniom i postawom 
oraz otwartości na zmiany i nowości. 

Bliskie pojęciu osobowości nowoczesnej jest pojęcie osobowości innowacyjnej, bę-
dącej wytworem i  funkcjonalnym wymogiem społeczeństwa nowoczesnego. Ten typ 
osobowości jest warunkiem wzrostu gospodarczego, rozprzestrzeniania się przedsię-
biorczości, innowacji i  formacji kapitalistycznej. Na osobowość innowacyjną składają się 
określone cechy i predyspozycje [Sztompka 2005, s. 225]: (a) nacechowanie ciekawością, 
czynne nastawienie do świata, ciągłe poszukiwanie ukrytych mechanizmów i prawidło-
wości w  celu uzyskania możliwości wpływania na zjawiska i  ich kontrolowania; (b) bra-
nie osobistej odpowiedzialności za złe strony świata, któremu towarzyszy poszukiwanie 
lepszych rozwiązań i próby wprowadzania zmian; (c) otwarte i tolerancyjne nastawienie 
wobec podwładnych, pozytywny stosunek do ich oryginalności i innowacyjności; (d) kre-
atywność, niezaspokojona ciekawość, wysokie wartościowanie oryginalności i nowości.

Cechy i predyspozycje charakterystyczne dla osobowości nowoczesnej i innowacyjnej 
tworzą podstawę dla wykrystalizowania się postawy innowacyjnej pracownika. Odwołu-
jąc się do strukturalnej koncepcji postawy [Nowak 1973] można postawę innowacyjną pod-
miotu określić jako ogół trwałych dyspozycji do oceniania innowacji i emocjonalnego nań 
reagowania oraz towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie 
trwałych przekonań o naturze i własnościach innowacji i względnie trwałych dyspozycji 
do określonego zachowania się wobec innowacji. Wyjaśnienie mechanizmu kształtowa-
nia postawy innowacyjnej polega na odpowiedzi na pytanie, dlaczego podmiot chce lub 
nie chce wprowadzić zmiany o charakterze innowacyjnym. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj 
wartościowanie, które jest składnikiem ludzkiej orientacji i działań w świecie społecznym 
[Szałańska 1999, ss. 139–140]. System wartości determinuje proces podejmowania decy-
zji o podstawowym znaczeniu adaptacyjnym, w którym następuje zdefiniowanie tego co 
jest dobre, a co złe, co jest użyteczne, a co nieprzydatne itp. Uznanie że określona zmiana 
jest wartościowa, dobra, pożądana, korzystna itp. uruchamia odpowiedni program działań 
w postaci dążności do innowacji. Innowacja jako rodzaj zmiany jest zmianą szczególną. Ce-
chami, które pozwalają wyróżnić ten rodzaj zmiany są: nowość, korzystność i użyteczność 
[Szałańska 1999, ss. 141–142]. Nowość znajdująca urzeczywistnienie w innowacji przesądza 
o jej wartości i jakości. Jeśli w systemie aksjonormatywnym jednostki nowość jest uznaną 
i cenioną wartością to dążność do poszukiwania i tworzenia innowacji staje się impulsem 
do podejmowania twórczej aktywności.

Na innowacyjność pracowników, oprócz ich predyspozycji osobowościowych, wpły-
wają także podstawowe cechy przedsiębiorstwa jako organizacji ekonomicznej, będą-
cej zarazem pewnym typem systemu społecznego. Ujmuje się je w  trzy podstawowe 
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kategorie: strukturalne, kulturowe i personalne [Robbins 2000, s. 276]. Badając zmienne 
strukturalne jako potencjalne źródła innowacyjności ustalono kilka prawidłowości do-
tyczących zależności między strukturą a  innowacją. Po pierwsze struktura organiczna 
ma korzystny wpływ na innowacje. Ze względu na mniejsze zróżnicowanie pionowe, 
słabszą formalizację i centralizację organizacje organiczne sprzyjają elastyczności, przy-
stosowaniu i pomysłowości, co ułatwia tworzenie i przyjmowanie innowacji. Po drugie 
z innowacją wiąże się długi staż kierowniczy, który daje uprawnienia i wiedzę, jak wyko-
nywać zadania, aby osiągnąć zamierzone cele. Po trzecie innowacyjność wzrasta tam, 
gdzie występuje obfitość zasobów umożliwiających pozyskiwanie innowacji i ponosze-
nie kosztów ich wdrażania. Innowacyjności sprzyja także sprawna komunikacja i interak-
cje między poszczególnymi segmentami struktury organizacji. Analiza zmiennych kul-
turowych wskazuje, że organizacje innowacyjne mają z reguły podobne kultury, które 
zachęcają do eksperymentowania i nagradzają zarówno sukcesy, jak i porażki. Wykazuje 
się w nich zrozumienie dla błędów i niepowodzeń, które mogą się zdarzyć w trakcie po-
szukiwania nowych rozwiązań. Z kolei w kategorii zmiennych personalnych ważne są 
efektywne szkolenia i doskonalenie zawodowe, pozwalające pracownikom nadążać za 
rozwojem w danej dziedzinie [Czarnecka, Łais, Hyła 2016]. Ponadto istotne jest zapew-
nienie poczucia bezpieczeństwa, które uwalnia pracowników od obawy przed zwolnie-
niem z pracy za popełnione błędy i wzmaga dążenie do zmian i innowacji. 

Innowacyjność i wiedza w przedsiębiorstwie 
jako systemie społecznym

Przedsiębiorstwo stanowi swego rodzaju system społeczny, czyli pewną całość społecz-
ną, w której panuje określony ład wyrażający się w istnieniu pewnej stabilizacji. Chodzi tu 
o stabilizację w sensie dynamicznym, czyli taką, która nie hamuje dynamiki rozwojowej 
systemu społecznego, ale ją wspomaga dzięki regulowaniu rozwoju przedsiębiorstwa 
[Jacher 1991, s. 36]. Najważniejsze cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo jako system 
społeczny to określony stopień integracji i  zależności elementów wchodzących w  jego 
skład oraz określony stopień ich autonomizacji. Oznacza to, że w  systemie społecznym 
przedsiębiorstwa działają dwie siły, z których jedna pełni funkcje różnicujące, a druga in-
tegrujące. W ten sposób powstaje dynamiczna równowaga systemu społecznego, w której 
dochodzi jednak do napięć i konfliktów. Równowagę tę warunkują dwa czynniki. Pierw-
szy z nich ma wymiar kulturowy i obejmuje mechanizmy socjalizacji i zdobywania wiedzy 
(wykształcenia) sprawiające, że pracownicy uznają te same wartości i normy. Drugi czyn-
nik to system kontroli, którego zadaniem jest przeciwdziałanie zachowaniom negatywnie 
wpływającym na równowagę systemu. Innowacje zawsze w  pewnym stopniu naruszają 
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dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie jego czterech podsta-
wowych funkcji: (a) realizowania zadań i zamierzeń – innowacja zmienia lub wprowadza 
nowe cele; (b) przystosowania się do istniejących warunków środowiskowych – innowacja 
tworzy nowe formy przystosowania się; (c) zachowania i wzmacniania wewnętrznej spój-
ności przedsiębiorstwa; (d) utrzymania swej identyczności przez skuteczną kontrolę we-
wnętrznych procesów, sytuacji i zdarzeń [Jacher 1991, ss. 38–39].

Aby zwiększyć swoją efektywność i  konkurencyjność przedsiębiorstwo powinno 
adekwatnie reagować na pojawiające się w otoczeniu zewnętrznym zmiany i wyzwania, 
nie naruszając zarazem, w miarę możliwości, swojej wewnętrznej równowagi systemo-
wej. Powinno podnosić własne zdolności adaptacyjne, modyfikować kulturę organiza-
cyjną, wykorzystywać wiedzę i wdrażać innowacje. Zdolności adaptacyjne przedsiębior-
stwa zależą w znacznym stopniu od inwestowania w rozwój pracowników, od ciągłego 
poszerzania i efektywnego wykorzystania ich wiedzy – jawnej i ukrytej, nabywanej indy-
widualnie lub w procesie kolektywnego uczenia się [Lawson, Lorentz 1999; Fryczyńska 
2018]. Dokonuje się to zarówno przez pozyskiwanie nowych informacji z zewnętrznego 
otoczenia przedsiębiorstwa, jak i przez eksploatację już posiadanych zasobów wiedzy, 
która jest najważniejszym czynnikiem produkcji, strategicznym zasobem i źródłem wła-
dzy w organizacji [Drucker 1999].

Do czynników wpływających na efektywne zdobywanie i  wykorzystanie wiedzy 
przez przedsiębiorstwo zalicza się: otwartość, myślenie systemowe, kreatywność, sku-
teczność oraz zdolność uczenia się [Zimniewicz 2000, ss. 111–113]. Otwartość oznacza, 
że menedżerowie są gotowi wysłuchać podwładnych i wprowadzać w życie ich pomysły 
i propozycje. Przez myślenie systemowe rozumie się zdolność dostrzegania związków 
i zależności pomiędzy zdarzeniami i poszczególnymi, sieciowo powiązanymi, elementa-
mi przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie opartym na wiedzy niezbędna jest kreatyw-
ność wszystkich pracowników, wyrażająca się w pobudzeniu wyobraźni oraz pozbyciu 
się lęku i  obaw przed konsekwencjami własnych innowacyjnych pomysłów i  działań. 
W procesie zdobywania wiedzy bardzo ważna jest osobista skuteczność menedżerów, 
ich przekonanie o konieczności uczenia się oraz świadomość ich wpływu na motywa-
cję pracowników. Istotnym warunkiem osiągnięcia pozytywnych rezultatów w zakresie 
wzbogacania własnej wiedzy i  dzielenia się nią z  innymi jest umiejętność uczenia się 
i intuicja. Uczenie się musi uwzględniać cele społeczne, a intuicja jest bardzo pomocna 
w sferze kreowania właściwych stosunków międzyludzkich w ramach grup pracowni-
czych tworzących społeczne środowisko pracy.

Włączenie wszystkich pracowników w zarządzanie wiedzą i uczynienie ich aktywnymi 
uczestnikami tego procesu nabiera szczególnego znaczenia w kontekście innowacji. Szero-
ko pojęta innowacyjność jest ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. Trzeba przy 
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tym podkreślić, że chodzi tu nie tylko o innowacje technologiczne i gospodarcze, ale tak-
że społeczne [Karpowicz 2003, ss. 125–126]. Innowacje społeczne same w sobie stanowią 
ważny element prorozwojowej kultury organizacyjnej, a zarazem są środkiem niezbędnym 
do wprowadzania innych innowacji. Poczynaniom innowacyjnym w przedsiębiorstwie po-
winny towarzyszyć inicjatywy w zakresie modyfikowania stosunków społecznych i popra-
wiania relacji między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie zmian. Stosunki 
społeczne są elementem zmian organizacyjnych różnego rodzaju, także w sferze zarządza-
nia wiedzą, gdyż kapitał intelektualny tworzy się dzięki wykorzystaniu kapitału społecz-
nego, który powstaje w toku kontaktów międzyludzkich. Intensyfikowanie i pogłębianie 
współpracy pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa w wielu dziedzinach, także w sferze 
wymiany informacji, powinno być ujmowane w kategoriach pożądanych i korzystnych in-
nowacji. Dzielenie się wiedzą, czego rezultatem jest powiększanie zasobów intelektualnych 
przedsiębiorstwa, jest innowacją społeczną. Badania pokazują jednak, że zarówno pracow-
nicy, jak i kadra menedżerska, często podchodzą nieufnie do innowacji społecznych, mimo 
że są zainteresowani zmianami w miejscu pracy [Strumińska-Kutra, Ćwil, Rok 2016]. Zmiany 
wprowadzane w  firmie dotyczą głównie produktów lub technologii, rzadziej zwraca się 
uwagę na procesy, system organizacji i jakość życia w miejscu pracy.

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a innowacyjność

Innowacyjność przedsiębiorstwa jest w znacznym stopniu funkcją wysokiego poziomu ka-
pitału ludzkiego i intelektualnego pracowników [Edvinsson, Malone 2001; Krawczyk 2017]. 
Atutem współczesnego przedsiębiorstwa stają się więc zasoby ludzkie i ich potencjał roz-
wojowy - kreatywność, zdolność uczenia się, prognozowanie i elastyczne reagowanie na 
zachodzące zmiany. Na współczesnym rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na pracowni-
ków nowego typu – pracowników wiedzy (knowledge workers), do których zalicza się np. 
specjalistów z zakresu procedur i technologii Big Data [Tuziak 2017]. Pracownik wiedzy to 
człowiek aktywny i  odpowiedzialny, posiadający specjalistyczne kompetencje, wysokie 
kwalifikacje i szczególne umiejętności, nastawiony innowacyjnie, nieulegający rutynie, ot-
warty na zdobywanie wiedzy w procesie ciągłego uczenia się, zdolny do samodzielnego 
wykonywania problemowych zadań [Fryczyńska 2018]. Aby wykorzystać biznesowo ryn-
kowe szanse i okazje niezbędne są kreatywność i innowacyjność. Kreatywność to tworze-
nie nowych oryginalnych idei przy wykorzystaniu wiedzy z różnych dziedzin, a innowacyj-
ność to zdolność przekładania tych myśli na język praktyczny [West 2000].

Innowacyjność w społecznym środowisku pracy jest zawsze wpisana w kontekst 
kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa [Jacher 2008]. Składa się ona z wartości, sym-
boli, dążeń, przekonań i postaw akceptowanych i realizowanych przez pracowników. 
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Ważne jest takie kształtowanie kultury organizacyjnej, aby optymalnie wykorzystać 
zasoby kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się. W przedsię-
biorstwie tworzącym kulturę sprzyjającą zmianom cenna jest innowacyjność pracow-
ników, a pożądaną normą - akceptacja zmian [Masłyk-Musiał 2003, s. 117]. Użyteczną 
typologię oraz charakterystykę modeli kultury organizacyjnej zaproponowali Came-
ron i Quinn [2003, ss. 41–49], wyróżniając cztery główne typy: kulturę hierarchii, kultu-
rę rynku, kulturę klanu i kulturę adhokracji. Celowym jest przywołanie w tym miejscu, 
w skrótowej formie, typologii tych autorów ze wskazaniem modelu kultury optymal-
nego ze względu na wyzwalanie kreatywności i innowacyjności pracowników. 

Organizacja, w której panuje kultura hierarchiczna to struktura w wysokim stopniu 
sformalizowana i  zhierarchizowana. Procedury dyktują co mają robić ludzie. Sprawni 
przywódcy są dobrymi koordynatorami i  organizatorami. Ważne jest utrzymanie nie-
zakłóconego funkcjonowania organizacji, która długofalowo dąży do trwałości, przewi-
dywalności i efektywności. Kultura hierarchiczna z reguły dominuje w wielkich przed-
siębiorstwach i  urzędach państwowych, gdzie funkcjonują ujednolicone procedury 
i rozbudowana wielostopniowa hierarchia.

Przedsiębiorstwa o  typie kultury rynku skupiają się głównie na przeprowadzaniu 
transakcji, tj. na wymianie, sprzedaży i kontraktach z innymi jednostkami, by zdobywać 
przewagę konkurencyjną. Rentowność, wyniki końcowe, pozycja na rynku, realizacja 
ambitnych zadań i baza stałych klientów to najważniejsze wyznaczniki działalności tego 
typu organizacji. Podstawowymi liczącymi się wartościami są konkurencyjność i wydaj-
ność. Organizacja, w której panuje kultura rynku jest miejscem pracy zorientowanym na 
wyniki. Elementem gwarantującym spójność organizacji jest chęć zwyciężania. Długo-
falowymi celami są wzrost konkurencyjności i  efektywności. Sukces jest utożsamiany 
z udziałem w rynku, pokonywaniem konkurencji i utrzymaniem pozycji lidera. 

W firmach typu klanowego dominują wspólnie wyznawane wartości i wspólne cele. 
Liczy się spójność, wysoki stopień uczestnictwa i  silne poczucie wspólnoty. Zamiast 
przepisów i procedur (jak w modelu hierarchicznym) czy konkurencyjności i nastawie-
nia na zysk (jak w modelu rynkowym) typowymi cechami firm o klanowym typie kultury 
są: praca zespołowa, dążenie do zwiększania zaangażowania ludzi i poczucie odpowie-
dzialności firmy za pracowników. Do podstawowych założeń w  kulturze klanu należy 
m.in. to, że środowiskiem organizacji najlepiej zarządzać przez pracę zespołową i rozwój 
pracowników. Organizacja musi stwarzać przyjazną atmosferę pracy, a głównym zada-
niem kierownictwa jest przekazywanie uprawnień pracownikom i zachęcanie ich do po-
stawy uczestnictwa, zaangażowania i lojalności. Duży nacisk kładzie się na długofalową 
korzyść, jaką daje rozwój osobisty, ważne są też silne więzi i morale załogi. Organizacja 
premiuje współdziałanie, pracę zespołową, uczestnictwo i konsensus.
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Wraz z przejściem krajów rozwiniętych od ery industrialnej do ery informacji po-
jawił się czwarty typ organizacji, najszybciej reagującej na gwałtownie zmieniające 
się warunki panujące we współczesnym świecie. Opracowano w nim zespół założeń 
całkowicie różnych od obowiązujących w trzech wyżej scharakteryzowanych formach 
organizacji. Został on określony jako kultura adhokracji. Według założeń tego modelu 
sukces zapewniają przede wszystkim innowacje. Organizacje powinny skupić się na 
rozwijaniu nowych produktów i usług oraz przygotowywaniu się na przyszłe wyzwa-
nia. Głównym zadaniem zarządu jest popieranie przedsiębiorczości, kreatywności 
i  poszukiwań nowatorskich rozwiązań. Elastyczność i  innowacyjność to sposób na 
zwiększenie zasobów i zysków, główny nacisk należy zatem położyć na tworzenie wizji 
przyszłości, ujarzmioną anarchię i swobodną wyobraźnię. Organizacja, w której panu-
je kultura adhokracji wspiera podnoszenie zdolności przystosowywania się, elastycz-
ności i kreatywności pracowników w sytuacji niepewności oraz nadmiaru informacji 
płynących z różnych źródeł. Najważniejsze jest tworzenie innowacyjnych produktów 
i usług oraz szybkie reagowanie na pojawiające się nowe możliwości. W kulturze adho-
kracji nie ma scentralizowanego ośrodka władzy oraz stosunków sztywnej zależności 
służbowej. Kładzie się za to duży nacisk na rozwiązania niestereotypowe, gotowość 
przedstawiania ryzykownych propozycji i przewidywanie rozwoju sytuacji w przyszło-
ści. Organizacja o kulturze adhokracji jest dynamiczna, przedsiębiorcza i kreatywna. 
Pracownicy proponują nowatorskie i nierzadko ryzykowne rozwiązania. Dobry przy-
wódca takiej organizacji powinien być wizjonerem, innowatorem i przejawiać afirma-
tywną postawę wobec ryzyka i nowości. Tym co zapewnia spójność organizacji, jest 
chęć eksperymentowania i  innowacyjność. Ceni się gotowość do zmian i  stawianie 
czoła nowym wyzwaniom. W dłuższym horyzoncie czasowym organizacja przywiązu-
je dużą wagę do szybkiego wzrostu i zdobywania nowych zasobów. Sukces jest utoż-
samiany z oferowaniem unikatowych i trudnych do zastąpienia wyrobów i usług. Ce-
chy organizacji, w której panuje kultura adhokracji przemawiają za tym, aby uznać ją 
za typ struktury najbardziej sprzyjający kreatywności i innowacyjności pracowników.

Zakończenie

Zmiany spowodowane innowacjami mogą napotykać na różne opory ze strony pracow-
ników [Masłyk-Musiał 2003, ss. 83–90]. Indywidualny (osobowościowo uwarunkowany) 
opór wobec zmian ma złożoną naturę i wielorakie źródła [Robbinson 2000, ss. 264-265]. 
Tkwią one głównie w podstawowych cechach ludzkich - postrzeganiu rzeczywistości, po-
stawach, osobowości, potrzebach i  aspiracjach. Reakcje pracowników przedsiębiorstwa 
na zmiany i nowości (ich poparcie lub odrzucenie) zależą między innymi od miejsca, jakie 
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zajmują w strukturze organizacji i roli, jaką pełnią w sytuacji stojących przed nimi zadań, 
wynikających z wprowadzania zmian. Pracownicy stając w obliczu zmiany, mają tendencję 
do reagowania zgodnie z przyzwyczajeniem, co staje się istotnym źródłem oporu. Poten-
cjalna utrata poczucia bezpieczeństwa w wyniku zmiany wywołuje u nich lęk i obawę, co 
z kolei generuje niechęć wobec tych zmian. Innym źródłem indywidualnego oporu jest 
obawa, że zmiany spowodują spadek poziomu wynagrodzenia. Pracownicy nie są też 
pewni czy sprawnie poradzą sobie z nowymi zadaniami i czynnościami. Brak afirmatywnej 
postawy wobec zmian może również wynikać z lęku przez nieznanym. Zmiana często bo-
wiem wprowadza niepewność i niejasność w miejsce tego co już znane i przewidywalne. 
Opór może być także wzmacniany przez selektywne przetwarzanie informacji. Jednostki, 
stworzywszy odpowiedni (wygodny) dla siebie obraz rzeczywistości, nie chcą go zmieniać, 
do wszelkich informacji naruszających ich wizję podchodzą zatem wybiórczo i sceptycznie. 

Aby przezwyciężyć zróżnicowane co do przyczyn i przejawów opory wobec zmian, 
należy opracować odpowiednią metodę ich wprowadzania. Zarządzanie zmianą polega 
na realizacji ciągu działań – począwszy od uświadomienia sobie potrzeby i  celowości 
zmiany, przez jej strategiczne i szczegółowe planowanie oraz praktyczne wdrażanie, aż 
do monitorowania i oceniania osiągniętych rezultatów. Optymalny scenariusz wprowa-
dzania zmian zawiera określone stałe elementy i sekwencje działań [Masłyk-Musiał 2003, 
ss. 146–147]. W początkowej fazie ważne jest wytworzenie przekonania o niezbędności 
planowanych zmian w celu sprostania przez przedsiębiorstwo zewnętrznym wymaga-
niom rynkowym. Następnie należy sporządzić ogólny i szczegółowy plan przygotowują-
cy do zmian dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Proponuje się w nim cechy 
struktury wspomagającej proces zmieniania i grupy zadaniowe, których celem będzie 
rozpoczęcie zmian. Po przeprowadzeniu czynności przygotowawczych należy opraco-
wać plan wdrożeń precyzujący cele zmian, rozkład zadań w czasie, odpowiedzialność za 
zmiany, skalę kosztów i zysków w poszczególnych etapach oraz po zrealizowaniu całości 
przedsięwzięcia. Zgodnie z planem wdrożeń należy pozyskać ludzi do zmian, tworząc 
elastyczne struktury i zespoły, strategie komunikowania się oraz system motywowania. 
Gdy proces wdrażania jest w toku, przygotowuje się narzędzia monitorowania i kontro-
lowania przebiegu zmian. W końcowej fazie następuje opracowanie finansowych i po-
zafinansowych kryteriów oceniania rezultatów zmian. Należy również określić zasady 
polityki personalnej w czasie zmian i strategie personalne wspierające zmiany. W każdej 
efektywnej zmianie należy zawsze uwzględnić fakt, że implikowane przez nią działania 
muszą przybierać formy procedur, struktur i procesów.

 W skutecznym zarządzaniu procesem zmian ważna jest świadomość, że w każdym 
przedsiębiorstwie (organizacji) istnieją specyficzne, wewnątrzorganizacyjne czynniki 
wpływające na efektywność wdrażania zmian i innowacji. W tym zakresie nie ma jednego 
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uniwersalnego algorytmu postępowania zapewniającego powodzenie we wprowadzaniu 
zmian. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do zmian i innowacji w sferze świa-
domości i postaw pracowników, pobudzenie ich kreatywności, otwartości na zmiany, zre-
dukowanie lęku i obaw wobec nowości oraz wykazanie korzyści z wprowadzenia zmian 
i innowacyjnych rozwiązań.

Odnosząc zawarte w artykule analizy do pytania badawczego dotyczącego oddzia-
ływania społecznego środowiska pracy na innowacyjność pracowników należy stwier-
dzić, że różne co do zakresu i kierunku wymiary takiego oddziaływania można zidentyfi-
kować w przedsiębiorstwie jako systemie społecznym. Zastosowany model analityczny 
badawczego rozpoznania problematyki innowacyjności w kontekście społecznego śro-
dowiska pracy uwidacznia, że sfera świadomości, predyspozycji, postaw, wartości i norm 
zarówno w wymiarze jednostkowym (osobowościowym), jak i w wymiarze instytucjo-
nalnym (kultury organizacyjnej) ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju kreatywności i in-
nowacyjności pracowników tworzących układ specyficznych stosunków, więzi i zależno-
ści w ramach społecznego środowiska pracy.
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Wstęp

Rynek pracy i jego oddziaływanie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, są zależne od 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych [Błasiak 2014, s. 5]. W pierwszym przypadku 
mamy do czynienia z działaniami globalnymi i międzynarodowymi powiązaniami, któ-
re mają znaczący wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą danego kraju. Natomiast 
w drugim przypadku musimy zwrócić szczególną uwagę na działania podejmowane na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, tak by były one jak najbardziej efektywne. 
Podmiotem, który monitoruje rynek pracy, jest Powiatowa Rada Rynku Pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest jednym z partnerów społecznych, który, oprócz 
władz publicznych, kreuje lokalną politykę rynku pracy ukierunkowaną głównie na roz-
wiązywanie problemów rynku pracy, a  także dążenie do poprawy skuteczności jego 
funkcjonowania. Polityka rynku pracy opiera się przede wszystkim na wyspecjalizowa-
nych instrumentach i usługach rynku pracy dostosowujących strukturę podaży pracy do 
struktury popytu na pracę, a także na wspieraniu bezrobotnych w procesie wchodzenia 
lub powrotu na rynek pracy [Brzychcy 2013, s. 409]. Obszar dialogu i współpracy part-
nerów społecznych z publicznymi instytucjami rynku pracy wynika aktualnie z Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i gwa-
rantuje, iż zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy w zakresie promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są społecznie 
akceptowane i  jednocześnie monitorowane przez partnerów zewnętrznych [Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.]. Przyczynia się to do zwiększenia poziomu zatrudnienia 
wśród osób poszukujących pracy oraz efektywności i skuteczności wydatkowania środ-
ków Funduszu Pracy przeznaczonych na ich aktywizację. Rada jest zatem zinstytucjona-
lizowaną formą dialogu społecznego oraz organem opiniodawczo-doradczym starosty 
w sprawach polityki rynku pracy, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy.

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie wpływu Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w  Wałczu na działania podejmowane w  latach 2014–2017 przez Powiatowy Urząd Pracy 
w ramach założeń nowej polityki spójności UE w latach 2014–2020. Zwrócono również uwa-
gę na efektywne wydatkowanie środków Funduszu Pracy w oparciu o dokonaną analizę 
struktury bezrobotnych, do których w analizowanym okresie była kierowana pomoc. Do-
konano próby oceny wpływu Rady na działania zmierzające do pełnego i produktywnego 
zatrudnienia w powiecie wałeckim wprowadzając nowe instrumenty, które związane są z fi-
nansowaniem programów. W artykule zaprezentowano proces przygotowania i monitorin-
gu działań mający istotny wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy. W trakcie prowadzo-
nych rozważań wykorzystano analizę literatury przedmiotu, case study oraz doświadczenia 
autora w zakresie kierowania i nadzoru nad jednostkami administracji samorządowej. 
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Zasady funkcjonowania i kompetencje Powiatowej 
Rady Rynku Pracy

Rady zatrudnienia zostały wprowadzone pierwszą ustawą regulującą zadania państwa 
w zakresie zatrudnienia, tj. Ustawą z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu [Dz. U. 
Nr 75, poz. 446 z późn. zm.], i już wtedy ustanowiono je organem opiniodawczo-dorad-
czym. Wprowadzane w kolejnych latach ustawy regulujące rynek pracy (Ustawa z dnia 
16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu [Dz. U. Nr 106, poz. 457 z późn 
zm.], Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
[Dz. U. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.] oraz aktualnie obowiązująca Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) przyznawały Radzie nowe 
zadania wynikające ze zmiany sytuacji na rynku pracy, zwiększając tym jej znaczącą rolę 
w kreowaniu lokalnej polityki rynku pracy1. W analizowanym okresie, Ustawą z dnia 14 
marca 2014 roku została wprowadzona nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, 
która w sposób istotny zmieniła zadania Rady2. W skład Rady wchodzą osoby powołane 
przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej or-
ganizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu usta-
wy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym 
związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji poza-
rządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Starosta może również 
powołać w skład Rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu te-
rytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady, 
a  także zapraszać do udziału w  jej posiedzeniach przedstawicieli organów, organizacji 
i  instytucji niereprezentowanych w  Radzie, jednakże bez prawa ich udziału w  podej-
mowaniu rozstrzygnięć należących tylko do kompetencji jej członków [Dz. U., poz. 598, 
art. 23 ust. 3]. Na czele Rady stoi przewodniczący wybierany spośród jej członków na czas 
trwania czteroletniej kadencji. Zakres współpracy Rady i Powiatowego Urzędu Pracy re-
guluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do zadań Radny należą 
w szczególności [Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn zm., art. 23 ust. 3]:

1 Zmiany te doprowadziły do wzmocnienia roli partnerów społecznych, w tym Rady, w procesie zarządzania środ-
kami Funduszu Pracy oraz programowania i monitorowania działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2 Ustawą z dnia 14 marca 2014 roku [Dz. U., poz. 598] została wprowadzona nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 roku, która w sposób istotny zmieniła zadania Rady. Zmianie uległa nie tylko jej nazwa z Powiatowej 
Rady Zatrudnienia na Powiatową Radę Rynku Pracy, ale przede wszystkim zostały dodane nowe kompetencje 
wynikające z  rozszerzenia katalogu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy instrumentów rynku pracy 
i programów aktywizujących osoby bezrobotne oraz odbiorców pomocy Urzędu, którą zostały objęte również 
osoby pracujące i przedsiębiorcy w zakresie dokształcania zawodowego. 
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1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrud-
nienia w powiecie; 
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 
3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie pro-
gramów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych 
zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji 
przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w jego dyspozycji i sprawozdań 
z ich wykorzystania;
4. składanie wniosków i  wydawanie opinii w  sprawach dotyczących kierunków 
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; 
5. ocenianie okresowych sprawozdań z  działalności Powiatowego Urzędu Pra-
cy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i  wniosków 
w sprawach zatrudnienia;
6. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych i zmian w nich dokony-
wanych;
7. opiniowanie zasadności realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Należy podkreślić, że wymieniony wyżej zakres kompetencji nie jest katalogiem za-

mkniętym. Oznacza to, iż Rada w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy może re-
alizować także inne działania służące uzyskaniu pełnego i produktywnego zatrudnienia 
w samorządzie powiatowym.

Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu

 Realizacja kompetencji powierzonych Radzie byłaby niemożliwa bez wnikliwej analizy 
sytuacji na lokalnym rynku pracy. Bez obserwacji funkcjonujących na nim zasobów ludz-
kich i ich strumieni trudno byłoby określić zasoby ludności aktywnej i biernej zawodowo 
[Lis 2015, s. 25]. Rozpatrując tendencje podaży pracy na lokalnym rynku pracy, należy 
wziąć pod uwagę dane dotyczące prognozy liczby ludności, stopy bezrobocia, wskaźni-
ka bezrobocia, w tym napływu i odpływu osób bezrobotnych, zapotrzebowania praco-
dawców zgłaszających oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, a przede wszystkim 
struktury osób bezrobotnych [Nowak 2013, s. 29].

Ważną kwestią związaną z  rynkiem pracy są zasoby ludzkie. Weryfikacja struktury 
bezrobotnych jest podstawą wyłonienia grup bezrobotnych wymagających szczegól-
nego wsparcia z uwagi na ich wykluczenie z rynku pracy i trudności w powrocie do ak-
tywności zawodowej. W oparciu o nie przedstawia się kryteria doboru osób pod zapro-
ponowane przez Powiatowy Urząd Pracy usługi i instrumenty rynku pracy realizowane 
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także w ramach programów adresowanych do konkretnych grup bezrobotnych, których 
aktywizacja jest niezbędna w  procesie wychodzenia z  bezrobocia. Niezaprzeczalnie 
w analizowanym okresie uwidacznia się proces spadku liczby osób bezrobotnych oraz 
wzrost liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W przypadku Powiatowego 
Urzędu Pracy, liczba bezrobotnych w 2017 roku, w porównaniu do roku 2014, zmniejszy-
ła się ponaddwukrotnie (wykres 1).

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w latach 2014–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS -01 i MRPiPS-013.

Wskazane wyżej dane statystyczne potwierdzają pozytywne zmiany na lokalnym 
rynku pracy. Nie dotyczą one jednak struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, z której wynika, iż ponad 80% ogółu bezrobotnych znaj-
duje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wymaga wsparcia w powrocie na rynek 
pracy (tabela 1). 

3 Sprawozdanie o Rynku Pracy MPiPS – 01 i MRPiPS – 01 za lata 2014 – 2017. Walcz.praca.gov.pl/sprawozdanie 
– mpips. (udostępnienie 2018-06-16)
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Tabela 1. Struktura osób bezrobotnych w latach 2014–2017

Wyszczególnienie

Lata

2014 %
udziału 2015 %

udziału 2016 %
udziału 2017 %

udziału

Liczba bezrobotnych 
ogółem 2859 100 2429 100 2042 100 1580 100

Liczba bezrobotnych kobiet 1715 60,0 1485 61,1 1267 62,0 1011 64,0
Bezrobotni z prawem do 
zasiłku 354 12,4 406 16,7 243 11,9 176 11,1

Bezrobotni będący 
w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy

2481 86,8 2086 85,9 1744 85,4 1325 83,9

Bezrobotni zwolnieni 
z przyczyn leżących po 
stronie zakładu pracy

63 2,2 26 1,1 16 0,8 23 1,5

Długotrwale bezrobotni 1625 56,8 1322 54,4 1091 53,4 842 53,3
Bezrobotni do 25 roku życia 395 13,8 311 12,8 236 11,6 194 12,3
Bezrobotni do 30 roku życia 801 28,0 650 26,8 474 23,2 364 23,0
Bezrobotni powyżej 50 
roku życia 813 28,4 723 29,8 651 31,9 504 31,9

Bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 869 30,4 769 31,7 656 32,1 498 31,5

Bezrobotni 
z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej

965 33,8 848 34,9 765 37,5 598 37,8

Bezrobotni samotnie 
wychowujący co najmniej 
jedno dziecko do lat 18 (od 
2015 roku – dziecko do 6 
roku życia)

384 13,4 449 18,5 419 20,5 318 20,1

Niepełnosprawni 152 5,3 109 4,5 111 5,4 79 5,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-02.

Charakterystyka bezrobotnych wykazuje utrzymujące się od kilku lat wysokie udzia-
ły osób oddalonych od rynku pracy z powodu wieku, braku kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego, niepełnosprawności, długotrwałego pozostawania bez pracy czy, w przy-
padku kobiet, płci. Mimo iż Powiatowy Urząd Pracy dysponuje wieloma ofertami pracy 
i miejscami aktywizacji zawodowej, to nadal duża grupa bezrobotnych z nich nie korzy-
sta z uwagi m.in. na brak wymaganych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, ograni-
czoną dyspozycyjność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 
czy przeciwwskazania zdrowotne. 
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Poziom i struktura bezrobocia w powiecie wałeckim

Analiza danych dotyczących lokalnego rynku pracy i struktury bezrobotnych w zakresie 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych skierowanej przede wszystkim do osób znajdują-
cych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy pozwoliła na wyodrębnienie określonych 
typów bezrobocia ze względu na przyczyny i formy [Olechnicki, Załęcki 1997, s. 29]. Ze 
względu na przyczyny wyróżnia się bezrobocie: strukturalne, technologiczne, koniunk-
turalne, sezonowe oraz płynne. Natomiast ze względu na formę wyróżnia się bezrobocie: 
krótko, średnio- i  długoterminowe, chroniczne, globalne, krajowe, regionalne, lokalne, 
całkowite, częściowe, jawne oraz ukryte [Kucab-Bąk 2011, s. 56]. Ze względu na swoją 
szczególną sytuację, osoby do 30 i  po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, niepeł-
nosprawne, korzystające ze świadczeń z  pomocy społecznej oraz posiadające co naj-
mniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 
18 roku życia, mogły skorzystać z dodatkowego wsparcia ze środków Funduszu Pracy. 

Efektem wspólnych uzgodnień wypracowanych na posiedzeniach Rady było przygo-
towanie i  zrealizowanie w  latach 2014–2017, 11 programów rynku pracy adresowanych 
do grup, zdaniem Rady, o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Występowanie popytu 
i podaży na pracę, gdzie po jednej stronie byli kandydaci do pracy, a po drugiej praco-
dawcy spowodowało, że działania Urzędu były ukierunkowane na aktywizację zawodo-
wą młodych osób bezrobotnych w  wieku do 30 lat, bezrobotnych rodziców, bezrobot-
nych wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz bezrobotnych w wieku 30–50 lat, którzy ze względu na niedostosowanie kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy mieli ograniczony dostęp do zatrud-
nienia [Tokarska-Siudeja 2015, s. 96]. Osoby te uczestniczyły w następujących programach:

 · „Start dla młodych” – skierowany do 116 osób do 30 roku życia;
 · „Wsparcie dla osób w wieku 30–50 lat” – dla 25 osób;
 · „Pomocna dłoń” – dla 46 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 · „Wspieramy młodych” – dla 24 osób bezrobotnych do 25 roku życia;
 · „Zdobywaj doświadczenie” – dla 29 osób bezrobotnych znajdujących się w szcze-

gólnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ww. ustawy;
 · „Czas na zmianę” – dla 28 osób bezrobotnych w wieku 30–50 lat;
 · „Cel-Praca” i „Cel-Praca II” – łącznie dla 41 osób bezrobotnych będących w szczegól-

nej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ww. ustawy;
 · „Praca dla rodziców” – dla 35 bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu 

co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, uczące się lub studiujące oraz bezrobotnych 
sprawujących opiekę nad osobą zależną;
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 · „Bądź aktywny” – dla 20 bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, tj. osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej, rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 6 
roku życia lub 18 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz osób niepeł-
nosprawnych;
 · „Program Regionalny” – dla 13 osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia lub do 18 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego;
 · „Bądź aktywny II” – dla 27 bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy zgodnie z art. 49 ww. ustawy.
Łącznie wsparcie otrzymały 404 osoby, z których 357 podjęło pracę lub rozpoczę-

ło działalność gospodarczą. Osiągnięcie blisko 90% efektywności zatrudnieniowej jest 
rezultatem współpracy Rady z Powiatowym Urzędem Pracy, która gwarantuje nie tylko 
prawidłowe i pełne wydatkowanie dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych 
na ich realizację, ale również osiągnięcie założonych celów poprzez zwiększenie zdol-
ności do zatrudnienia osób bezrobotnych, a w konsekwencji ich powrót na rynek pracy. 
Nadrzędnym celem funkcjonowania samorządu terytorialnego jest bieżące zaspokoje-
nie potrzeb mieszkańców, w tym pracy, co znacząco wpływa na poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego lokalnych samorządów [Stawasz, Wiśniewska 2015, ss.  16–17]. 
Samorząd lokalny podejmuje działania na wielu płaszczyznach, zapraszając do współ-
pracy różnych interesariuszy, między innymi, jako warunek konieczny, Powiatową Radę 
Rynku Pracy [Orczyk 2005, s. 141]. Zaspakajając potrzeby mieszkańców na rynku pra-
cy, samorząd lokalny warunkuje właściwy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
w długim okresie jego działania [Kogut-Jaworska, Wankiewicz 2017, s. 155].

Ważnym warunkiem ubiegania się o  środki z  Unii Europejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego było podjęcie działań mających na celu równoważenie 
rynku pracy. Jednym z najważniejszych Programów Operacyjnych jest PO Kapitał Ludz-
ki, którego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i  spójności społecznej. 
W ramach posiadanych kompetencji, monitorowano przebieg realizacji i wydatkowanie 
środków w następujących projektach: 

 · „Równe szanse na rynku pracy”, 
 · „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim”, 
 · „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdu-

jących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim”, 
 ·  „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdu-

jących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim III”. 
Łącznie w projektach unijnych w latach 2015–2017 uczestniczyło 1377 osób, któ-

re zgodnie z opinią Rady należały do grup wymagających kompleksowego wsparcia. 



335

Wpływ Powiatowej Rady Rynku pracy na gospodarowanie środkami Funduszu Pracy 

w powiecie wałeckim w latach 2014–2017

Dzięki realizacji powyższych projektów 1036 osób podjęło pracę lub rozpoczęło dzia-
łalność gospodarczą. 

Na podstawie analizy wsparcia, osobom z ustalonym III profilem pomocy kierowa-
nej do osób korzystających ze świadczeń MOPS, określono satysfakcję aktywizowanych 
pracowników, co pozwoliło na identyfikację wielu czynników wpływających na postrze-
ganie pracy [Wankiewicz, Trojanowska 2017, s. 79]. Do zbioru tych czynników można za-
liczyć cechy danej osoby, takie jak: płeć, wiek, staż pracy.

Rada uchwałą pozytywnie zaopiniowała celowość realizacji Programu Aktywizacja 
i  Integracja (PAI) [Uchwała nr 3/2015], który został wprowadzony do katalogu działań 
aktywizacyjnych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
z  2014 roku. Zestawienie zrealizowanych projektów i  programów rynku pracy, skiero-
wanych przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, 
niepełnosprawnych, kobiet, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, rodzi-
ców, klientów ośrodków pomocy społecznej, bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 
50 roku życia przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Zestawienie zrealizowanych projektów i programów rynku pracy

Rok Typ projektu Źródło finansowania

Kwota 
dofinansowania 

przyznana 
decyzją MRPiPS/

Liczba 
aktywizowanych 

osób

2014

Algorytm – 
działalność 
podstawowa

Fundusz Pracy 1 635 500,00 zł

1077

Projekt systemowy 
– 1, Projekty 
konkursowe – 6

Programy rynku 
pracy -3

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 
6.1.1, 6.1.3, 7.2.1 i 8.1.2

Rezerwa Ministra – Fundusz 
Pracy

7 419 896,34 zł
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Rok Typ projektu Źródło finansowania

Kwota 
dofinansowania 

przyznana 
decyzją MRPiPS/

Liczba 
aktywizowanych 

osób

2015

Algorytm – 
działalność 
podstawowa

Fundusz Pracy 3 788 794,10 zł

1166

Projekty 
pozakonkursowe 
– 2, Projekty 
konkursowe – 4

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007–2013 Poddziałanie 
6.1.1 i 7.2.1

4 138 704,41 zł

Programy rynku 
pracy – 5

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 
Poddziałanie 1.1.2

 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014–
2020 Działanie 6.5

  Rezerwa Ministra – Fundusz 
Pracy

2016

Algorytm – 
działalność 
podstawowa

Fundusz Pracy

3 025 447,00 zł

1007

Refundacja części 
wynagrodzenia, 
nagród i składek 
na ubezpieczenie 
społeczne 
bezrobotnych do 
30 r.ż.

935 500,00 zł

Projekty 
pozakonkursowe 
– 2,

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 
Poddziałanie 1.1.2

3 099 561,00 zł Programy rynku 
pracy – 4

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014–
2020 Działanie 6.5

  Rezerwa Ministra – Funduszu 
Pracy
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Rok Typ projektu Źródło finansowania

Kwota 
dofinansowania 

przyznana 
decyzją MRPiPS/

Liczba 
aktywizowanych 

osób

2017

Algorytm – 
działalność 
podstawowa

Fundusz Pracy

2 714 404,00 zł

1064

Refundacja części 
wynagrodzenia, 
nagród i składek na 
U S bezrobotnych 
do 30 r.ż.

1 800 000,00 zł

Projekty 
pozakonkursowe 
– 2

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 
Poddziałanie 1.1.2

2 803 696,00 złRegionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014–
2020 Działanie 6.5

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań PUP w Wałczu [Załącznik do Uchwały nr 2/2018 r.].

Najważniejsza pula środków w  okresie od 2014 do 2017 roku w  wysokości 
11 458  891,08 zł została wydatkowana na organizację stażu umożliwiającego nabycie 
umiejętności praktycznych w miejscu pracy. Z tego instrumentu skorzystało łącznie 1559 
bezrobotnych, w szczególności tych nieposiadających doświadczenia zawodowego lub 
kwalifikacji zawodowych. Instrument ten był również kierowany do osób, których kwa-
lifikacje zawodowe uległy dezaktualizacji lub osób, które z uwagi na czas pozostawania 
bez pracy należało objąć tą formą wsparcia. Uwzględniając niskie kwalifikacje osób bez-
robotnych (wykształcenie gimnazjalne, które posiadało około 38% bezrobotnych i za-
sadnicze zawodowe, które każdego roku posiadało około 25% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych), Rada pozytywnie opiniowała wysokość środków przeznaczonych na or-
ganizację robót publicznych oraz szkoleń zawodowych. Na ten cel zostały przeznaczone 
środki w wysokości 4 498 580,71 zł. Obie formy aktywizacji zawodowej umożliwiły oso-
bom bez kwalifikacji zawodowych powrót na rynek pracy, przy czym pierwsza gwaran-
towała zatrudnienie przez okres do 6 miesięcy, a druga nabycie kwalifikacji zawodowych 
i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, in-
nej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku ich 
braku, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykony-
wania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie oraz braku umiejętności aktywne-
go poszukiwania pracy. 
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Rada została również poinformowana o wysokości środków przyznanych w 2016 roku 
na realizację instrumentu skierowanego wyłącznie do bezrobotnych do 30 roku życia, 
których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił średnio każdego roku 25%. Bez-
robotnym w tej grupie wiekowej Powiatowy Urząd Pracy oferował także bony (zatrud-
nieniowy, szkoleniowy, stażowy i na zasiedlenie), które zostały wprowadzone noweliza-
cją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 roku, skierowane 
wyłącznie do osób do 30 roku życia. W analizowanym okresie bony otrzymało 328 osób, 
a finansowanie środków Funduszu Pracy na ten cel wyniosło 2 222 279,84 zł.

W podziale limitu środków Rada zaakceptowała też wyodrębnienie środków na fi-
nansowanie studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe. 
W prawdzie ich udział w strukturze zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosił śred-
nio około 8%, jednakże ta pomoc kierowana była do tych bezrobotnych, którzy wraz 
z zakończeniem nauki mieli już gwarancję zatrudnienia. O tą formę pomocy ubiegało 
się jedynie 2 bezrobotnych, a na ten cel, przy zaopiniowanej przez Radę wysokości, do-
finansowania została wydatkowana kwota 7 570,22 zł.

Monitorowanie przez Radę podziału środków Funduszu Pracy na realizację usług i instru-
mentów rynku pracy oraz kierowanie ich do grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, których udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych jest najwięk-
szy, spowodowało, iż Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014–2017 wydatkował przyznane 
limity zwiększając efektywność form wsparcia skierowanych do bezrobotnych (tabela 3).

Tabela 3. Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa działań Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wałczu w latach 2014-20174

Wskaźnik
2017 2016 2015 2014

Wałcz Polska Wałcz Polska Wałcz Polska Wałcz

kosztowy (zł) 9 186,50 11 291,09 8 647,99 13 091,87 11 086,93 11 174,50 9 906,37

zatrudnieniowy (%) 82,65 78,74 82,23 75,26 71,66 76,25 68,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań PUP w Wałczu [Uchwała nr 1/2018 r.].

Wpływ Rady na osiągniętą efektywność realizowanych przez Urząd przedsięwzięć 
i prawidłowe wydatkowanie środków Funduszu Pracy jest widoczny także w procesie 
opiniowania dokumentów określających szczegółowe warunki przyznawania pomocy 

4  W 2017 roku Urząd dysponuje jedynie informacjami dotyczącymi realizacji własnych wskaźników, ponieważ 
dane w skali kraju wygenerowano i opublikowano przez MRPiPS w II połowie 2018 r.
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osobom bezrobotnym, pracodawcom i  przedsiębiorcom określone w  ustawie o  pro-
mocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. Realizacja tej kompetencji miała istotny 
wpływ na wydatkowanie środków publicznych. 

Zakończenie

Na podstawie rozważań przedstawionych w artykule można stwierdzić, iż w badanym 
okresie Rada miała realny wpływ na lokalną politykę rynku pracy, w tym na podział środ-
ków z Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych w  Powiatowym Urzędzie Pracy. Rada analizowała problemy powiatu i  zapraszała 
przedstawicieli różnych środowisk związanych z rynkiem pracy i edukacją, aby wypra-
cować rozwiązania odpowiadające jak najszerszemu gronu interesariuszy, podejmowała 
także decyzje w sprawach pojedynczych osób, które potrzebowały pomocy. 

Można zatem określić Powiatową Radę Rynku Pracy jako radę dialogu społeczne-
go. Ich członkowie nie ograniczali się tylko do rozliczania środków i działań, ale również 
dzielili się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy swoim doświadczeniem i wyra-
żali swoje opinie proponując jednocześnie rozwiązania odpowiadające potrzebom lo-
kalnego rynku pracy. Ponadto wnikliwie analizowali strukturę bezrobotnych i sytuację 
lokalnych przedsiębiorców, tak by opiniowane przez nich inicjatywy doprowadziły do 
zwiększenia zatrudnienia w powiecie wałeckim. 

Reasumując, Rada w pełni realizowała powierzone jej przez ustawodawcę zadania, 
inicjowała i monitorowała przedsięwzięcia mające pozytywny wpływ na zmieniającą się 
sytuację na wałeckim rynku pracy, dbając jednocześnie o prawidłowe i racjonalne go-
spodarowanie środkami z Funduszu Pracy adekwatnie do potrzeb. 
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Wstęp

Celem opracowania jest przegląd tendencji i badań wtórnych dotyczących możliwości 
i  ograniczeń rozwoju lokalnego rynku pracy w  kontekście zrównoważonej turystyki. 
Analizie poddano dane dotyczące zatrudnienia w branży turystycznej oraz innych usłu-
gach związanych z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych. Zaprezentowano rów-
nież zagadnienia związane z  koncepcją turystyki zrównoważonej oraz wskazano jaką 
rolę odgrywają interesariusze rynku turystycznego w kreowaniu miejsc pracy. Analizie 
poddane zostały również działania podejmowane w celu rozwoju lokalnego rynku pracy 
i angażowania przedsiębiorczości społeczności lokalnych w zakresie idei turystyki zrów-
noważonej. Na podstawie zebranych danych opracowano model sieci powiązań między 
interesariuszami lokalnego turystycznego rynku pracy. Niniejsze opracowanie jest wstę-
pem do dalszych badań i rozważań naukowych z zakresu turystyki zrównoważonej i jej 
oddziaływania na tworzenie nowych miejsc pracy w regionach recepcyjnych. 

Koncepcja turystyki zrównoważonej

W związku ze zbyt intensywnym oddziaływaniem turystyki, szczególnie na środowisko 
naturalne i jakość życia mieszkańców obszarów recepcyjnych, powstała koncepcja, która 
ma na celu ograniczenie tego negatywnego wpływu. Turystyka zrównoważona to każda 
forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje 
ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje w nie-
zmienionym stanie zasoby naturalne i  kulturowe tych obszarów [Zaręba 2010, s. 37]. 
Zarządzanie turystyką w warunkach zrównoważonego rozwoju powinno zaspakajać po-
trzeby miejscowej ludności, podnosząc jej jakość życia obecnie i w przyszłości, spełniać 
oczekiwania rosnącej liczby turystów i gospodarki turystycznej oraz chronić środowisko 
przyrodnicze i  kulturowe [Kurek 2008, ss. 473–475]. Można zatem stwierdzić, iż istota 
koncepcji turystyki zrównoważonej wskazuje na turystykę, która potrafi pogodzić po-
trzeby współczesnych turystów z potrzebami środowiska naturalnego oraz miejscowej 
społeczności obszarów recepcyjnych przy jednoczesnej ochronie i budowaniu możliwo-
ści oraz szans rozwoju w przyszłości [Kiryluk, Borkowska-Niszczota 2006, s. 110]. 

Koncepcja zrównoważonej turystyki uwzględniająca cele i  zasady zrównoważo-
nego rozwoju, dąży do osiągnięcia harmonii między potrzebami turystów, lokalnych 
społeczności oraz środowiska naturalnego [Kasprzyk, Maciaszczyk 2013, s. 11]. Celami 
ekologicznymi są zachowanie naturalnych zasobów dla potrzeb zgłaszanych przez tu-
rystów oraz redukcja emisji zanieczyszczeń wynikających z istnienia turystyki w danym 
regionie. Głównym celem ekonomicznym jest zapewnienie dobrobytu ekonomicznego 
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społeczności lokalnej oraz organizacja odpowiedniej infrastruktury turystycznej. Wśród 
celów społecznych wyróżnić należy zapewnienie zatrudnienia w turystyce, wypoczynku 
przyjezdnym i mieszkańcom, ochrona tożsamości kulturowej miejscowej ludności oraz 
zaangażowanie mieszkańców obszaru recepcji turystycznej w działania z zakresu tury-
styki zrównoważonej [Niezgoda, Zmyślony 2002, ss. 451–452]. 

Oceniając rozwój turystyki zrównoważonej można posłużyć się wskaźnikami doty-
czącymi lokalnej satysfakcji z turystyki, wpływu turystyki na społeczność lokalną, trwa-
łości satysfakcji turystów, sezonowości turystycznej, ekonomicznych korzyści z turysty-
ki, zarządzania energią, dostępności wody, oczyszczania ścieków czy kontroli rozwoju 
[Kowalczyk 2010, ss. 38-40]. Korzyści ekonomiczne z wdrażania turystyki zrównoważo-
nej zostały przedstawione za pomocą rysunku 1. Obok wpływu na tworzenie nowych 
miejsc pracy, turystyka zrównoważona pomaga stymulować inwestycje, utrzymywać lo-
kalnych przedsiębiorców, kreować dochody dla lokalnej gospodarki czy modernizować 
sposób gospodarowania regionem.

Rysunek 1. Korzyści ekonomiczne turystyki zrównoważonej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Swarbrooke [1999, s. 61].

 Wdrażanie koncepcji turystyki zrównoważonej to ewolucyjny proces zmian, który 
opiera się na racjonalnych przesłankach ekonomicznych przy uwzględnianiu rzeczy-
wistych zachowań jednostek czy grup społecznych uczestniczących w turystyce [Mika 
2015, s. 16]. Ważne jest więc, by wszystkie grupy interesariuszy rynku turystycznego 
działały wspólnie, mając na uwadze te same zależności.

W opracowaniach z zakresu turystyki zrównoważonej spotkać można różne poglą-
dy na temat tej koncepcji. Z jednej strony traktowana jest jako narzędzie umożliwiające 
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realizację zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś jako narzędzie rozwoju samej tury-
styki. Koncepcja turystyki zrównoważonej nie ogranicza się tylko i wyłącznie do prob-
lematyki i zagadnień związanych z ekologią, ale także odnosi się do sytuacji społeczno- 
-gospodarczych. Błędem jest więc używanie określenia ekoturystyka jako synonimu 
turystyki zrównoważonej. Ekoturystyka związana z odpowiedzialnym podróżowaniem 
w miejsca chronione, jest także pojęciem węższym i stanowi tylko jeden z elementów 
turystyki zrównoważonej – nie są to więc pojęcia tożsame.

Rola interesariuszy w kreowaniu miejsc pracy na rynku 
turystyki zrównoważonej

Koncepcja turystyki zrównoważonej, jak przedstawiono powyżej, opiera się na środowi-
skowych, ekonomicznych i społecznych podstawach, a jej nadrzędnym celem jest zarzą-
dzanie wszystkimi obszarami tak, aby „potrzeby ekonomiczne, społeczne i ekologiczne 
były spełnione razem z integracją kulturalną, procesami ekologicznymi, bioróżnorodnoś-
cią i wspieraniem rozwoju społeczeństw” [Bajdor, Grabara 2012, s. 53]. Działania turystyki 
zrównoważonej powinny opierać się, poza optymalnym wykorzystaniem zasobów na-
turalnych i  zarządzaniem procesami ekologicznymi, na zapewnieniu realnych korzyści 
społecznych, w tym możliwości zatrudnienia, jego stabilności i rozwoju. 

Turystyka jest źródłem koniunktury gospodarczej dla wielu dziedzin gospodar-
ki i największym generatorem miejsc pracy na świecie. Dla wielu regionów turystyka 
stanowi podstawowy czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej, przyczyniając się 
do redukcji bezrobocia, wzrostu dochodów, rozwoju infrastruktury, a  także podnie-
sienia poziomu i jakości życia mieszkańców [Kaźmierczak 2010, s. 121]. Trzema filarami 
zrównoważonego rozwoju są aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Mimo 
konieczności równorzędnego traktowania każdego z  tych aspektów, kapitał ludzki 
rzadko bywa przywoływany w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki. Wyni-
ka to prawdopodobnie z wyraźnej przewagi zagadnień dotyczących zagrożeń ekolo-
gicznych. Jednak, zarówno w skali makro- jak i mikroekonomicznej, kierunek i tempo 
rozwoju gospodarczego w  coraz większym stopniu zależą od jakościowych i  ilościo-
wych parametrów zasobów społecznych. Upowszechnienie koncepcji interesariuszy 
oraz świadomość złożoności produktu turystycznego coraz częściej prowadzą do rów-
nomiernego rozłożenia zainteresowania trzema aspektami zrównoważonego rozwo-
ju. Ujęcie to jest zgodne z ogólnym kierunkiem zmian w postrzeganiu uwarunkowań 
trwałego i stabilnego rozwoju. Przykładowo, w wypadku działalności turystycznej na 
obszarach wiejskich, interesariuszami są nie tylko kwaterodawcy i  inni usługodawcy 
turystyczni, ale wszystkie grupy i osoby pośrednio lub bezpośrednio zainteresowane 
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działalnością przedsiębiorstw turystycznych w ich dążeniach do osiągania celów spo-
łeczno-gospodarczych i ekologicznych [Kachniewska 2011, s. 54]. Bardzo często tury-
styka jest istotnym czynnikem pobudzania rynku pracy dla ludności obszarów recepcji 
turystycznej. Rozwój rynku pracy wynika między innymi z napływu inwestycji i  tury-
stów. Praca oferowana jest w  obiektach noclegowych, gastronomicznych, usługach 
przewodnickich i  innych sektorach powiązanych z  turystyką. W  sektorze turystycz-
nym zatrudniane są również osoby tylko na czas sezonu turystycznego, bardzo czę-
sto nieformalnie, bez umów. Ten nieformalny sektor poszerzają osoby zarabiające na 
turystach, do których należą sprzedawcy pamiątek i przewoźnicy, których dochody są 
nierejestrowane i nieopodatkowane [Szopa, Szczerbowski 2013, s. 35].

Kreowanie miejsc pracy jako element turystyki zrównoważonej dotyczy nie tylko 
samorządów lokalnych, ale również wielu wspomnianych już innych interesariuszy 
rozwoju turystyki na rynku lokalnym. Warto wspomnieć, że powodzenie działań pro-
wadzonych w ramach turystyki zrównoważonej zależy od sprawności funkcjonowania 
systemów społeczno-gospodarczych, wykorzystania potencjału lokalnych zasobów 
oraz współpracy na wielu poziomach zamiast prowadzenia ostrej walki konkuren-
cyjnej. Trudność wynika m.in. z  konfliktu i  niejednokrotnie braku porozumienia na 
płaszczyźnie interesu społecznego, ekonomicznego i  przestrzennego. Na przykład 
atrakcyjne turystycznie miejsca mogą być zlokalizowane w  sąsiadujących gminach. 
Współpracy samorządów i  przedsiębiorców z  danego regionu nie musi ograniczać 
podział administracyjny. Pojawiają się jednak słowa krytyki do tak pojmowanego po-
dejścia w turystyce zrównoważonej. Jak wspomina M. Mika, „poważnym problemem 
wdrażania zasad zrównoważanego rozwoju w  turystyce jest osiąganie społecznego 
porozumienia w rozwoju lokalnym. Można tu wskazać przynajmniej dwie kwestie. Po 
pierwsze idea zgodnego łączenia różnych celów rozwoju turystyki jest nie do pogo-
dzenia ze zróżnicowanymi celami działania aktorów (interesariuszy) rozwoju turystyki 
na poziomie lokalnym. W układach lokalnych działają społeczne grupy interesu oraz 
jednostki, które w różnym stopniu i zakresie są w stanie dyskontować warunki, jakie 
stwarza realizacja określonych celów w polityce lokalnej” [Mika 2015, ss. 13-14]. Zasto-
sowanie zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce wymaga osiągnięcia pewnych 
kompromisów między stronami, które, biorąc pod uwagę długofalowe korzyści, będą 
musieli narzucić sobie interesariusze. Mowa tutaj np. o konieczności ograniczenia do-
chodów niektórych usługodawców turystycznych.
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Działania z zakresu zrównoważonej turystyki podejmowane 
w celu rozwoju lokalnego rynku pracy

Turystyka będąc częścią światowej gospodarki jest również środkiem wspierania integra-
cyjnego rozwoju, który zwiększa szanse dla wszystkich. Sektor ten jest jednym z głów-
nych źródeł zatrudnienia. Według danych Światowej Organizacji Turystyki, w 2015 roku 
turystyka stanowiła 283 mln miejsc pracy (9,5% zatrudnienia na świecie) poprzez bez-
pośrednie zatrudnienie i pośrednie miejsca pracy w całym łańcuchu dostaw. Branża tu-
rystyczna jest szczególnie godna uwagi ze względu na możliwości, jakie oferuje ona dla 
działalności gospodarczej na poziomie lokalnym, a także dla kobiet i młodzieży. W sek-
torze tym zatrudniony jest wyższy odsetek kobiet i młodzieży niż w ogólnej globalnej 
sile roboczej. Stwarza to również możliwości dla rozwoju turystyki zrównoważonej, gdzie 
podstawowe założenia dotyczą podniesienia jakości życia dla mieszkańców obszarów 
recepcyjnych, stabilności zatrudnienia w branży i rozwoju lokalnego. 

Działania mające za zadanie wspieranie lokalnego rynku pracy w branży turystycz-
nej, przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa, co prowadzi do wymiernych efektów 
ekonomiczno-społecznych. Angażowanie społeczności lokalnej w zarządzanie turysty-
ką sprzyja podniesieniu jakości życia mieszkańców i  turystów, ale również, w dłuższej 
perspektywie, wpływa na rozwój lokalnego rynku pracy. Sama złożoność łańcucha war-
tości turystycznych stwarza znaczne możliwości tworzenia powiązań wstecznych i przy-
szłych, które mogą angażować lokalne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Aby wykorzystać potencjał turystyki w zakresie rozwoju rynku pracy i zapewnienia god-
nej pracy i eliminacji ubóstwa, przy pokonywaniu wyzwań związanych z niezrównoważo-
ną działalnością turystyczną ważne jest kontynuowanie podejścia „wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”, tworzenie godnych miejsc pracy, które wyrównują braki w umie-
jętnościach, zapewniając jednocześnie uczciwe i produktywne zatrudnienie, wspieranie lo-
kalnej społeczności, wzmacnianie pozycji kobiet i młodzieży czy zapewnienie wszystkim tu-
rystom atrakcji turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej dostępności.

Zgodnie z ideą koncepcji turystyki zrównoważonej, tworzenie produktywnego i sta-
bilnego zatrudnienia oraz możliwości w zakresie przedsiębiorczości ma zasadnicze zna-
czenie. Konieczne jest branie pod uwagę niedoboru umiejętności w  sektorze, a  także 
wysokiego poziomu rotacji miejsc pracy czy wysokiego odsetka pracy w niepełnym wy-
miarze godzin, a także prac sezonowych i tymczasowych. Istotne jest również niwelowa-
nie udziału niskopłatnych miejsc pracy, z ograniczonym wykształceniem i perspektywa-
mi kariery zawodowej, słabymi prawami pracowniczymi i złymi warunkami zatrudnienia. 
W tym celu turystyka powinna opierać się na pozytywnych perspektywach oferowanych 
młodzieży i kobietom, szczególnie tym chcącym otworzyć własną działalność z zakresu 
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turystyki. Podstawą tego działania powinno być budowanie potencjału i szkolenia z za-
kresu przedsiębiorczości i turystyki oraz zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach.

Turystyka zrównoważona może również tworzyć nowe możliwości dla społeczno-
ści wiejskich. Aby przezwyciężyć potencjalne niekorzystne skutki, takie jak rywalizacja 
o ograniczone zasoby, planowanie i zarządzanie w turystyce, musi ona dążyć do tego, by 
korzyści społeczno-gospodarcze turystyki docierały do   lokalnych społeczności, czy to 
przez bezpośrednie zatrudnienie i możliwości biznesowe, czy poprzez korzyści pośred-
nie, zapewniając integrację społeczności lokalnych we wszystkich obszarach polityki 
turystycznej dzięki inwestycjom w lokalną infrastrukturę i usługi, a także wykorzystaniu 
podatków i opłat związanych z turystyką na obszarach lokalnych.

Turystyka zrównoważona a rozwój lokalnego rynku pracy

Jednym z  głównych działań wprowadzania koncepcji turystyki zrównoważonej jest 
poprawa zatrudnienia w turystyce i zapewnienie jego jakości w tym sektorze. Państwa 
o najwyższym wskaźniku zatrudnienia w turystyce, opierają swoje działania na koncepcji 
zrównoważonego zarządzania. Bezpośredni wkład w podniesienie wartości zatrudnienia 
w turystyce odnosi się do państw, których założenia opierają się nie tylko na ekologicz-
nych projektach, lecz również działaniach społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem 
stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców danego regionu. Wśród najbardziej 
zrównoważonych w tym zakresie państw należy wyróżnić Włochy, Grecję, Austrię, Węgry 
czy Chorwację. Turystyka ich poszczególnych regionów zarządzana jest w taki sposób, by 
jak najkorzystniej wpływać na koniunkturę zatrudnienia wśród społeczności lokalnych, 
rozwijając tym samym rynek pracy. 

Rysunek 2. Liczba miejsc pracy w turystyce w 2016 roku

Źródło: WTTC [2017].
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Efekty wprowadzania lokalnych strategii turystyki zrównoważonej są zauważalne rów-
nież w Polsce. Pomimo iż projekty bazujące na idei turystyki zrównoważonej są dopiero 
we wstępnej fazie, to i tak można zauważyć jaki wpływ mają podejmowane działania na 
rozwój turystycznego rynku pracy. Dzięki podjęciu praktyk z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, rozwoju bazy noclegowej, wsparcia przedsiębiorców, dotacji unijnych, a  także 
poprawy jakości turystyki w Polsce, w latach 2003-2016 zaobserwować można wzrost za-
trudnienia w sektorze zakwaterowania i gastronomii (rysunek 3). Wraz z lepszym i bardziej 
doświadczonym podejściem do zrównoważonej turystyki, interesariusze rynku turystycz-
nego podejmują przemyślane decyzje odnośnie podniesienia jakości zatrudnienia w tury-
styce. Organizowane szkolenia pozwalają na wypracowanie świadomej i rzeczowej kadry. 
Samorządy lokalne i organizacje turystyczne stawiają na wsparcie lokalnych przedsiębior-
ców oferujących usługi noclegowe czy gastronomiczne. Polska Organizacja Turystyczna 
również wspiera współpracę między regionalnymi i lokalnymi organizacjami poprzez or-
ganizację Forum Turystycznego, zrzeszającego osoby pracujące w branży turystycznej.

Rysunek 3. Zatrudnienie w sektorze turystyka i gastronomia w Polsce w latach 
2003–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [2016].

Działania z  zakresu zarządzania turystyką zrównoważoną opierają się również na 
wyrównywaniu szans na rynku pracy w branży turystycznej, poprzez wspieranie zatrud-
nienia kobiet. W latach 2013-2016 w Polsce szczególnie widoczny jest wzrost ich zatrud-
nienia w sektorze zakwaterowanie i gastronomia w porównaniu do liczby zatrudnionych 
mężczyzn w turystyce. W 2013 roku zatrudnionych w tym sektorze było 219 tys. kobiet, 
natomiast w 2016 roku liczba ta wzrosła do 251 tys. Prowadzenie odpowiednich dzia-
łań lokalnie, w regionach o dużym potencjale turystycznym, zwiększa szanse na dalszą 
poprawę tych statystyk. Ostatnie lata pokazały, jakie znaczenie może mieć wdrażanie 
zasad zrównoważonego rozwoju również w turystyce. Dzięki propagowaniu takiej idei, 
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nie tylko dany region ma szanse rozwoju, ale również jego poszczególni mieszkańcy. 
Angażowanie kobiet w rozwój turystyki ma podobne znaczenie jak wspieranie przed-
siębiorczości młodych ludzi, którzy mają możliwość stworzenia rozwiązań owocujących 
w przyszłości. 

Rysunek 4. Liczba zatrudnionych z  podziałem na płeć w  sektorze zakwaterowanie 
i gastronomia w Polsce w latach 2013-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS [2018].

Prowadzenie polityki turystyki zrównoważonej w regionach atrakcyjnych turystycz-
nie często nie ogranicza się tylko i wyłącznie do terytorium jednej gminy czy powiatu. 
Całe obszary recepcji turystycznej powszechnie uznawanych za najpopularniejsze kie-
runki destynacji turystycznej w Polsce, jak Warmia i Mazury, wschód Polski czy regiony 
położone nad morzem lub w górach, są zobligowane do współpracy na rzecz wspierania 
zrównoważenia turystyki i jej wpływu na jakość życia społeczności lokalnych. Prowadze-
nie wspólnych projektów w obrębie kilku sąsiadujących ze sobą gmin może przynieść 
o wiele lepsze rezultaty niż działanie w pojedynkę. Wdrażanie zasad turystyki zrówno-
ważonej, propagujące zaangażowanie mieszkańców i przedsiębiorców w odpowiedzial-
ne zachowania pozytywnie oddziałuje na jakość życia, a także społeczno-gospodarczy 
rozwój całego obszaru. 

Na podstawie zebranych informacji i wyników badań podjęto działania zmierzające 
do opracowania modelu sieci powiązań interesariuszy na lokalnym turystycznym rynku 
pracy. Punktem wyjścia do opracowania modelu były teoretyczne modele marketingu 
relacji, m.in. model 6 rynków uwzględniający podejście podmiotowe do relacji. Ponad-
to w pracy nad modelem uwzględniono założenia koncepcji turystyki zrównoważonej 
i dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne i ja-
kość życia mieszkańców obszarów recepcyjnych. 
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Rysunek 5. Model sieci powiązań interesariuszy na lokalnym turystycznym rynku pracy

Źródło: opracowanie własne.

Podstawę modelu stanowią trzy filary zrównoważonego rozwoju: ekonomiczny, 
społeczny i  ekologiczny. Założono ponadto, że ogniwem spajającym sieć powiązań 
powinien być zintegrowany system informacyjny wspierający działania na rynku pra-
cy. Wspomniane systemy informacyjne są z powodzeniem stosowane w przedsiębior-
stwach, jednak niektóre z  ich elementów mogłyby być implikowane w praktyce dzia-
łalności organizacyjnej integrującej różne podmioty na rynku pracy, np. związku gmin, 
regionu lub kraju.
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Zakończenie

Idea turystyki zrównoważonej, odnosząca się do odpowiedzialnego podróżowania i zarzą-
dzania turystyką, znajduje odzwierciedlenie zarówno w zapewnieniu równowagi ekologicz-
nej, jak i społeczno-gospodarczej. Wdrażanie zasad zrównoważonego zarządzania turysty-
ką w  regionach atrakcyjnych turystycznie, uwzględnia potrzeby współczesnych turystów, 
mieszkańców oraz przyszłych pokoleń. Istotą takiego podejścia do turystyki jest również 
wpływ interesariuszy rynku turystycznego na rozwój lokalnego rynku pracy, poprzez działa-
nia mające za zadanie zaangażowanie społeczności w realizację polityki turystycznej. 

W ostatnich latach zauważalne są korzyści ekonomiczno-społeczne jakie niesie za 
sobą turystyka zrównoważona. Skutkami prowadzonych działań są wzrost zatrudnienia 
w  turystyce, zapewnienie jego jakości i  stabilności. Równie ważny z  punktu widzenia 
turystyki zrównoważonej staje się wzrost zatrudnienia kobiet i  młodzieży w  branży 
turystycznej. Kraje prowadzące politykę turystyczną opartą na idei zrównoważonego 
rozwoju mają szanse oddziaływać pozytywnie na lokalny rynek pracy, dzięki czemu 
efektem końcowym jest zadowolenie wszystkich interesariuszy rynku turystycznego. 
Niniejsze opracowanie, a w szczególności zaprezentowany model, jest wstępem do dal-
szych badań i rozważań naukowych z zakresu turystyki zrównoważonej i jej oddziaływa-
nia na tworzenie nowych miejsc pracy w regionach recepcyjnych.
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Praktyki polskich firm na rzecz poprawy jakości życia 
w miejscu pracy

Improving the Quality of Work Life – Practices of Polish 
Companies

Abstract: Quality of life is an interdisciplinary concept. The research of the quality of life ap-

point different interpretations of this concept, and also indicate various tools and methods 

of measurement the quality of life. In research of quality of life there are many issues brou-

ght up, for example about the working life. Contemporary ideas show that many elements 

are creating the quality of life. One of these elements is quality of work life (QWL). Quality 

of work life is a process of joint decision making, cooperation and building mutual respect 

between the management and employees. The main purpose of the article is to present the 

practices undertaken by companies acting in Poland, to guarantee a good quality of life in 

the workplace for the employees. In the article types of undertaken actions and recommen-

dations for cooperation with employees were presented for companies applying practices 

for improving the quality of work life.

Key words: quality of life, quality of work life, work-life balance, corporate social responsi-

bility, companies, Poland

Wprowadzenie

Realia rynku pracy w każdym kraju są determinowane wieloma czynnikami, do których na-
leżą między innymi: ogólna sytuacja gospodarcza, działania polityczne, a w tym szczegól-
nie polityka państwa w zakresie rynku pracy, poziom bezrobocia, procesy globalizacyjne 
i integracyjne, zmiany demograficzne, przemiany i uwarunkowania społeczno-kulturowe, 
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rozwój technologiczny i  informatyczny oraz wiele innych. Analiza rynku pracy ma służyć 
wyjaśnieniu, jakie czynniki determinują zachowania zarówno pracodawców, jak i pracow-
ników. Z  punktu widzenia niniejszego opracowania, którego tematem jest jakość życia 
w miejscu pracy i stosowane w związku z tym praktyki w polskich firmach, szczególne zna-
czenie w podejmowaniu decyzji przez pracowników i pracodawców przypisuje się wartoś-
ciom i przekonaniom, którymi kierują się oni w swoich wyborach na rynku pracy. Tym sa-
mym można powiedzieć, że pracodawcy starają się znaleźć i zatrudnić takiego pracownika, 
który będzie spełniał ich wymagania co do oferowanego miejsca pracy. Zaś z drugiej strony 
pracownicy poszukują takiej pracy, która będzie wykorzystywała ich kwalifikacje oraz bę-
dzie odpowiadała ich oczekiwaniom, gwarantowała dalszy rozwój zawodowy, awans czy 
też wzrost wynagrodzenia, jak również będzie spełniała ich wymagania pod kątem szeroko 
rozumianej jakości życia. 

Rozważania przedstawione w  niniejszym artykule prowadzono na podstawie lite-
ratury przedmiotu oraz danych wtórnych, pochodzących z raportów Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu w latach 2016–2017.

W  artykule przyjęto następującą tezę: z  uwagi na fakt, że dbanie o  jakość życia 
w miejscu pracy jest istotnym elementem zarządzania organizacją we współczesnej go-
spodarce, to tym samym także w polskich firmach wzrasta liczba i różnorodność podej-
mowanych inicjatyw tego typu.

Działania firm, których celem jest dbanie o interesy pracownika, wpisują je w zakres 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W  artykule przedstawione zostaną relacje po-
między społeczną odpowiedzialnością biznesu a  jakością życia w  miejscu pracy. Jego 
celem jest przedstawienie praktyk podejmowanych przez firmy działające na terenie 
Polski, za pomocą których pracodawca może zagwarantować zatrudnionym odpowied-
nią jakość życia w miejscu pracy. 

Pytania badawcze postawione w artykule brzmią: jakie rodzaje działań na rzecz po-
prawy jakości życia w miejscu pracy są podejmowane w polskich firmach oraz jak szeroka 
jest ich różnorodność. Ponadto, na podstawie rozważań literaturowych oraz danych em-
pirycznych, zostaną przedstawione rekomendacje dla polskich firm stosujących praktyki 
na rzecz poprawy jakości życia w miejscu pracy w zakresie współpracy z pracownikami.

Jakość życia w miejscu pracy – kwestie teoretyczne

W literaturze przedmiotu jakość życia jest ujmowana bardzo szeroko, mogą się składać 
na nią następujące elementy: bogactwo rozumiane jako dobra materialne znajdujące 
się w posiadaniu ludzi, zdrowie i samopoczucie, bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze 
zdrowotnym (zagrożenie życia), jak i  w  aspekcie utraty mienia (przestępczość, klęski 
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żywiołowe) oraz w sensie ekonomicznym (niezbędne do życia środki finansowe), stan 
środowiska przyrodniczego, bogactwo duchowe związane z  dostępem do edukacji 
i szeroko rozumianej kultury, poczucie przynależności do lokalnej społeczności, stosun-
ki międzyludzkie i ich wpływ na decyzje dotyczące życia indywidualnego i zbiorowego 
[Kusterka 2003]. 

Rozważania nad pojęciem jakości życia prowadzone są zarówno w ramach działa-
nia rozmaitych instytucji, jak i indywidulanie przez naukowców reprezentujących różne 
dyscypliny naukowe. Różnorodność opracowań sprawia, że w  literaturze przedmiotu 
funkcjonuje wiele definicji pojęcia, a także wiele podziałów elementów składających się 
na jakość życia. Autorzy, charakteryzując jakość życia, wymieniają jej: elementy, obszary, 
domeny, cechy, dziedziny, wymiary itp.1. Tym samym terminologia z zakresu jakości ży-
cia może sprawiać wrażenie nieuporządkowanej (tabela 1). We wszystkich definicjach ja-
kości życia wyraźnie jednak podkreślony jest obszar związany z pracą zawodową. W ta-
beli 1 zaprezentowano wybrane definicje pojęcia „jakość życia”, w których wskazano na 
znaczenie wykonywanej pracy. 

Tabela 1. Wybrane definicje pojęcia „jakość życia”

Autor /
instytucja Definicja ogólna „jakości życia” Szczegółowe obszary* jakości życia

DEFINICJE OPRACOWANE PRZEZ INSTYTUCJE
Główny Urząd 
Statystyczny

Jakość życia ma charakter 
wieloaspektowy i obejmuje: całokształt 
obiektywnych warunków, w jakich żyje 
człowiek oraz subiektywną jakość życia, 
określaną jako dobrobyt subiektywny. 

9 głównych domen, odnoszących się 
do najważniejszych aspektów życia 
jednostek i społeczności: 

1. materialne warunki życia; 
2. główny rodzaj aktywności, praca; 
3. zdrowie; 
4. edukacja; 
5. czas wolny i relacje społeczne; 
6. bezpieczeństwo ekonomiczne 

i fizyczne; 
7. państwo, podstawowe prawa, 

aktywność obywatelska;
8.  jakość środowiska w miejscu 

zamieszkania oraz
9. subiektywny dobrobyt

1 W artykule przyjęto, że na jakość życia jednostki składają się określone obszary jej funkcjonowania.
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Autor /
instytucja Definicja ogólna „jakości życia” Szczegółowe obszary* jakości życia

DEFINICJE OPRACOWANE PRZEZ INSTYTUCJE
Światowa 
Organizacja 
Zdrowia 
(WHO, World 
Health 
Organization)

Jakość życia to indywidualny sposób 
postrzegania przez jednostkę jej pozycji 
życiowej w kontekście kulturowym 
i systemu wartości, w którym żyje oraz 
w odniesieniu do zadań, oczekiwań 
i standardów wyznaczonych 
uwarunkowaniami środowiskowymi.

6 podstawowych wymiarów jakości życia:
1. fizyczny (ból i dyskomfort, energia 

i zmęczenie, aktywność seksualna, sen 
i odpoczynek, funkcje sensoryczne);
2. psychologiczny (uczucia pozytywne, 

negatywne, procesy umysłowe oraz ciała, 
samoocena);
3. niezależność (niezależność ruchowa, 

aktywność na co dzień, brak uzależnienia 
od środków medycznych lub innych, 
zdolność porozumienia się, zdolność do 
pracy);
4. społeczny (osobiste więzi, wsparcie 

społeczne, zachowania wspierające 
innych);
5. środowisko (środowisko domowe, 

wolność i bezpieczeństwo fizyczne, 
zadowolenie z pracy, zasoby finansowe, 
opieka zdrowotna i socjalna, możliwość 
wypoczynku);
6. wymiar duchowy/przekonania 

osobiste.
„The 
Economist”

Jakość życia w danym kraju odzwierciedla 
połączenie oceny subiektywnej satysfakcji 
życiowej wyrażanej przez obywateli 
z obiektywnymi czynnikami jakości życia 
w danym państwie. 

Na jakość życia składa się dziewięć 
następujących dziedzin: 
1. sytuacja materialna, 
2. zdrowie, 
3. bezpieczeństwo, 
4. życie rodzinne, 
5. życie wspólnotowe, 
6. klimat i geografia, 
7. bezpieczeństwo zatrudnienia, 
8. wolność polityczna, 
9. równość płci.

DEFINICJE PROPONOWANE PRZEZ NAUKOWCÓW

A. Campbell Jakość życia to poziom zaspokojenia 
potrzeb człowieka w określonych z góry 
dziedzinach życia. 

13 aspektów jakości życia: 
1. małżeństwo
2. życie rodzinne, 
3. zdrowie, 
4. sąsiedztwo, 
5. przyjaciele i znajomi, 
6. życie w danym kraju, 
7. miejsce zamieszkania, 
8. mieszkanie, 
9. praca zawodowa,
10. praca domowa, 
11. czas wolny, 
12. wykształcenie i jego przydatność,
13. bezpieczeństwo finansowe.
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Autor /
instytucja Definicja ogólna „jakości życia” Szczegółowe obszary* jakości życia

C. Bywalec Jakość życia stanowi stopień satysfakcji 
człowieka z całokształtu egzystencji i jest 
sumą indywidualnego lub zbiorowego 
odczucia istniejących warunków życia 
i zarazem ich oceną.

Istota i zakres pojęciowy jakości życia:
1. dobrobyt materialny oraz 
2. ocena stanów osobistego 

zadowolenia, wynikającego z
- konsumpcji, 
- otoczenia przyrodniczego, 
- dobrego stanu zdrowia,
- pomyślności w życiu osobistym,
- pozycji zawodowej, 
- statusu społecznego.

*w artykule przyjęto, że na jakość życia składają się określone obszary

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS 2017; The WHOQOL Group 1995; The Economist; Camp-

bell, Converse, Rotgers 1976; Bywalec 2017, s. 51.

Na podstawie definicji zaprezentowanych w tabeli 1 można stwierdzić, że praca, pozycja 
zawodowa czy też satysfakcja z pracy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu jakości życia 
ludzi. Praca związana jest z pozostałymi obszarami życia jednostki. Umiejętne łączenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym może wpływać na podnoszenie poziomu satysfakcji ży-
ciowej. Na ważność tego zjawiska wskazuje koncepcja równowagi między pracą a życiem 
(ang. work-life balance, WLB), która powstała na przełomie lat 70. i 80. XX w. WLB zakłada, że 
z jednej strony są ważne: kariera, awans i samorealizacja zawodowa. Zaś z drugiej strony na 
stan zadowolenia z życia wpływ mają: poczucie satysfakcji, zadowolenia, działanie zgod-
nie z własnymi wartościami i przekonaniami. Zatem obszary życia jednostki: prywatny i za-
wodowy, powinny być spójne i komplementarne w ramach podejmowanych aktywności 
życiowych [Gliksman, Manczewa 2008, s. 15]. Równowaga między pracą a życiem, a także 
wysoka satysfakcja z życia zawodowego i pozazawodowego, przyczyniają się do lepszego 
wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych. Dodatkowo jeśli praca gwarantuje 
człowiekowi stabilizację pod względem: ekonomicznym, społecznym i indywidualnym, to 
równocześnie pozwala na samorealizację w  życiu prywatnym. W  przypadkach, kiedy za-
trudnieni pracownicy poświęcają na pracę więcej czasu niż zamierzali, pozostaje niewiele 
czasu na inne aktywności. Może być to przyczyną niezadowolenia jednostki [Januszkiewicz 
2012, ss. 105–113]. Według koncepcji WLB równowaga na poziomie praca – życie prywatne 
nie tylko jest zasługą przekonań i działań pracownika, ale także w znacznej mierze zależy od 
pracodawcy. Ten ostatni bowiem powinien dbać o swojego pracownika – głównie o jego 
dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy, a także doceniać jego pracę [Harrington 2007]. 

Z uwagi na fakt, że w koncepcjach badawczych jakości życia poruszanych jest rów-
nolegle wiele zagadnień, w tym między innymi związanych z życiem zawodowym, we 
współczesnych badaniach coraz powszechniej pojawiają się pojęcia cząstkowe skła-
dające się na całokształt jakości życia. Do nich właśnie należy pojęcie „jakość życia 
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w miejscu pracy” (ang. Quality of work life – QWL). To pojęcie, podobnie jak jakość ży-
cia, nie jest jednoznacznie określone. Jedna z definicji zakłada, że jakość życia w miej-
scu pracy utożsamiana jest z filozofią organizacji, której towarzyszy program polega-
jący na analizowaniu postaw, zachowań i nastawienia pracowników w miejscu pracy 
oraz ocenie oddziaływania pracownika na organizację [Rose i in. 2006]. Inna definicja 
natomiast zakłada, że jakość życia w miejscu pracy to proces wspólnego podejmowa-
nia decyzji, współpracy i budowanie wzajemnego szacunku między kierownictwem 
a pracownikami [Harrison 1985].

K. Kuczaj [2015, s. 41] jakość życia w  miejscu pracy rozpatruje jako współistnienie 
czterech elementów, a mianowicie:

 · programów zarządzania organizacją, które zmierzają do poprawiania warunków 
pracy i produktywności; 
 · filozofii organizacji, która obejmuje zasady humanistyczne; 
 · procesu odnoszącego się do demokratycznych wartości i procedur oraz 
 · zestawu wyników, czyli postrzegania praktycznych rezultatów będących konse-

kwencją poprawy skuteczności organizacyjnej i wzrostu zadowolenia z pracy. 
Z  punktu widzenia pracownika, interesującą definicję jakości życia w  miejscu pra-

cy proponują D.A. Nadler i E.E. Lawler [1983], zakładając, że QWL jest to indywidualne 
postrzeganie przez pracownika swojej pracy, stosunek zarówno do wykonywanej przez 
siebie pracy, jak i całego środowiska organizacji; utożsamiane z indywidualną oceną sa-
tysfakcji z pracy. 

Stosowane w  organizacji praktyki z  zakresu QWL mogą dotyczyć m.in.: ochrony 
zdrowia i  warunków bezpieczeństwa pracy, czasu pracy, stabilności zatrudnienia, 
odpowiedniego wynagradzania pracowników, motywacji, wyposażenia socjalnego, 
warunków pracy, równowagi WLB, odszkodowań, przestrzegania norm i  przepisów, 
możliwości rozwoju i budowania kariery, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, 
społecznej integracji, rozwoju relacji międzyludzkich, budowania pozytywnego wize-
runku organizacji, społecznego uznania życia zawodowego [Kuczaj 2015; Jayakumar, 
Kalaiselvi 2012; Venkata Subrahmanyam, Pattu Meenakshi, Ravichandran 2013; Walton 
1974]. O  ważności koncepcji QWL decyduje wiele pozytywnych aspektów wynikają-
cych z  jej zastosowania, zarówno dla organizacji, jak i pracownika (co zostało zapre-
zentowane w tabeli 2).
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Tabela 2. Korzyści stosowania koncepcji QWL – perspektywa organizacji i pracownika

Korzyści ze stosowania systemu jakości życia w miejscu pracy dla:
Organizacji Pracownika

Rozwój organizacji
Wyższy poziom produktywności organizacyjnej
Lepsza jakość produkcji
Wzrost obrotów firmy
Rozwój kapitału ludzkiego
Mniejsza rotacja pracowników
Identyfikacja pracownika z organizacją 
Rosnące zadowolenie pracowników z pracy
Wzrost zaangażowania pracowników
Wzrost wydajności pracy
Wzrost lojalności pracowników
Ograniczenie absencji pracowników
Zwiększony dobrostan pracowników
Spadek liczby wypadków przy pracy
Ograniczenie liczby strajków
Poprawa relacji międzyludzkich
Przywiązanie pracownika do celów organizacji

Rosnące zadowolenie z pracy
Zwiększony dobrostan pracowników
Identyfikowanie się z organizacją
Wzrost zaangażowania 
Wzrost wydajności pracy
Rozwój własnych umiejętności i kompetencji
Wzrost poczucia własnej wartości
Poprawa relacji międzyludzkich
Stabilność zatrudnienia i mniejsza rotacja
Ograniczenie zamiaru odejścia z pracy
Ograniczenie problemów zdrowotnych (fizycznych 
i umysłowych)
Wyższy poziom oceny zdrowia i  dobrego 
samopoczucia
Mniej wypadków przy pracy
Ograniczenie uzależnień

Źródło: opracowanie własna na podstawie: Kuczaj 2015. 

QWL jak element koncepcji CSR w budowaniu relacji 
z pracownikami

Istotą koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility, 
CSR) jest budowanie trwałych relacji z interesariuszami organizacji w celu uzyskania korzy-
ści dla każdej ze stron, które biorą udział w partnerstwie. P. Drucker założył, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu to wszelkie działania w organizacji, które powinny być tak zor-
ganizowane, aby interesem własnym przedsiębiorstwa stały się te wszystkie aspekty, które 
z kolei są ważne i  istotne z punktu widzenia publicznego. Tym samym przedsiębiorstwo 
musi brać odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na swoich pracowników, a także na 
środowisko, klientów oraz pozostałe instytucje i organizacje [Drucker 1995, s. 84]. 

W ramach realizowania koncepcji CSR przez organizację, można wyróżnić następują-
ce obszary jej działania [Pogonowska, Wojtasiewicz 2008, s. 9; Drucker 1995]: 

 · otoczenie rynkowe, które obejmuje kontakty z dostawcami, odbiorcami, kooperan-
tami, konkurentami i inwestorami. W tych relacjach dominować powinny: rzetelność, 
przestrzeganie złożonych obietnic, prawdomówność i  uczciwe praktyki rynkowe. 
Działania w tym zakresie mogą dotyczyć tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych 
oraz etycznej kultury organizacyjnej, a także usprawniania procesu rzetelnej komuni-
kacji. Ważne jest zatem stworzenie optymalnego dla każdej ze stron łańcucha dostaw, 
nawiązywanie pozytywnych relacji z interesariuszami, odpowiedzialne inwestowanie. 
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W przypadku tego obszaru należy podkreślić konieczność stosowania zasad etyki oraz 
posługiwanie się uczciwą informacją i reklamą; 
 · otoczenie publiczne, czyli współpraca z  administracją publiczną, instytucjami po-

żytku publicznego, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami poprzez realizację 
przedsięwzięć na rzecz kultury i nauki, edukacji, rekreacji i sportu oraz ochrony zdro-
wia, przy wykorzystaniu formy mecenatu, sponsoringu, partnerstwa, dialogu, komuni-
kacji i partycypacji społecznej. Ważne w tych działaniach są także stosowane elementy 
etyki, etycznej kultury organizacyjnej, usprawniania procesu komunikacji i raportowa-
nia danych finansowych;
 · sfera zatrudnienia, która obejmuje działania w sferze efektywnego, a zarazem etycz-

nego zarządzania zasobami ludzkimi, gwarantowanie stabilności zatrudnienia, równo-
uprawnienia, godnych warunków pracy. W przypadku pracowników istotne są także 
kwestie efektywnej komunikacji z nimi, zapewnienie godnych warunków pracy, dba-
nie o jakość życia swoich pracowników (w tym szczególnie o równowagę praca – życie 
prywatne, ich zdrowie, poszanowanie praw człowieka);
 · ochrona środowiska, przejawiająca się m.in. w racjonalnym i efektywnym wykorzy-

staniu zasobów przyrodniczych.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją zarządzania przedsiębior-

stwem, w  której bardzo mocno podkreśla się odczucia społeczne i  podejmowane są 
próby włączenia ich w strategię działania [Rybak 2017]. Można zauważyć, że budowanie 
relacji z pracownikami jest bardzo istotne w koncepcji CSR. Znaczenie roli pracownika 
w  działaniu firmy jest ogromne, ponieważ bierze on udział we wszystkich procesach 
zachodzących w  organizacji. Działania pracowników w  organizacji to spójna całość 
czynności, działań, postępowań związanych z  wykonywaniem powierzonych im obo-
wiązków w określonych warunkach ekonomicznych i organizacyjnych. Tym samym or-
ganizacje przestrzegające zasad CSR poprzez realizację korzyści dla pracowników, mają 
szansę na optymalizację procesów produkcji i zysków czy też korzyści wizerunkowe. Aby 
skutecznie realizować koncepcję CSR w organizacji, ważne jest, aby komunikować pra-
cownikom podejmowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Pozytyw-
ne postrzeganie organizacji, dzięki stosowanym praktykom CSR, sprzyja przychylnemu 
nastawieniu pracowników i  ich większemu zaangażowaniu. Zatem z punktu widzenia 
rozważań podjętych w  niniejszym artykule, podkreślenia wymaga fakt, że koncepcja 
poprawy jakości życia w miejscu pracy jak najbardziej wpisuje się w założenia społecz-
nej odpowiedzialności biznesu w zakresie kształtowania wizerunku firmy i budowania 
relacji z pracownikami. 
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Praktyki na rzecz poprawy jakości życia w miejscu 
pracy w latach 2016–2017 (raporty Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) od 2002 roku publikuje raporty na temat do-
brych praktyk organizacji działających na terenie Polski, które podjęły w swojej dzia-
łalności przedsięwzięcia z  zakresu CSR. W  artykule uwagę skupiono na najnowszych 
danych i  wykorzystano raporty na temat dobrych praktyk stosowanych przez firmy 
w  2016 i  2017 roku [Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2017; Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu 2018]. Jedną z dobrych praktyk, która jest opisywana w raportach FOB, 
jest praktyka z zakresu pracy. Działania w ramach tej praktyki mają na celu utrzymy-
wanie pozytywnych relacji z pracownikami, a co za tym idzie zarówno pośrednio, jak 
i bezpośrednio dążą do podnoszenia jakości życia w miejscu pracy. Według raportów 
FOB w  2016 roku 75 firm złożyło deklaracje, że stosuje właśnie takie działania, przy 
czym na 205 konkretnie podanych przykładów prawie 50% stanowiły nowe prakty-
ki (99 praktyk), a niewiele ponad 50% tzw. długoletnie (106). W 2017 roku liczba firm 
deklarujących działania na rzecz pracowników wzrosła do 102, zaś liczba prezentowa-
nych działań objęła 312 praktyk. Aż 175 praktyk miało charakter nowy, zaś 137 przykła-
dów stanowiło kontynuację dotychczas realizowanych przedsięwzięć. Według rapor-
tów z 2016 i 2017 roku polskie firmy najczęściej decydowały się na działania z zakresu 
wolontariatu pracowniczego oraz bezpieczeństwa w  miejscu pracy, zaś dodatkowo 
w 2017 roku do ważnych kwestii realizowanych w firmach należało także zdrowie pra-
cowników. Praktyki na rzecz poprawy jakości pracy obejmowały różnorodne działania 
w firmach, które zaprezentowano w tabeli 3.
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Tabela 3. Wyszczególnienie podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości pracy 
w 2016 i 2017 roku w polskich firmach

Podejmowane działanie 
na rzecz poprawy jakości 

pracy
Charakterystyka działania

I. Bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

Organizacja dni bezpieczeństwa:
Warsztaty, seminaria, szkolenia, pokazy, prelekcje, stały czas poświęcany 
codziennie na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, symulacje 
Wdrażanie programów bezpieczeństwa
Kultura zapobiegania wypadkom
Systemy zapobiegania wypadkom
Program bezpieczeństwa pracowników
System zgłaszania potencjalnych zagrożeń
Program stop wypadkom
Inne:
Kurs ratowników medycznych, programy ciągłego doskonalenia, 
programy ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, konkursy dla 
pracowników, systemy wsparcia pracowników

II. Wolontariat pracowniczy Działania charytatywne, wspierające edukację dzieci i młodzieży; 
aktywne uczestnictwo z życiu lokalnych społeczności.

III. Szkolenia i rozwój

Pogłębianie wiedzy pracowników za pomocą specjalnie dedykowanych 
programów edukacyjnych i szkoleniowych
Kształtowanie kompetencji menedżera
Inne: 
Inne szkolenia, np. z zakresu zarządzania wiekiem, zarządzania 
różnorodnością;
Wzajemne uczenie się;
Zdobywanie umiejętności praktycznych poprzez pracę na różnych 
stanowiskach;
E-learning
Szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem
Kształcenie kompetencji miękkich
Nowe formy pracy

IV. Zdrowie pracowników
Wspieranie aktywnego stylu życia, zdrowej diety, edukacja pracowników 
w tym zakresie.
Profilaktyka prozdrowotna, pakiety zdrowotne, konsultacje medyczne

V. Partycypacja 
pracownicza

Konkursy na pomysły i innowacje

Zbieranie inicjatyw i pomysłów i premiowanie najlepszych

Spotkania zespołów pracowników, zgłaszanie sugestii, 
współdecydowanie

VI. Dialog z pracownikami
Firmy wysłuchują opinii pracowników; pracownicy dzielą się wiedzą, 
opiniami i doświadczeniem. Tworzenie dodatkowych kanałów 
komunikacji
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Podejmowane działanie 
na rzecz poprawy jakości 

pracy
Charakterystyka działania

VII. Integracja pracowników Spotkania integracyjne, imprezy sportowe, kulturalne, dni otwarte dla 
dzieci i rodzin pracowników

VIII. Firma przyjazna 
rodzicom

Przedszkole dla dzieci pracowników, żłobki, pomoc w opiece nad 
dziećmi, półkolonie
Bony upominkowe
Dofinansowanie, imprezy okolicznościowe, poradnictwo
Program sprzyjający godzeniu życia zawodowego z obowiązkami mamy

IX. Wsparcie pracownika

Opieka nad zwalnianymi pracownikami
System emerytalny dla pracowników
Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia
Pomoc socjalna
Wspieranie pracownika w zakresie: zdrowia, pomocy socjalnej i rozwoju
Opieka nad pracownikami w czasie wolnym

X. Rekrutacja i adaptacja
Dni otwarte, promowanie marki
Mobilna rekrutacja
Programy adaptacyjne nowych pracowników

XI. Work-life balance Wprowadzanie inicjatyw promujących ideę równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym np. szkolenia, dzień WLB.

XII. Przeciwdziałanie 
nadużyciom w miejscu 
pracy

Szkolenia z zakresu etyki
Szkolenia z zakresu ryzyka
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji

XIII. Zaangażowanie 
pracowników

Angażowanie pracowników w projekty i aktywności firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2017, ss. 34–59; Forum Od-

powiedzialnego Biznesu 2018, ss. 38–71.

Ranking podejmowanych dobrych praktyk przez polskie firmy w zakresie poprawy 
jakości pracy był bardzo zbliżony w 2016 i 2017 roku. Na pierwszym miejscu znajdował 
się wolontariat pracowniczy, który w 2016 roku był realizowany w ponad połowie, zaś 
w 2017 w prawie połowie firm. Na drugim miejscu wśród praktyk na rzecz jakości pracy 
znalazło się w 2016 roku bezpieczeństwo w miejscu pracy (ponad dwie piąte firm rea-
lizowało tę praktykę), zaś w 2017 – ochrona zdrowia pracowników (jedna trzecia firm 
podejmowała takie działania). Na miejscu trzecim w 2016 roku była ochrona zdrowia 
pracowników (realizowana przez prawie 30% firm), a w 2017 roku – praktyka dbania 
o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy (co było realizowane w jednej trze-
ciej firm). Szczegółowy ranking praktyk na rzecz jakości życia w pracy zaprezentowano 
w tabeli 4.
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Tabela 4. Ranking praktyk na rzecz jakości życia w pracy w polskich firmach w 2016 
i 2017 roku

2016 r. 2017 r.

Działania w zakresie pracy – 
ranking

Odsetek firm 
realizujących 

działanie, N=75

Działania w zakresie pracy – 
ranking

Odsetek firm 
realizujących 

działanie, 
N=102

1. Wolontariat pracowniczy
2. Bezpieczeństwo w miejscu 
pracy
3. Zdrowie pracowników
4. Szkolenia i rozwój
5. Integracja pracowników
6. Firma przyjazna rodzicom
7. Wsparcie pracowników
8. Partycypacja pracowników
9. Work-life balance
10. Dialog z pracownikami
11. Rekrutacja i adaptacja
12. Przeciwdziałanie 
nadużyciom w miejscu pracy
13. Zaangażowanie 
pracowników

52%
44%

29%
29%
12%
12%
11%
11%
8%
7%
7%
4%

4%

1. Wolontariat pracowniczy
2. Zdrowie pracowników
3. Bezpieczeństwo w miejscu 
pracy
4. Szkolenia i rozwój
5. Firma przyjazna rodzicom
6. Wsparcie pracowników
7. Partycypacja pracowników
8. Integracja pracowników
9. Work-life balance
10. Dialog z pracownikami
11. Rekrutacja i adaptacja
12. Przeciwdziałanie 
nadużyciom w miejscu pracy

47%
34%
32%

25%
20%
15%
12%
10%
10%
8%
6%
1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2017, ss. 34–59; Forum Od-

powiedzialnego Biznesu 2018, ss. 38–71.

Na podstawie danych z tabeli 4 można powiedzieć, że praktykami cieszącymi się du-
żym zainteresowaniem w firmach są: wolontariat, ochrona zdrowia, bezpieczne warunki 
pracy oraz rozwój pracowników. Do grupy tzw. praktyk rozwijających się można nato-
miast zaliczyć: tworzenie warunków sprzyjających rodzinom, wspieranie pracowników 
oraz rozwój idei work-life balance, a także zwiększanie partycypacji pracowników w dzia-
łaniach organizacji i rozwój dialogu między pracodawcą a pracownikiem. 

Z analizy raportów FOB wynika, że polskie firmy stosują równocześnie wiele działań 
na rzecz poprawy jakości życia w miejscu pracy. Ważne jest jednak, aby te działania były 
efektywne zarówno z punktu widzenia organizacji, jak i pracownika. W tabeli 5 przed-
stawiono propozycję modelowego ujęcia podejmowania decyzji dotyczących stosowa-
nych praktyk na rzecz poprawy jakości życia w organizacji. 
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Tabela 5. Stosowanie praktyk na rzecz poprawy jakości życia w miejscu pracy – ujęcie 
modelowe decyzji w organizacji

Proces wprowadzania praktyk na rzecz 
poprawy jakości życia w miejscu pracy Działania i decyzje podejmowane w organizacji

FAZA I
Identyfikacja prowadzonych praktyk

Wyszczególnienie praktyk:
 · Praktyki związane tylko z życiem zawodowym;
 · Praktyki związane z życiem zawodowym i życiem 

prywatnym (rodzinnym);
 · Praktyki związane tylko z życiem prywatnym 

(rodzinnym).

FAZA II
Ocena prowadzonych praktyk

Ocena składa się z dwóch części:
 · Organizacja ocenia skuteczność praktyki według 

wybranych własnych wskaźników;
 · Pracownicy opiniują praktykę (np. badania ankietowe).

Ocena pozytywna – decyzja: kontynuacja praktyki.
Ocena negatywna – decyzja: modyfikacja prowadzonej 
praktyki.
Po modyfikacji działania należy przeprowadzić ponowną 
ocenę. W przypadku oceny pozytywnej praktyka powinna 
być nadal realizowana. W przypadku oceny negatywnej – 
praktyka zostanie wycofana. 

FAZA III
Wprowadzanie nowych praktyk

Nowe praktyki są wprowadzane na podstawie: analiz rynku, 
trendów w ZZL, badania opinii pracowników.
Po wprowadzeniu i pierwszym okresie realizacji praktyki 
podlegają ocenie (patrz: FAZA II).

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Zaprezentowane w artykule wyniki badań pochodzące z raportów Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu pozwalają na wniosek, że jakość życia w miejscu pracy dla polskich firm 
jest ważnym elementem zarządzania organizacją. Świadczy o tym progres w liczbie firm 
deklarujących podejmowanie działań z tego obszaru. Ponadto wzrasta nie tylko liczba 
podmiotów podnoszących jakość życia w miejscu pracy, ale towarzyszy temu rosnąca 
liczba samych inicjatyw oraz ich różnorodność. Wydaje się zatem, że coraz więcej pol-
skich firm nie tylko zna szczegóły idei społecznej odpowiedzialności biznesu i wpisują-
cych się w jej ramy utrzymywania pozytywnych relacji z pracownikami, ale także poprzez 
aktywne działania na rzecz jakości życia w  miejscu pracy potwierdza, że ta koncepcja 
działania nie jest jedynie pustym sloganem.

Zaprezentowane w artykule wyniki raportów i wnioski pozwalają na poniższe reko-
mendacje dla polskich firm:

1. Należy kontynuować dotychczasowe praktyki, działania i programy w zakresie popra-
wy jakości życia w miejscu pracy, a także wprowadzać nowe oraz rozwijać dotychczasowe 
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inicjatywy, w odniesieniu do wszystkich grup pracowników, niezależnie od zajmowanego 
stanowiska, stażu pracy, doświadczenia i wykształcenia;
2. Ocena przydatności stosowanych działań z zakresu poprawy jakości życia w miej-
scu pracy powinna w znacznym stopniu wynikać z opinii pracowników organizacji;
3. Pracownicy powinni otrzymywać informacje, które będą wskazywały oraz pod-
kreślały ich rolę w funkcjonowaniu firmy poprzez inicjatywy promujące dialog z pra-
cownikiem, jego rozwój, zaangażowanie i partycypację;
4. Wymagana jest rozbudowa systemów integrowania pracowników, wspierania 
pracowników, tworzenia sprzyjających warunków funkcjonowania rodziny oraz sto-
sowanie szerszego wachlarza pozytywnych działań wobec pracownika, według idei 
„równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym”;
5. Należy rozbudować elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: 
rekrutacja i adaptacja pracowników, eliminować nadużycia i patologie w miejscu pracy 
oraz rozwijać szkolenia kompetencji twardych i miękkich w celu efektywnego zarządza-
nia kapitałem ludzkim i odnoszenia obustronnych korzyści pracownik – organizacja.
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The efficiency of Labour Market Active Programs
in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship between 2005 and 2014

Abstract: In the Warmińsko-Mazurskie voivodeship the highest unemployment rates have 

been recorded since the beginning of the political transformation in Poland. In order to mi-

tigate this unfavorable economic and social phenomenon, passive and active labour market 

policy instruments are being launched. The article presents an assessment of the efficiency of 

active instruments affecting the supply and demand side of the labour market. The results are 

an effect of own research including quantitative and qualitative analyzes of programs imple-

mented in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship between 2005 and 2014. The results recor-

ded in the analyzed period indicate a relatively low efficiency of the implemented programs. 

The efficiency was expressed in the values of the reemployment rate. In addition, the results 

authorize to state that there is not always a proportional relationship between the amount of 

funds directed to the activation of the unemployed and reducing unemployment.

Key words: efficiency, labour market, labour market active programs

Wprowadzenie

Zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze, rozpoczęte w Polsce po 1989 roku, spowo-
dowały istotne zawirowania na rynku pracy. Istotność ta wynikała z różnicy pomiędzy go-
spodarką centralnie sterowaną, praktykowaną do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku i tworzoną gospodarką rynkową. W krótkim czasie na rynku pracy wystąpił nadmiar 
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siły roboczej, co wynikało głównie z likwidacji i/lub restrukturyzacji wielu podmiotów go-
spodarowania. W nowej rzeczywistości analizowanie zjawisk i procesów zachodzących na 
rynku pracy stało się tematem ważnym, szczególnie w odniesieniu do osób, które utraciły 
pracę, zrezygnowały z  pracy, poszukiwały pracy pierwszy raz w  życiu oraz tych, którzy 
chcieli powrócić do pracy po przerwie spowodowanej, np. urodzeniem i  wychowywa-
niem dziecka.

W  celu minimalizacji niekorzystnych zjawisk na rynku pracy uruchamiane są programy 
aktywizujące osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia. Kwestie te są bardzo ważne dla 
województwa warmińsko-mazurskiego, w którym od lat – na tle innych województw w kraju 
– wskaźniki opisujące jakość rynku pracy wypadają niekorzystnie. Istotnym problemem jest 
niska aktywność zawodowa ludności. W ostatnim roku, według analiz, czynnych zawodowo 
było zaledwie 51,6% osób powyżej piętnastego roku życia, przy wskaźniku krajowym równym 
56,5% [Zarząd …, Analiza sytuacji… 2015, s. 20]. Na koniec 2014 roku odnotowano najwyższą 
wśród województw stopę bezrobocia rejestrowanego – 18,9%, przy średniej krajowej wyno-
szącej 11,4% [GUS, Bezrobotni… 2015]. Kluczowym problemem jest także niska przedsiębior-
czość mieszkańców województwa. W 2014 roku na 10 tys. mieszkańców przypadały 854 pod-
mioty gospodarcze przy średniej krajowej 1071 podmiotów [Zarząd, Zaktualizowana… 2015, 
s. 24]. W analizowanym roku odnotowano również najwyższą w kraju stopę ubóstwa skraj-
nego, wynoszącą 14,8% przy średniej krajowej 7,4%. Stan ten tłumaczy się „najwyższą stopą 
bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym oraz niskimi wynagrodzeniami 
w stosunku do przeciętnych w kraju” [GUS, Ubóstwo ekonomiczne… 2015, ss. 5–6]. Warmińsko-
mazurski rynek pracy charakteryzuje się także relatywnie dużą sezonowością zatrudnienia, co 
ma związek z dominującymi w województwie branżami, takimi jak branża turystyczna, rolni-
ctwo oraz budownictwo. Z badań K. Radlińskiej [2018, s. 117] wynika, że składnik sezonowy jest 
istotny statystycznie w 8 z 16 województw, w tym w woj. warmińsko-mazurskim.

Z przywołanych wybiórczo wskaźników aktywności ekonomicznej wynika, że woje-
wództwo warmińsko-mazurskie to jeden z  mniej aktywnych ekonomicznie regionów 
w Polsce. Chęć rozpoznania realizowanych w województwie przedsięwzięć, nastawio-
nych na zmianę niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, była inspiracją do podjęcia badań, 
których celem jest identyfikacja i ocena efektywności aktywnych programów rynku pra-
cy. W rozważaniach teoretycznych zwrócono uwagę na uwarunkowania realizacji polity-
ki rynku pracy. W części empirycznej zaprezentowano i podjęto próbę oceny rezultatów 
aktywnych programów rynku pracy, realizowanych w województwie warmińsko-mazur-
skim w latach 2005–2014.

Problemy badawcze sformułowano w postaci pytania ogólnego: czy aktywne pro-
gramy rynku pracy realizowane w województwie warmińsko-mazurskim były efektyw-
ne oraz poniższych pytań szczegółowe:
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 · Jakie aktywne programy rynku pracy były realizowane w województwie warmińsko-
mazurskim w latach 2005–2014?Jak kształtowało się bezrobocie w województwie war-
mińsko-mazurskim w latach 2005–2014?
 · Jakie środki wydatkowano z  Funduszu Pracy na realizację aktywnych programów 

rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014?
 · Jak kształtowały się efektywność zatrudnieniowa i  kosztowa aktywnych programów 

rynku pracy zrealizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014?
W świetle celu badań i pytań szczegółowych postawiono następującą hipotezę: ak-

tywne programy rynku pracy realizowane w województwie warmińsko-mazurskim w la-
tach 2005–2014 nie były efektywne.

Wykonane analizy miały charakter badań wtórnych, których podstawą były dane 
zawarte w raportach i opracowaniach statystycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. W analizie danych liczbowych 
zastosowano metodę statystyki opisowej.

Polityka rynku pracy

Bezrobocie1 jest zjawiskiem niekorzystnym ekonomicznie i społecznie, stąd też w poszcze-
gólnych państwach podejmowane są różne działania mające na celu minimalizowanie skut-
ków nierównowagi na rynku pracy, między innymi poprzez realizowane polityki rynku pra-
cy. Według Z. Wiśniewskiego [2010, s. 15] „polityka rynku pracy nakierowana jest głównie na 
rozwiązywanie problemów strukturalnych rynku pracy i poprawę skuteczności jego funk-
cjonowania. Tak więc politykę tę należy kojarzyć z podażową stroną rynku pracy oraz z dą-
żeniem do osiągnięcia następujących celów [m.in. Kotlorz 2007, s. 33; Zieliński 2014, s. 12]:

 · celu zatrudnieniowego (wzrost zatrudnienia i obniżenie bezrobocia),
 · celu strukturalnego (zmniejszenie niedopasowań podaży struktury zasobów pracy),
 · celu produkcyjnego (wzrost wydajności – produktywności – zasobów pracy),
 · celu socjalnego (wzrost integracji zawodowej bezrobotnych i zapewnienie im zabez-

pieczenia socjalnego).
W  świetle powyższych wyjaśnień można stwierdzić, że polityka rynku pracy jest 

pewną „interwencją państwa stosowaną w  przypadku wystąpienia nierównowagi na 
rynku pracy i z natury rzeczy nie tworzy nowych miejsc pracy” [Wiśniewski 2010, s. 16]. 
Celem tej interwencji jest przygotowanie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej 
oraz osób zagrożonych utratą pracy do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy.

1 Dorobek naukowy w teorii ekonomii dotyczący bezrobocia jest obszerny i szczegółowo opisany w literaturze 
przedmiotu, stąd kwestie te zostały pominięte w tym artykule.
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Polityka rynku pracy w Polsce uregulowana jest prawnie. Od początku transformacji 
ustrojowej regulacje te zmieniały się wielokrotnie. Już w grudniu 1989 roku uchwalo-
no pierwszą ustawę o  zatrudnieniu, zawierającą szereg działań osłonowych dla osób 
bezrobotnych, w tym zasiłki przyznawane wszystkim zarejestrowanym i pozostającym 
bez pracy [Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu…]. Ważność podjętej problematyki 
zatrudnienia i bezrobocia jest wyartykułowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r., w której w art. 65, pkt. 5. zapisano: „władze publiczne prowa-
dzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowa-
nie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa 
i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych”.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w aktualnie obowiązującej ustawie [Ustawa z dnia 
14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji…] aktywizacja zawodowa bezrobotnych 
realizowana jest za pomocą usługi i instrumentów polityki rynku pracy. Do usług rynku 
pracy zaliczono pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i organizację szkoleń, na-
tomiast do instrumentów:

 · finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, miejsca odbywania stażu itp.,
 · finansowanie kosztów zakwaterowania w  miejscu pracy osobie, która podjęła za-

trudnienie,
 · dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 · refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie 

społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 · finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
 · finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i  poszukujących 

pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy.
Do aktywnych instrumentów oddziałujących na podażowo-popytową stronę ryn-

ku pracy zalicza się [Organiściak-Krzykowska 2011, ss. 307–308; Wiśniewski, Zawadzki 
2011, s. 31]:

 · oddziaływanie podażowe:
 º szkolenia,
 º staże,
 º przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

 · oddziaływanie popytowe, np. w zakresie zatrudniania subsydiowanego, w tym:
 º prace interwencyjne,
 º roboty publiczne,
 º prace społecznie użyteczne,
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 º środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego (otrzymuje 
bezrobotny),
 º środki na wyposażenie stanowiska pracy do zatrudnienia bezrobotnego (otrzy-

muje pracodawca).
Zakres stosowania usług i instrumentów zależy od wielu czynników, w tym od stanu 

finansów publicznych, przyjętych przez polityków priorytetów w polityce rynku pracy 
oraz od wielkości stóp bezrobocia. Na początku transformacji systemowej w Polsce, tj. 
w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to notowano masowy wzrost liczby bezrobotnych, 
oddziaływano głównie poprzez stosowanie form pasywnych w  formie, np. wypłaca-
nie zasiłków dla bezrobotnych, wypłacanie świadczeń przedemerytalnych, stwarzanie 
możliwości wcześniejszego odchodzenia na emeryturę, wydłużanie czasu formalnej 
edukacji oraz skracanie czasu pracy. W latach 1994–1997 bezrobocie malało za sprawą 
ograniczania procesów restrukturyzacyjnych oraz zobowiązań dotyczących utrzymania 
zatrudnienia w  restrukturyzowanych podmiotach. Jednakże po wygaśnięciu „pewno-
ści” zatrudnienia (okres ten wynosił najczęściej od roku do trzech lat i  był zależny od 
„siły” oddziaływania związków zawodowych), bezrobocie ponownie rosło. Liczby osób 
pozostających bez pracy oraz stopy bezrobocia rejestrowanego i obliczanego według 
metodyki Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przedstawiono odpo-
wiednio na rysunkach 1 i 2.

Rysunek 1. Liczba bezrobotnych w  województwie warmińsko-mazurskim w  latach 
2005–2014

Źródło: 10 lat w UE 2014, s. 13.
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Rysunek 2. Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w latach 
2005–2014

Źródło: 10 lat w UE 2014, ss. 9–14.

Uogólniając dane zamieszczone na rysunkach 1 i  2, można stwierdzić, że w anali-
zowanych dziesięciu latach sytuacja uległa istotnej pozytywnej zmianie. Konstatacja ta 
jest ważna, bowiem od lat w województwie warmińsko-mazurskim notuje się najwyż-
sze stopy bezrobocia w kraju. W latach 2005–2014 liczba bezrobotnych zmniejszyła się 
w województwie o 35%, tj. o 52,8 tys. osób. W okresie tym stopa bezrobocia rejestro-
wanego zmniejszyła się bardziej w województwie (spadek o 8.3 pkt. proc.) niż w kraju 
(spadek o 6,1 pkt. proc.). Należy dodać, iż pomimo zbliżonej tendencji w wartościach 
stop bezrobocia w województwie i w kraju, jednak dystans pomiędzy nimi jest znaczny 
i niekorzystny dla województwa. W roku 2005 różnica wynosiła 9,6 pkt. proc., a w roku 
2014 zmalała do wartości 7,4 pkt. proc.

W celu aktywizacji osób pozostających bez pracy uruchamiane są środki na konkretne 
działania (zadania) w ramach polityki rynku pracy. W Polsce działania realizowane w pro-
gramach polityki rynku pracy finansowane są głównie ze środków Funduszu Pracy2. W ta-
beli 1 przedstawiono wydatki z Funduszu Pracy na aktywne programy w latach 2005–2014. 
Z danych tych wynika, że dotacje z FP rosły do roku 2010. W roku 2011 nastąpił wyraźny 

2 Fundusz Pracy (FP) utworzony został 1 stycznia 1990 roku jako państwowy fundusz celowy. Gospodarowanie 
nim jest kompetencją ministra właściwego ds. pracy, a odpowiedzialnymi za jego wykorzystanie są marszał-
kowie województw oraz starostowie [art. 108 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 
20 kwietnia 2004 roku, Dz.U. nr 18, poz. 114]. Poza FP zadania polityki rynku pracy finansowane są także z fun-
duszy europejskich, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



377

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie 

warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014

spadek przyznawanych środków, po czym do końca analizowanego okresu ponownie no-
towano sukcesywny wzrost. Niestałość w wysokościach otrzymywanych dotacji nie była 
korzystna dla publicznych służb zatrudnienia, bowiem nie sprzyjała podejmowaniu dłu-
gookresowych zamierzeń poprawiających sytuację na rynku pracy.

Tabela 1. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne programy rynku pracy 
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014

Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł)

2005 116 398,1

2006 122 306,0

2007 137 931,4

2008 190 752,9

2009 238 317,1

2010 317 093,8

2011 111 209,5

2012 143 930,7

2013 186 232,7

2014 200 795,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wydatki z Funduszu Pracy w latach 1997–2005 (dot. 2005 r.); 

Szczegółowe informacje (…).

Przedstawione w tabeli 1 wydatki z Funduszu Pracy były rozdzielane na poszcze-
gólne formy aktywizacji bezrobotnych. Szczegółowy podział tych środków w anali-
zowanych latach zestawiono w tabeli 2. Dane zawarte w tabeli wskazują zmienność 
wartości środków kierowanych na realizację poszczególnych programów. W  anali-
zowanych latach najwięcej przeznaczono ich na stypendia z tytułu odbywania sta-
żu oraz na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej – po około 20% 
wszystkich środków kierowanych na aktywne programy rynku pracy. W trzeciej ko-
lejności kierowano środki na dofinansowanie pracodawców tworzących i/lub mo-
dernizujących stanowiska (13,7% ogółu wydatków). Zbliżone wielkości przeznacza-
no na prace interwencyjne oraz roboty publiczne (odpowiednio po 11,5% i 10,0%), 
a najmniej (7,2%) na szkolenia. Identyczna hierarchia wysokości wydatków wystąpiła 
w  ostatnim analizowanym roku, przy czym zmieniła się ich procentowa struktura. 
W  2014 roku największy udział w  wydatkach miały staże (34,5% ogółu wydatków 
– wzrost aż o 14,4 pkt. proc.). Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej utrzymały się na zbliżonym poziomie (21,5% – wzrost zale-
dwie o 0,6 pkt. proc.). Także niewiele zmieniły się wydatki na prace interwencyjne 
i  roboty publiczne (odpowiednio wzrost o 0,4 pkt. proc. i  spadek o 0,9 pkt. proc.). 
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Zmalały również środki kierowane na zwiększanie kompetencji bezrobotnych po-
przez udział w szkoleniach (spadek o 2,6 pkt. proc). Z kolei dotacje dla pracodawców 
osiągnęły poziom 18,4% ogółu wydatków, co stanowi wzrost o 4,7 pkt. proc.

Tabela 2. Wydatki na aktywne programy rynku pracy wg rodzajów programów w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014 (tys. zł)

Rodzaj 
programu

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Szkolenia 9 482,6 8 686,9 13 831,7 14 843,4 20 700,8 24 466,7 6 290,7 9 656,9 11 396,3 9 204,0

Prace 
interwencyjne

16 791,1 20 661,9 18 721,5 19 796,4 18 983,3 23 586,6 21 618,9 16 958,7 21 719,9 23 913,0

Roboty 
publiczne

17 936,2 10 288,4 14 711,6 17 839,7 24 295,6 37 217,6 6 116,3 13 332,9 17 030,2 18 220,6

Staże3 35 774,9 39 034,0 36 290,8 53 651,3 83 946,0 11 995,0 50 507,9 46 789,9 65 234,2 69 329,1

Dotacje na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej

18 613,3 21 581,1 28 104,1 36 203,5 50 715,1 61 563,3 15 178,7 33 058,2 43 163,3 43 232,5

Dotacje dla 
pracodawców 
na 
doposażenie 
i wyposażenie 
stanowisk 
pracy

7 146,0 10 159,1 28 654,3 25 711,6 29 646,0 48 531,0 9 168,2 21 329,3 24 248,9 36 896,3

Źródło: Efektywność podstawowych programów (…), Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie [online].

W kontekście danych przedstawionych na rysunku 2 i w tabeli 1 interesująco przed-
stawiają się relacje między wartościami stóp bezrobocia rejestrowanego i wydatkami na 
aktywne programy rynku pracy (rys. 3).

3 Nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 2010 roku wprowadzono „przy-
gotowanie zawodowe dorosłych”, zamiast dotychczasowego „przygotowania zawodowego w miejscu pracy”, 
które to zostało połączone ze stażem i występuje jako jedna forma pod nazwą staż.
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Rysunek 3. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i stopa bezrobocia

Źródło: opracowanie własne na podstawie 10 lat w UE 2014, ss. 9–14; Wydatki z Funduszu Pracy w latach 

1997–2005 (dot. 2005r.); Szczegółowe informacje (…).

Do roku 2008, wraz ze wzrostem wydatków, malała stopa bezrobocia. Niestety, w ko-
lejnych dwóch latach, w których przeznaczano największe środki na aktywizację bezro-
botnych, stopa bezrobocia wzrosła (w roku 2009), po czym do końca roku 2013 utrzymy-
wała się na względnie stałym poziomie (przy jednoczesnym istotnym spadku wysokości 
środków w roku 2011). Od roku 2012 wydatki na aktywne programy wzrastają, wzrasta 
też stopa bezrobocia. Spadek stopy bezrobocia zaczęto notować w ostatnim roku analiz. 
Na podstawie otrzymanych zależności można wyciągnąć dwa wnioski. Z jednej strony 
wystąpił – do roku 2008, pozytywny wpływ wysokości środków uruchamianych na ak-
tywne formy wspierania bezrobotnych na wartości stóp bezrobocia. Natomiast w po-
zostałym okresie badań trudno doszukać się prawidłowości pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi. Zdiagnozowane sytuacje oznaczają ograniczony wpływ wysokości środków 
kierowanych na programy stymulujące wzrost zatrudnienia na zmniejszanie bezrobocia.

Efektywność aktywnych programów rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędy pracy przyjęły dwa podsta-
wowe mierniki efektywności aktywnych programów rynku pracy – efektywność zatrud-
nieniową i efektywność kosztową. Efektywność zatrudnieniowa (wskaźnik ponownego 
zatrudnienia) to „stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie 
aktywizacji, uzyskały zatrudnienie w  okresie do trzech miesięcy, tj. wyrejestrowały się 
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z powiatowego urzędu pracy lub w tym okresie nie zarejestrowały się, w relacji do liczby 
osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji”. Inaczej mówiąc, 
miernik ten informuje, „jaki procent osób kończących program znalazło zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy w określonym czasie od zakończenia programu”. Tak zdefiniowana 
efektywność jest efektywnością brutto (efektywnością nominalną) – miarą niezbyt do-
kładną (wyniki zazwyczaj zawyżone), bowiem ukończenie szkolenia i brak ponownego 
zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny, nie zawsze musi oznaczać, że zainte-
resowany podjął zatrudnienie. Bardziej dokładnym miernikiem jest efektywność netto 
(efektywność realna) oznaczająca „odsetek bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie 
wskutek uczestnictwa w aktywnym programie rynku pracy” [Wiśniewski, Zawadzki 2011, 
s. 3; Maksim 2012, s. 33].

W  latach 2005–2014 Wojewódzki Urząd Pracy i  Powiatowe Urzędy Pracy oferowa-
ły bezrobotnym wszystkie aktywne formy aktywizacji, tj. szkolenia, prace interwencyj-
ne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej, a dla pracodawców – dotacje na doposażenie i wyposażenie 
stanowisk pracy. Wartości efektywności zatrudnieniowej aktywnych programów rynku 
pracy realizowanych w województwie w analizowanym okresie przedstawiono odpo-
wiednio na rysunku 4 i w tabeli 3.

Rysunek 4. Efektywność zatrudnieniowa aktywnych programów rynku pracy 
w województwie warmińsko-mazurskim

Źródło: Efektywność podstawowych form (…) (lata 2005–2014).

Dane zamieszczone na rysunku wskazują nieznaczny i  z  pewnymi zakłóceniami, 
ale w  miarę systematyczny wzrost wartości efektywności zatrudnieniowej ogółem, tj. 
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wszystkich zrealizowanych aktywnych programów. W ostatnim analizowanym roku od-
notowano, w stosunku do roku poprzedniego, wzrost aż o 15,1 pkt. proc., gdy w tym 
samym czasie wydatki na wszystkie aktywne programy wzrosły tylko o 7,8% (tab. 1).

Tabela 3. Efektywność zatrudnieniowa aktywnych programów rynku pracy 
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014 

Rodzaj 
programu

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Szkolenia 43,5 48,2 50,3 45,1 41,1 38,5 40,1 42,0 43,6 57,3
Prace 
interwencyjne

47,3 69,6 62,4 68,4 60,6 63,1 64,0 66,2 62,0 74,1

Roboty 
publiczne

24,1 52,6 40,1 45,4 36,0 45,6 44,1 58,3 55,3 57,0

Staże 41,6 47,9 48,1 48,2 49,6 47,2 48,2 53,7 60,0 64,9
Dotacje na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej

100,0 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dotacje dla 
pracodawców 
na 
doposażenie 
i wyposażenie 
stanowisk 
pracy

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Efektywność podstawowych form (…) (lata 2005–2014).

Wspomniany wzrost efektywności ogółem wynikał z  istotnych wzrostów efektyw-
ności zatrudnieniowej programów szkoleń i prac interwencyjnych – odpowiednio o 13,7 
oraz 12,1 pkt. proc. Pozostałe dane zamieszczone w tabeli ukazują wzrosty efektywności 
także w programach: staże i roboty publiczne. Odrębnym problemem są 100% wartości 
efektywności w programach dotacji dla pracodawców i bezrobotnych, co wynika z obo-
wiązującej metodyki obliczania efektywności zatrudnieniowej.

W ocenach efektywności i skuteczności pracy osób stanowiących publiczne służby 
zatrudnienia analizuje się także wartości drugiej z wcześniej wymienianych efektywności, 
a mianowicie efektywności kosztowej, którą według A. Organiściak-Krzykowskiej [2011, 
ss. 311–312] jest „koszt ponownego zatrudnienia, obliczony jako iloraz kwoty poniesio-
nych w danym roku wydatków na daną formę aktywizacji oraz liczby osób, które po za-
kończeniu udziału w tej formie aktywizacji uzyskały zatrudnienie w okresie trzech mie-
sięcy”. Wartości efektywności kosztowej wszystkich programów łącznie realizowanych 
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w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014 przedstawiono w tabeli 4, 
natomiast w tabeli 5 – efektywności kosztowej poszczególnych aktywnych programów 
rynku pracy.

Tabela 4. Efektywność kosztowa aktywnych programów rynku pracy 
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014

Wyszczególnienie Kwota (w zł.)
2005 7 900,00
2006 6 500,00
2007 7 700,00
2008 9 344,68
2009 11 905,74
2010 13 126,92
2011 9 195,43
2012 11 126,37
2013 11 533,58
2014 11 969,22

Źródło: Efektywność podstawowych form (…) (lata 2005–2014).

W latach 2005–2014 szkolenia dla bezrobotnych były najbardziej efektywnym kosz-
towo programem realizowanym w województwie warmińsko–mazurskim. We wszyst-
kich analizowanych latach odnotowano najniższe koszty jednostkowe ponownego 
zatrudnienia po uczestnictwie bezrobotnego w tej formie doskonalenia swoich kompe-
tencji (średni koszt jednostkowy wynosił około 4,7 tys. zł). Na kolejnych miejscach pod 
względem wysokości jednostkowego kosztu ponownego zatrudnienia należy wymienić 
prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staże. Przeprowadzone analizy wykazały, że 
najwyższe koszty ponownego zatrudnienia wystąpiły w  programach refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowiska.

Tabela 5. Efektywność kosztowa aktywnych programów rynku pracy wg ich rodzajów 
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–2014 (zł)

Rodzaj 
programu

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Szkolenia 2 600,0 1 080,0 3285,0 3 623,0 5 837,8 7 360,6 7 005,2 6 069,7 5 817,4 4 323,3

Prace 
interwencyjne

6 700,0 2 690,3 6918,0 6 791,2 7 754, 8 778,0 6 741,2 7 025,1 10 553,9 8 340,8

Roboty 
publiczne

16 845,1 3 700,0 12404,0 12 119,4 16 360,7 13 518,9 11 432,3 9 987,2 11 867,7 10 388,0
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Rodzaj 
programu

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staże 10 300,0 2 800,0 11815,2 13 283,3 14 158,5 15 964,7 10 820,0 13 685,3 10 829,1 11 556,8

Dotacje na 
podjęcie 
działalności 
gospodarczej

10 800,0 10 932,0 12015,0 13 600,1 16 989,9 18 027,3 15 960,8 18 530,4 19 881,8 19 987,3

Dotacje dla 
pracodawców 
na 
doposażenie 
i wyposażenie 
stanowisk 
pracy

5 600,0 8 800,0 12676,5 13 771,6 19 151,2 18 551,6 18 551,6 18 660,8 19 461,4 19 794,2

Źródło: Efektywność podstawowych form (…) (lata 2005–2014).

W  świetle odnotowanych wartości efektywności zatrudnieniowej i  kosztowej roz-
patrywanych łącznie, do najbardziej skutecznych sposobów wspierania osób bezro-
botnych nakierowanych na podejmowanie przez nich stałej pracy w  województwie 
warmińsko-mazurskim można zaliczyć: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 
dotacje dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne 
oraz staże. Natomiast najmniej skuteczne okazały się programy roboty publiczne i szko-
lenia, w których co prawda jednostkowy koszt ponownego zatrudnienia był najmniej-
szy, ale też efektywność zatrudnieniowa w całym analizowanym okresie oscylowała na 
poziomie 50%, co oznacza, że zaledwie co drugi uczestnik tych programów podejmował 
stałą pracę po ich ukończeniu.

Zakończenie 

Treści prezentowane w artykule wskazują na wagę i znaczenie społeczno-ekonomiczne 
polityki rynku pracy. Jej efektywność jest zdeterminowana m. n. wysokością środków 
kierowanych na realizację poszczególnych aktywnych programów wspomagania osób 
pozostających bez pracy. Jednakże w świetle analizowanych danych zauważa się, że nie 
zawsze występowała proporcjonalna zależność między wysokością środków kierowa-
nych na aktywizację bezrobotnych i zmniejszaniem bezrobocia.

W  analizowanych latach realizowano wszystkie oferowane przez instytucje rynku 
pracy programy aktywizujące osoby pozostające bez pracy. Najwięcej środków wydat-
kowano na finansowanie staży zawodowych u przedsiębiorców oraz na podjęcie przez 
bezrobotnego działalności gospodarczej. Stopa bezrobocia w województwie sukcesyw-
nie malała, aczkolwiek w latach 2005–2014 była jedną z najwyższych w kraju.
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Odnotowane w badanym okresie rezultaty upoważniają do stwierdzenia o relatyw-
nie niskiej efektywności tych programów wyrażanej wartościami wskaźnika ponowne-
go zatrudnienia, bowiem w latach 2005–2012 wartość tego wskaźnika oscylowała wokół 
50%, co oznacza, że zaledwie co drugi uczestnik programów znajdował zatrudnienie.

Analizując łącznie wartości efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, należy rekomen-
dować przede wszystkim dotacje dla pracodawców przeznaczane na doposażenie i wyposa-
żenie stanowisk pracy, dotacje dla bezrobotnych na podejmowanie samodzielnej działalno-
ści gospodarczej, a także prace interwencyjne i staże pracy u konkretnych przedsiębiorców.
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Introduction

Information as an intangible good of special importance is now the basis for the functio-
ning of many organizations from a wide range of industries and sectors. Such a perspec-
tive has led to the digitization of communication services, with particular emphasis on 
the transmission and storage of information. Over the last years, a huge uptake in the use 
of modern technologies and digital media on a global scale has been observed among 
both companies and sectors of the economy.

The Internet is playing an increasingly important role in the communication pro-
cess in all sectors and branches of the global economy, including the real estate in-
dustry. This is confirmed by numerous reports prepared by the CSO [GUS 2017] and 
independent analyses (for example: Arendt, Kryńska [2015, pp. 74–81], Pekasiewicz, 
Szczukocka [2017, pp. 247–257]).

In this article, four types of communication processes were distinguished according 
to the classification proposed by Ellis, Gibbs, Rein [1991] and adopted in the theoretical 
part of the study. This distinction has led to the settlement on hypotheses consistent 
with the adopted assumptions and presented in the text below.

The aim of the paper is to analyze the occurrences of the distinguished communica-
tion types in the real estate brokerage industry, and to analyze the factors which impact 
their frequency, as well as the scope of the usage of these communication types by the 
real estate agents and the assessment of their effectiveness in establishing relationships 
with clients in the era of the information society.

Theoretical background

In 2016, about 46.1% of the world’s population had access to the Internet, whereas, in 
comparison, in 1995, it was less than 1% [http://www.internetlivestats.com/internet-
users/#trend].
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Figure 1. World Internet users in 2013

Source: http://www.internetlivestats.com/internet-users/#trend.

In 2014, almost 75% (2.1 billion) of all Internet users in the world (2.8 billion) lived in 20 
countries, while the remaining 25% (0.7 billion) were spread out over 178 countries, with 
each of them having less than 1% of all users.

Statistical research results on the access to the Internet in Europe and Poland are 
presented below on the left hand side, while the use of computers and the Internet by 
employees is shown on the right hand side.

Figure 2. Internet access in the European Union and Poland

Source: Eurostat – isoc_ci_cm_pn2  and  isoc_ci_in_en2 [extracted on 17.07.2018]
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Figure 3. Use of computers and the Internet by employees in the European Union and 
Poland

Source: Eurostat – isoc_ci_cm_pn2  and  isoc_ci_in_en2 [extracted on 17.07.2018]

Some business sectors are more willing than others to use the Internet in their com-
munication with clients – data concerning only Internet advertising in 2017 for real esta-
te brokers are shown below. Although advertisements are only one of the possible forms 
of communication with clients, it gives a rough orientation on the trend in the real estate 
sector, showing that it is not the most willingly used communication channel.

Figure 4. Payable advertisements as a communication tool used by the real estate 
sector [in %]

 
Source: GUS 2017.
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In the literature on the information society, it is striking that researchers opera-
te with undeveloped definitions of the subject [Kluszczyński 2001]. It seems obvious 
that we live in the information society, therefore, they presume it is not necessary to 
be precise on what is meant by this concept. Webster distinguishes five definitions of 
the information society, these are: technological, economic, occupational, spatial and 
cultural [Webster 2014, pp. 8–9]. These need not be mutually exclusive. The technical 
core of the definition of the information society is based on the Internet as a connec-
tor, the rapid adoption of Internet technologies, especially broadband-based (since 
this technology substantially reduces interruptions), wireless connection and the so-
called world of ‘placeless connectivity’ – anywhere, anytime, always with the user ‘in 
touch’ with the network [Angell 1995, p. 10; also Orlikowski et al. 2016]. The econo-
mic approach charts the growth in economic worth of informational activities [Monk 
1989, pp. 39–63]. A focus on the changes in people’s occupations is one which stresses 
the transformative power of the information itself rather than that of technologies, 
information being what is drawn upon and generated in occupations or embodied 
in people through their education and experiences [Leadbeater 1999, p. 18]. Spatial 
understanding of the information society is based on the emphasis on information 
networks which connect locations and, in consequence, can have profound effects on 
the organization of time and space. Spatial understanding has become an especially 
common index of the information society in recent years, as information networks 
have become prominent features of social organization [Wellman 2001]. The last con-
cept of an information society – the cultural one – is the most easily acknowledged, 
yet the least measured. It concentrates on the pattern of people’s everyday lives - that 
there has been an extraordinary increase in the information in social circulation. There 
is simply a great deal more of it about than ever before – ‘there is more and more in-
formation, and less and less meaning’ [Baudrillard 1983, p. 95].

This diversity on the understanding of the information society leads to the necessity 
to choose a basic definition used for the purpose of this paper. “An information society 
is a society that not only has well-developed means of information processing and com-
munication, but information processing is the basis for creating national income and 
provides the livelihoods of the majority of society” [Goban-Klas, Sienkiewicz 1999, p. 53].

The era of the information society has imposed the usage of the Internet [Soegoto, 
Rafi 2018; Comer 2018; Best, Manktelow, Taylor 2014, pp. 27–36], which has become an in-
dispensable tool for communication [DiMaggio et al. 2001, pp. 307–336]. Two main ways 
of communication are being used – a direct one and via Internet tools. The differentia-
tion between these two is easy – the communication process is performed by means of 
the Internet (no matter the hardware on which the Internet is being used – a computer, 
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smartphone or phone with Internet access), or without the Internet connection (e.g. di-
rectly, by phone but not through Internet connection, by writing on paper).

Before the Internet the communication process was characterized by at least one 
of two parameters which were stable – the unity of place and the unity of the time. The 
Internet has brought a dramatic change to this.

Table 1. Types of communication interactions

Time Place Same Time Different Times
Same Place face-to-face interaction asynchronous interaction

Different Places 
synchronous distributed 
interaction

asynchronous distributed 
interaction

Source: Ellis, Gibbs, Rein [1991, p. 41].

When communicating in virtual space, one no longer has to meet the condition of 
unity of place and time. Thus, commercial communication carried out using modern 
information technology gives its participants new possibilities of communication [Ellis, 
Gibbs, Rein 1991, p. 41]:

 · synchronous, when the process participants communicate at the same time, al-
though they may be or not be in different locations (e.g. helplines; call-centers; chat-
rooms; moderated, organized, or uncontrolled discussions; net meetings; videocon-
ferencing; some “buy now” online transactions) [Kuszewski 1999; Spiegelman, Detsky 
2008, pp. 1179–1181],
 · asynchronous, in two variants: when the process participants are in the same place 

but at different times (e.g. ATM) or when the communication process is characterized 
by both different place and time (e.g. email; blog; FAQs; mailing lists; games; and some 
electronic transactions (e.g. auctions, etc.) [DeSanctis 1993, pp. 100–102; Orlikowski et 
al. 1995, p. 425; Olsen, Myers 1999, pp. 323–325]. There is, of course, no certainty of an 
instant response [Rennecker, Godwin 2005, pp. 247–266].

The two categories of Internet and non-Internet (direct) communication are realized 
in two different ways – synchronous and asynchronous. Combining the abovementio-
ned categories leads to four different types of communication: Internet-synchronous, 
Internet-asynchronous, non-Internet-synchronous, non-Internet-asynchronous. Having 
that in mind, a vast variety of communication means may be listed as belonging to parti-
cular categories. The outcome is presented in Table 2 below. This may be used for other 
service sectors, but here it applies to the brokerage sector.
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Table 2. Classification of communication forms in the client-broker relations 

Internet Non-Internet

Synchronous

Messenger
Social Media
Smartphone (with internet access)

Phone (without internet access)

Asynchronous

Internet pages
Emails
Internet advertisements
Newsletters
Banners on the Internet
Video on the Internet

Leaflets
Paper advertisements
TV advertisements
Outdoors

Source: own elaboration.

Method

The basic research problem is concentrated around the answer to the following que-
stions:

 · Which of the distinguished communication types is most intensively used in the 
client-real estate agent relationship?
 · Which of the five separate characteristics analysed as independent variables affect 

the frequency of communication most?
 · Which of the distinguished communication types is assessed as the most effective 

one in the opinion of the respondents?
 · Which of the five factors accepted for analysis as independent variables differentia-

tes most the assessment of the effectiveness of the separate communication types in 
establishing a relationship between the real estate agent and client?

Analysis of the problem required two categories of the variables. The first ones are 
independent variables – the frequency of using separate communication types by re-
spondents, and the assessment of the effectiveness of the communication types used 
in the process of establishing relations between the real estate agent and the client. 
The dependent variables are: education, company size, size of the city where the central 
office of the company is located, company departmentation (having headquarters and 
departments in different places) or form of employment.

The adoption of the above independent variables results from the current observa-
tions of the brokers operating on the real estate market in Poland. On this basis, it can 
be preliminarily concluded that the factors significantly differentiating the frequency 

TYPE 3

TYPE 1
TYPE 4

TYPE 2
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of communication and assessment of the effectiveness of the distinguished commu-
nication types are, among others: education, company size, location of the company’s 
headquarters, company departmentation and forms of employment. Some of the above
-mentioned factors differentiating the frequency and effectiveness of communication 
types have also been indicated in the studies on frequency analysis of communication 
methods used in organizations carried out by Łukasik [2015, p. 356] in southern Poland.

With regard to the research questions, the following hypotheses were formulated:
H1. It can be assumed that in the era of the information society, the communication 
type most often used among the respondents will be the type of synchronous com-
munication with Internet usage (type 2).
H2. The most differentiating factor of the frequency of communication types used 
by respondents is education, company size and size of the city the company ope-
rates in (see also Arendt, Kryńska [2015, pp. 74–81], Pekasiewicz, Szczukocka [2017, 
pp. 247–257], Łukasik [2015, pp. 350–359]).
H3. The surveyed real estate agents operating in the era of the information society 
consider the type of synchronous communication with access to the Internet (type 2) 
to be the most effective.
H4. The most differentiating factor in the assessment of the effectiveness of the dist-
inguished communication types is education (see also Arendt, Kryńska [2015, pp. 74–
81], Pekasiewicz, Szczukocka [2017, pp. 247–257], Łukasik [2015, p. 356]).
The basis of the empirical analysis is the results of a pilot study on the subject of Real 

estate agent communication with clients conducted between October 2 and November 15, 
2017 among real estate companies, using an electronic questionnaire – the webankieta tool.

The questionnaire consisted of closed questions. The first four questions concerned 
the use of tools and means of communication for the client-agent relations; while the 
last question was a subjective assessment of its effectiveness, judged from the perspec-
tive of acquiring new clients and finalizing contracts.

The survey was sent, by e-mail, to 496 real estate agencies which provide their e-mail 
addresses on the portal domiporta.pl, and to 191 real estate offices whose owners or 
employees are members of the Universal Society of Real Estate Experts and Advisors (Po-
wszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości) and are in the Public 
Register of Real Estate Advisors (Publiczny Rejestr Doradców Rynku Nieruchomości).

In addition, a link to the survey was placed on the pages of several Polish real estate 
societies and portals with total recipients of about 6,000.

One week after the survey was sent out, due to the very low percentage of surveys re-
turned, calls were made to 191 real estate offices, whose owners or employees were kindly 
requested to fill in the questionnaire. The web-profile report states that as a result of the 
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activities conducted, the questionnaire reached (was opened by) 460 people. Ultimately, 
only 50 completed feedback questionnaires were received. This number is considered the 
lowest acceptable outcome to interpret the results in percentages.

In this article, literature analysis as well as statistical analysis was used with regard 
to descriptive statistics and one-way analysis of variance (ONEWAY) ANOVA for esti-
mating the significance of the differences between the distinguished communication 
types used in the customer-broker relationship and for estimating the frequency and 
the significance of differences between the distinguished communication types used 
in the evaluation of the effectiveness of the process of establishing relationships with 
clients. Pair correlation and tau-b Kendall coefficient were used, because the correla-
ted variables are on the interval and dichotomous scales. The SPSS program was used 
for calculations.

Research outcomes

The table below shows the essential characteristics of the studied group.

Table 3. Characteristics of the studied group 

Forms of 
employment

Company size Education
Place of the company’s 

headquarters
Companies 

department-tation
feature no feature no feature no feature no feature no

owner 36 small 49 higher 38 small city 6 yes 14
co-owner 11

medium 1 secondary 12
medium city 9

no 36
wage earner 3 large city 35
N 50 N 50 N 50 N 50 N 50

Source: own studies based on conducted pilot surveys.

There were no brokers from large companies (employing more than 50 employees) 
among the respondents. This is a typical situation for the real estate industry. The rese-
arch confirms the literature description on the characteristic feature of the real estate 
industry in Poland – that there is a predominance of micro and small companies employ-
ing up to 9 employees (Kałkowski 2015).

When considering the location of the departments and the headquarters, the ma-
jority of respondents answered that the departments are located in the same voivods-
hip. One hundred percent of those surveyed are counsellors with a higher or secondary 
education, respectively 76% and 28%. The majority of respondents – 70% – work in real 
estate offices which have their headquarters in large provincial cities, 18% in medium-
sized cities with administrative county rights and 12% in small towns.
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In the group of researched real estate agents, the owners of companies dominate, 
and constitute 72% of the surveyed population, 22% are co-owners of real estate offices 
and only 6% of respondents are wage earners.

The research outcomes

The statistical values for the four communication types distinguished in the theoretical 
background are presented below.

Table 4. Descriptive statistics of the frequency of usage of distinguished communication 
types measured by the number of days per year.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N Important 50 50 50 50

no data 0 0 0 0

Mean value 96,1333 20,4700 87,1700 161,5600

Median 73,3333 6,1250 84,8333 208,0000

Standard 
deviation

62,02026 26,22867 40,61421 84,18181

Source: own studies based on conducted pilot surveys.

Respondents in the relationship with clients most often use the third communica-
tion type, types 1 and 2 at a  similar average level and by far the least frequently the 
fourth type. This is evidenced by the size of standard deviations.

Table 5. Differentiation of the communication frequency due to education, company 
size, location of the company’s headquarters, company departmentation and forms 
of employment

Differentiate variables Types p

Education

Type 1 ,072
Type 2 ,985
Type 3 .027
Type 4 ,984

Company size

Type 1 ,680
Type 2 ,667
Type 3 ,583
Type 4 ,086
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Differentiate variables Types p

Location of company headquarters

Type 1 ,684
Type 2 ,049
Type 3 ,571
Type 4 ,738

Company departmentation

Type 1 ,138
Type 2 ,948
Type 3 ,386
Type 4 ,764

Forms of employment

Type 1 ,450
Type 2 ,076
Type 3 ,329
Type 4 ,379

Source: own studies based on conducted pilot surveys.

The frequency of communication within the first and the third types are statistically 
significantly differentiated (p <0.072) and (p <0.027), due to the education of the respon-
dents, while education does not statistically significantly differentiate the frequency of 
communication within the second and fourth types. This means that frequency measure-
ments within the second and fourth types are more homogeneous, regardless of having 
higher or secondary education, while in types 1 and 3 the differences between the freque-
ncy of respondents with secondary and higher education are significant and more hete-
rogeneous. Company size slightly differentiates (p <0.086) the frequency of communica-
tion within the fourth type. Frequency measurements within the other types are therefore 
more homogenous, independent of the size of the company in which the respondents are 
employed. The size of the city in which the respondent’s headquarters is located differs 
significantly (p <0.049) in the frequency of communication within the second type. 

A similar situation occurs in the case of the frequency of differentiation of communi-
cation within the second type due to the employment of the respondents (p <0.072). On 
the other hand, the company department in which the respondents are employed does 
not significantly differentiate the statistical frequency of communication under any of 
the distinguished types.

Correlation analysis also confirms the statistical significance of the relationship be-
tween the frequency of communication methods within the third communication type 
(p <0.029) and education. Correlation analysis shows that the lower the education, the 
more often respondents use methods of communication within the third type (Kendall 
tau-b, -0.302).

On the limit of statistical significance (p <.118) there is also a relationship between 
the frequency of communication methods within the first type and education. The lower 
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the education, the more frequent communication within the first type (Kendall tau-b, 
-0.187). On the basis of correlation analysis, three statistically significant dependencies 
were identified. A statistically significant relationship (p <0.017) was found between the 
size of the city in which the respondent’s headquarters are located and the frequency 
of communication in the second type. The larger the city where the company’s head-
quarters are located, the more often the respondents communicate with clients using 
the communication forms classified as type 2 (Kendall tau-b, -0.228). On the limit of sta-
tistical significance (p< .117) is the relationship between the size of the company and the 
frequency of communication within the fourth type.

The larger the company, the more frequent the communication within the fourth 
type (Kendall tau-b, 0.190). Statistically significant (p <0.046) is also the relationship be-
tween the form of employment and the frequency of communication within the second 
type. Real estate agents who are not the owners of the companies (wage workers) more 
often communicate using the second type.

Table 6. Descriptive statistics for the assessment of the effectiveness of using dist-
inguished communication types for the purpose of establishing relationships with 
clients by real estate agents, measured on an interval scale from 1 to 5, where 1 means 
absolutely ineffective and 5 the most effective.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N Important 50 50 50 50

no data 0 0 0 0

Mean value 3.3733 3.2600 3.9000 2.9200

Median 3.3333 3.3333 4.0000 3.0000

Standard deviation ,43846 ,64344 ,95298 ,47766

Source: own studies based on conducted pilot surveys.

Analysis of the data contained in Table 5 shows that the mean assessment of commu-
nication effectiveness in the respondents’ opinion is on a high, 4 point, level on an ordi-
nal scale from 1 to 5. It can therefore be concluded that in the opinion of the examined 
real estate agents, communication with the customer by the third type is considered 
effective. The other three distinguished communication types in the opinion of respon-
dents are considered effective in the average range.

Measurements of the four distinguished types are similar, characterized by little in-
ternal differentiation. The most diverse assessment is in the fourth type (standard devia-
tion 0, 95298).
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Table 7. Diversification of the assessment of the effectiveness of the use of distinguis-
hed communication types due to education, company size, location of the company’s 
headquarters, company departmentation and forms of employment

Differentiate variables Types P

Education

Type 1 ,217
Type 2 ,210
Type 3 ,005
Type 4 ,218

Company size

Type 1 ,928
Type 2 ,910
Type 3 ,917
Type 4 ,380

Location of company headquarters

Type 1 ,385
Type 2 ,402
Type 3 ,893
Type 4 ,125

Companies departmentation

Type 1 ,132
Type 2 ,738
Type 3 ,033
Type 4 ,805

Forms of employment

Type 1 ,463
Type 2 ,841
Type 3 ,153
Type 4 ,221

Source: own studies based on conducted pilot surveys.

The assessment of the effectiveness of distinguished communication types is sig-
nificantly differentiated due to education (p <0.005) only within the third type. Measu-
rements of the assessment of effectiveness are more homogeneous in the remaining 
three types, irrespective of the education level of the respondents. Having company 
departments in which the respondents work also differentiates only the assessment of 
the effectiveness of communication in the third type. On the basis of a one-way ana-
lysis of variance (ANNOVA) there is no statistically significant difference between the 
assessment of the effectiveness of communication types used in the process of estab-
lishing relationships with clients and the size of the company in which the respondents 
work, the size of the city where the company’s headquarters are located and the form 
of employment.

Correlation analysis confirms a  statistically significant relationship (p <0.016) be-
tween the assessment of the effectiveness of communication within the third type 
in the process of acquiring customers and education. The higher the education the 
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respondents have, the more efficiently they evaluate communication of the third type 
(Kendall tau-b, 0.323). Correlation analysis also shows that there is a statistically signi-
ficant relationship (p <.029) between the departmentation of company in which the 
surveyed employees work and their evaluation of effectiveness of the communication 
methods distinguished within the third type.

In the case of respondents working in companies that do not have departments, 
they evaluate the communication methods classified as the third type as more effective 
(Kendall tau-b, -0.292). On the limit of statistical significance (p <.104), the relationship 
between the form of employment and the evaluation of the effectiveness of distinguis-
hed communication types are emerging for real estate agents attempting to establish 
relationships with potential clients. 

On the basis of the conducted surveys, the validity of H1 and H3 was confirmed, and 
H2 and H4 were proved false.

Conclusions

1. The most commonly used communication type among the surveyed real estate 
agents in relationships with clients is the fourth type – asynchronous communica-
tion without using the Internet. The result of the survey confirms the generally worse 
situation of Polish companies compared to other EU countries in terms of Internet 
access (see Information Society... [2017, pp. 63–70]). From analysis of the available 
GUS data, the real estate sector occupies 6th place in the ranking of 13 classified 
industries when it comes to employees using computers with internet access. In the 
real estate market only 53.8% of employees use computers with Internet access. For 
comparison, in the industries of IT and communication it is 94.8% and in insurance 
and financial sectors it is 90.0 % (see Information society... [2017, p. 68]).
2. The most differentiating factor in the distinguished communication types is the 
level of education. The frequency of communication within the distinguished types 
is also significantly differentiated by factors such as the size of the company, the size 
of the city where the company is located and the form of respondents’ employment.
3. The most diverse frequency of communication due to education was identified 
in the third type and the least diversified in the second type. The statistically signifi-
cant frequency of communication within the second type is differentiated by the size 
of the city in which companies have their headquarters.
4. In the respondents’ opinion, the most effective communication type in the real 
estate brokerage industry is the third type – synchronous communication without in-
ternet usage.



401

Communication Process Between Real Estate Brokers and their Customers 

in the Era of the Information Society

5. The level of education and a company having departments are factors that signi-
ficantly differentiate the effectiveness of the communication types used.
6. The most diversified efficiency scores were reported in the third type, and the 
most homogeneous in the first and fourth types.
In conclusion, it can be stated that the real estate brokerage industry has, to a small 

extent, adapted to the requirements of the information society. 
The collected empirical material, despite the pilot character of the research and the 

unrepresentative sample, provides the basis for a certain reflection on the possibility of 
using more advanced forms of communication by real estate agents. The results of em-
pirical research may induce some real estate agents to try to take action towards chan-
ging the form of communication with clients from asynchronous without Internet access 
to synchronous with Internet access. Such a course of action would be indicated, both 
due to the progressive development of information and communication technologies, 
especially among young people, who to a large extent are recipients of services offered 
by real estate agents. Moreover, the use of newer forms and methods of communicating 
with clients may improve the quality of provided services by improving communication, 
which in turn may improve the competitive advantage of real estate business.
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Innowacyjne zmiany a peryferyjne wiejskie 
rynki pracy

Innovative Changes and Peripheral Rural Labor Markets

Abstract: As the country moves to a higher degree of development, the importance of inno-

vative processes increases Their impact is also felt in the sphere of employment, on local labo-

ur markets. Innovative economic growth stimulates demand for new products and activities.. 

New job opportunities can be the main stimulator of employment in rural peripheral areas 

contributing to their development. The aim of the article is to show the impact of innovation 

on the structure and dynamics of the rural local labour market against the background of 

changes taking place in the countryside. Attention will be focused on the possibilities of inno-

vative activities and their consequences for employment of rural residents.

Key words: employment, innovations, labour market, rural areas

Wstęp

Peryferyjne obszary wiejskie są terenami stosunkowo słabo rozwiniętymi. Poziom ich 
rozwoju gospodarczego powoduje niezadowolenie mieszkańców oraz opinie o  braku 
perspektyw życiowych. Jednym z wpływających na to elementów są małe możliwości 
podejmowania pracy dającej satysfakcjonujące dochody mieszkańcom wsi [Kłodziń-
ski 2012; Bański 2017]. Wraz ze spadkiem liczby dochodowych gospodarstw rolnych sek-
tor rolny ma coraz bardziej ograniczoną zdolność absorpcji pracowników. 

Sytuację można rozwiązać jedynie poprzez zwiększenie zatrudnienia poza do-
tychczas podstawowym sektorem zatrudnienia [Wilkin 2011]. Tworzenie wiejskiego 
zatrudnienia poza gospodarstwem rolnym może zmniejszyć dysproporcje między 
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obszarami, zwiększyć możliwości i zachęcić do zatrzymania wykwalifikowanych osób, 
w tym młodzieży, na obszarach wiejskich [Bański 2017]. Należy więc zastąpić malejące 
zatrudnienie w „tradycyjnych” sektorach wiejskich innymi, w większym stopniu dosto-
sowanymi do rzeczywistości gospodarczej, nowoczesnymi miejscami pracy. Trwałość 
efektów na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich wymaga wprowa-
dzania gospodarki o innowacyjnej dywersyfikacji, zatrudnienia poza rolnictwem i in-
westycji w kapitał ludzki.

Przesłanki do uzyskania płynących stąd korzyści daje zwłaszcza przyjęcie orientacji 
ukierunkowanej na szeroko rozumianą innowacyjność [Zrobek 2017]. Słabo rozwinięte 
tereny wiejskie, właśnie dzięki wykorzystaniu innowacyjności w budowaniu własnego 
potencjału, mogą poprawić strukturę gospodarczą i ofertę miejsc pracy, zwłaszcza gdy 
te wysiłki zostaną połączone z przeobrażeniami w strukturze popytu. Stworzy to pod-
stawę dla bardziej skutecznego ich rozwoju oraz możliwości zagospodarowania posia-
danych zasobów pracy.

Stąd celem opracowania jest analiza znaczenia innowacyjnych rozwiązań dla popra-
wy warunków gospodarczych pozwalających na tworzenie satysfakcjonujących, nowo-
czesnych miejsc pracy. Szczegółowe cele badania zakładały:

 · rozeznanie problemów rozwojowych obszarów słabo rozwiniętych, 
 · wskazanie dylematy/ów zatrudnienia w skali lokalnych społeczności obszarów słabo 

rozwiniętych, 
 · rozważenie potencjalnych konsekwencji dla przeobrażeń na rynku pracy w efekcie 

adaptacji innowacyjnych możliwości i rozwiązań gospodarczych. 

Specyfika słabo rozwiniętych obszarów wiejskich

Wiejskie słabo rozwinięte obszary peryferyjne borykają się z  wieloma różnorodnymi 
problemami. Następujące w efekcie aktualnych trendów rozwojowych (postęp techno-
logiczny, globalizacja) przemiany przynoszą im dalsze osłabienie potencjału społeczno-
ekonomicznego. Brakuje miejsc pracy, kurczy się rynek, ograniczana jest dostępność do 
szeregu usług. Problemy wsi potęguje ponadto niekorzystna struktura demograficzna, 
wyrażająca się narastającą przewagą ludzi starszych. Wynika to w dużej mierze z migracji 
młodszych ludzi do obszarów miejskich w celu poprawy edukacji i możliwości zatrud-
nienia [Bański 2017]. Ludność wiejska w stosunku do mieszkańców miast jest również 
formalnie mniej wykształcona, zarabia mniej, ma wyższy wskaźnik ubóstwa, jest mniej 
zróżnicowana zawodowo. Charakteryzuje ją również ogólnie mniejsza mobilność prze-
strzenna. Kształtuje to negatywnie klimat społeczny i gospodarczy, rzutując ujemnie na 
inwestycje i konsumpcję [Berbeka 2006]. 
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Na wsi mają ponadto miejsce zaległości w rozwoju infrastruktury technicznej i spo-
łecznej. Podkreślaną barierą rozwoju gospodarki wiejskiej jest niedostateczny rozwój 
infrastruktury instytucjonalnej z  tzw. otoczenia biznesu [Kłodziński 2015]. Jest to tym 
istotniejsze, że peryferyjne obszary wiejskie mają utrudniony dostęp do usług publicz-
nych, niewystarczający zasięg sieci telefonii komórkowej i  są położone niekorzystnie 
w stosunku do rozwiniętych sieci komunikacyjnych. Występują braki dotyczące aspek-
tów natury jakościowej, poziomu warunków sanitarnych, jakości usług elektronicznych, 
dostępności usług bytowych. Istotny problem, stanowiący największe wyzwanie dla 
rozwoju obszarów wiejskich, odnosi się do korzyści skali. Wiele wiejskich społeczności 
ma ograniczony dostęp do infrastruktury i usług społecznych, ponieważ brakuje dosta-
tecznej gęstości zaludnienia pozwalającej na prowadzenie opłacalnej działalności. 

Podstawową cechą prawie wszystkich obszarów peryferyjnych na wsi jest relatyw-
nie wysoki udział ludności zatrudnionej w rolnictwie i tradycyjnych działaniach produk-
cyjnych. Odsetek pracujących w rolnictwie należy w Polsce do najwyższych w Unii Euro-
pejskiej. Spośród ogółu pracujących głównie w rolnictwie UE, co piąty jest zatrudniony 
w  rolnictwie polskim [Frenkel 2015]. Sektor ten znajduje się jednak pod znaczną presją 
ekonomiczną. W  konsekwencji rozmiary zatrudnienia zaangażowanego w  rolnictwo 
maleją na skutek wzrostu produktywności tej działalności. Stąd zjawiskiem koniecznym, 
wynikającym z  procesów rozwoju ekonomicznego, umożliwiającym wsi pozostanie ży-
wotnym ekonomicznie i społecznie organizmem, jest rozwijanie innych dziedzin aktyw-
ności ekonomicznej, dających miejsca pracy i dochody [Wilkin 2011]. Okazuje się to jednak 
w warunkach wiejskiej rolniczej gospodarki o  tyle trudne, że może ona wchłonąć tylko 
ograniczoną liczbę przedstawicieli innych grup społeczno-zawodowych [Halamska 2016]. 
Struktura gospodarcza wsi jest bowiem słabo przystosowana do zachodzących przemian 
ekonomicznych. O niedomaganiu gospodarki w skali lokalnej świadczy zwłaszcza niska 
zdolność do tworzenia nowych przedsiębiorstw i ograniczoność innowacyjna. 

Ta rzeczywistość kształtuje percepcję szans, jakie dają peryferyjne obszary wiejskie. 
Wieś nie jest dobrze przygotowana do rozwoju nowoczesnej aktywności pozarolni-
czej. Proces rozwoju, przy starzejącej się ludności i procesach depopulacyjnych, będzie 
bardzo powolny [Kłodziński 2015]. Aby gospodarka mogła się rozwijać, potrzebny jest 
potencjał demograficzny zdolny do podejmowania pracy. Można go uzyskać poprzez 
zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej. Jest to ważne w kontekście zmian, 
jakim ulega struktura gospodarcza kraju. Zachodzące przemiany powodują bowiem nie 
tylko znaczny exodus na obszarach wiejskich, ale także przeobrażenia wiejskiego świata. 

Taka sytuacja może niepokoić, zwłaszcza gdy sektor wiejski w coraz większym stopniu 
powinien integrować się z ogólną gospodarką krajową, też ulegającą daleko idącym prze-
mianom. Gospodarka potrzebuje bardziej produktywnego i  bardziej przystosowanego 
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do istniejących potrzeb środowiska wiejskiego, zdolnego sprostać wymogom współczes-
nego popytu, opierającego rozwój na nowoczesnych czynnikach sygnalizujących jego 
atrakcyjność i  oryginalność. Niezbędne jest wykreowanie uwarunkowań sprzyjających 
poprawie i potęgowaniu gospodarczej złożoności peryferyjnych terytoriów wiejskich i ich 
rozwojowi, wywołanie procesu zmian, który poszerzy ich bazę ekonomiczną. Umożliwi 
to dywersyfikację miejsc pracy i pozwoli na zwiększenie liczby, odmienności i kombinacji 
źródeł zatrudnienia. W konsekwencji zwiększeniu ulegnie mobilność społeczna. Podsta-
wowym warunkiem jest zdolność do utrzymania populacji na wsi, a priorytetowym czyn-
nikiem stworzenie możliwości dla pracy służącej rozwojowi wsi. 

Problemy zatrudnienia w wiejskich społecznościach 
lokalnych

W konsekwencji zachodzących przeobrażeń przed peryferyjnymi terenami wiejskimi 
ujawniają się nowe wyzwania. Następuje otwarcie wsi, związane z przechodzeniem od 
ukierunkowanej lokalnie wiejskiej gospodarki do sieci gospodarczej o szerszym zasięgu. 
Rzutuje to na dotychczasową strukturę społeczną wsi, w tym zwłaszcza na zatrudnienie. 

Współczesne podejście do kwestii środowiskowych, zmiany preferencji konsumen-
tów oraz zmiany zachodzące w stopniu i charakterze wsparcia publicznego nasilają kon-
kurencyjność w podstawowej dla terenów wiejskich dziedzinie działalności – rolnictwie. 
Głównym sposobem, w jaki sektor rolny dostosowuje się do tych presji, jest ciągła mo-
dernizacja wyrażana przyjmowaniem nowych technologii i dostosowań strukturalnych 
poprzez zwiększanie powierzchni gospodarstw rolnych. W konsekwencji rola rolnictwa 
w zatrudnianiu jest ograniczana. Tylko w niewielu regionach może ono być jeszcze siłą 
sprawczą wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich, zazwyczaj tam, gdzie ma miejsce 
postępująca specjalizacja w działalności rolniczej. W zdecydowanej większości przypad-
ków dalszy spadek zatrudnienia w rolnictwie jest nieunikniony. W regionach wiejskich, 
a przede wszystkim w tych, w których zatrudnienie w rolnictwie ma większe znaczenie, 
rysuje się trwały, nieuchronny trend malejącego zatrudnienia [Kłodziński 2012]. 

Biorąc pod uwagę znaczenie takich zmian dla obszarów wiejskich, należy szukać roz-
wiązań w przeobrażeniach strukturalnych. Trzeba jednak uwzględnić, że właśnie w przy-
padku wiejskich obszarów peryferyjnych rolnictwo ma nadal istotne znaczenie dla za-
trudnienia. Ponadto pełni ono ważną funkcję w zakresie ochrony krajobrazu, tożsamości 
regionalnej i tradycji, a także w ramach gospodarki wiejskiej, z wieloma powiązaniami 
między rolnictwem a  innymi sektorami. Stąd do pewnego stopnia sektor rolny może 
również w przyszłości chronić miejsca pracy i być interesujący dla młodych ludzi na tych 
obszarach. Istnieje więc potrzeba organizowania edukacji i kształcenia rolniczego, aby 
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praca w rolnictwie była atrakcyjną i wysokiej jakości opcją dla zatrudnienia. Jednak dla 
decyzji o pozostaniu i pracy na obszarach wiejskich o wiele większe znaczenie będą mia-
ły dywersyfikacja i pozarolnicze miejsca pracy oraz możliwości szkolenia w tym zakresie. 

Problem relatywnie wysokiego udziału zatrudnienia w  rolnictwie peryferyjnych 
regionów wiejskich wynika bowiem nie tylko z  obecnego poziomu zatrudnienia, ale 
również z ograniczonych możliwości alternatywnego zatrudnienia. W sytuacji zdecydo-
wanej przewagi udziału zatrudnienia w branżach tradycyjnych, rolnictwie i  leśnictwie, 
wspartych po części tradycyjnymi dziedzinami przemysłu, przy szczególnie słabo rozwi-
niętym sektorze usług, czynników stymulujących ich przyszły rozwój należy poszukiwać 
we wprowadzaniu nowoczesnej działalności pozarolniczej. 

Peryferyjne położenie, związana z tym niska dostępność w skali ponadlokalnej oraz 
obecna słabość gospodarcza nie oznaczają braku możliwości rozwojowych [Bański 2017]. 
Podstawowy problem odnosi się do stopnia, w jakim miejscowości wiejskie są w stanie za-
stąpić malejące zatrudnienie w bardziej „tradycyjnych” sektorach wiejskich. Szans należy 
upatrywać w wykorzystaniu możliwości, jakie tworzy kapitał terytorialny danego miejsca. 
Jest on rozumiany jako zbiór elementów, które stanowią o  potencjale konkurencyjnym 
terytorium. Powstaje jako nowy czynnik synergicznie wytworzony z kombinacji tradycyj-
nych zasobów, powiązanych z wiedzą i innowacyjnością. Jego możliwości kompensacyjne 
wyrażają się w zróżnicowaniu tworzących go elementów, obejmujących zarówno cechy 
naturalne, jak i skojarzoną z lokalnymi tradycjami, a zwłaszcza zasobami intelektualnymi 
ludzi, aktywność gospodarczą oraz kulturalną lokalnej społeczności [Korcelli-Olejniczak, 
Kozłowski, Bierzyński, Piotrowski 2017]. Szczególną rolę odgrywa jego zdolność do ad-
aptacji innowacyjnych możliwości i rozwiązań, dostarczanych przez współczesny rozwój 
gospodarczy, zwłaszcza gdy jest związany ze wzrostem znaczenia rynków lokalnych oraz 
powiązań gospodarczych o skali lokalnej i ponadlokalnej. 

Potrzebne jest więc tworzenie firm związanych z  wprowadzaniem nowych tech-
nologii i innowacyjnych metod pracy. Korzyści należy szukać w działalności opartej na 
wiedzy, pozwalającej na wyzwalanie pozytywnego związku między przedsiębiorczością 
a wynikami ekonomicznymi, mierzonymi produktywnością. Wpłynie to na możliwości 
pozytywnych zmian w strukturze zatrudnienia, szczególnie gdy gospodarka się rozwija 
i rośnie zapotrzebowanie na alternatywną pracę. 

Innowacyjne aspekty zmian na rynku pracy

Peryferyjne obszary wiejskie winny wkraczać na zmodyfikowaną drogę rozwoju, sprzy-
jającą stabilności gospodarczej. Ich gospodarka potrzebuje innowacyjności ukierunko-
wanej na wykorzystanie możliwości, jakie otwierają się w  efekcie zaistnienia nowych 
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tendencji rynkowych i  społecznych. Innowacje można więc określić jako metody lub 
urządzenia wykorzystywane do wykonywania nowych zadań, rozwiązywania problemów 
powstałych w danym środowisku [Sunding, Zilberman 2000]. Zakres i skala ich wykorzysta-
nia winny być zróżnicowane w zależności od konkretnych sytuacji. W większości udanych 
przypadków innowacje nie opierają się na nowych rozwiązaniach, lecz na wykorzystaniu 
już istniejących [Rajalahti, Janssen, Pehu 2008]. Jest to swoistego rodzaju funkcja adapta-
cyjna, służąca poprawie aktualnej sytuacji. Innowacje przeważnie nie są nowością absolut-
ną, a twórczym naśladownictwem o najczęściej lokalnym charakterze. Są związane z prak-
tyczną użytecznością i zdolnością do zastosowania w danej rzeczywistości. 

Wprowadzanie takich innowacyjnych rozwiązań do gospodarki wiejskiej niesie kon-
sekwencje dla rynku pracy. Stymuluje możliwości zatrudnienia na obszarach, które tego 
bardzo potrzebują. Istotne jest przy tym nie tylko zaistnienie tych rozwiązań, ale ich 
pełna absorpcja w ramach lokalnych możliwości. Dostępne zasoby, oparte na adaptacji 
innowacyjnych możliwości i rozwiązań, można próbować przenieść na działania w dzie-
dzinach rolniczych i pozarolniczych. 

Nowe rodzaje działalności wymagają bowiem uwzględnienia zarówno specyficz-
nych cech obszarów wiejskich i  typowych dla takich obszarów rodzajów działalności 
gospodarczej, jak i wkomponowania w gospodarkę wsi nowoczesnych przedsiębiorstw, 
z uwzględnieniem ich powiązania z zewnętrznymi (głównie miejskimi) sferami gospo-
darczymi jako ważnego środka potencjału rozwoju. Należy pogłębiać te więzi, dążyć do 
silniejszej integracji, wzrostu powiązań ponadlokalnych. Szczególnie ważne dla rozwoju 
obszarów wiejskich są bowiem te typy działalności, na które popyt pochodzi ze strony 
mieszkańców miast. 

Można więc, obok działalności rolniczej, rozróżnić dwie grupy aktywności pozarol-
niczej, sprzyjające zwiększeniu zatrudnienia i zmianom strukturalnym w odniesieniu do 
miejsc pracy: 

 · związane z tradycyjną gospodarką wiejską, oparte o bazę zasobów o lokalnym cha-
rakterze,  tj. działalność pozarolniczą zależną od ziemi, związaną ze specyfiką terenów 
wiejskich,
 · niezależne od specyfiki terenów wiejskich, które mogłyby być prowadzane z rów-

nym powodzeniem w warunkach miejskich. 
Wśród tych związanych z gospodarką wiejską podkreślany jest rozwój turystyki, w tym 

zwłaszcza agroturystyki, tj. aktywności turystycznej odbywającej się w  gospodarstwie 
rolnym. Działalność ta przynosi korzyści związane z zatrudnieniem rodzinom rolniczym, 
przyczyniając się w ten sposób do utrzymania rentowności gospodarstw rolnych. Agro-
turyści wydają także znaczne kwoty w bezpośredniej społeczności wiejskiej, wpływając 
w  ten sposób na pobudzenie działalności gospodarczej i  tworzenie/utrzymanie miejsc 
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pracy na obszarach wiejskich. Na większy rozwój agroturystyki można liczyć jednak je-
dynie tam, gdzie pozwalają na to warunki naturalne, na pozostałych terenach można 
ją traktować tylko jako uzupełniającą funkcję gospodarczą [Sikora 2014]. W części gmin 
rozwijających turystykę można zarazem zaobserwować przechodzenie z  agroturystyki 
na działalność gospodarczą związaną z usługami turystycznymi [Bajger-Kowalska, Tracz, 
Uliszak 2016]. Ma miejsce spadek liczby gospodarstw agroturystycznych, przy jednoczes-
nym zwiększeniu liczby innych ofert turystycznych, takich jak pensjonaty, hotele, ośrodki 
wypoczynkowe. Na tych terenach turystyka staje się dominującym źródłem utrzymania 
znacznego kręgu mieszkańców wsi i pozwala odczuwalnie zwiększyć zatrudnienie. 

Kolejnym kierunkiem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań jest dążenie do ko-
rzystniejszego, opartego na postępie technicznym, wykorzystania surowców odnawial-
nych pochodzenia organicznego do produkcji energii. Wiąże się to z  adaptowaniem 
technologii produkcji energii odnawialnej w  niewielkich zakładach, lokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw rolnych. Takie zakłady oferują stosunkowo 
wysokiej jakości miejsca pracy, co stanowi kolejną samą w sobie innowację w zakresie 
doskonalenia kwalifikacji lokalnej siły roboczej [Supporting 2009]. Bezpośrednie zatrud-
nienie dotyczy produkcji, przetwarzania i logistyki surowców, a także przetwarzania bio-
paliw. Odnawialne źródła energii, opierające się na rozproszonej energetyce są zwykle 
bardziej pracochłonne niż konwencjonalne źródła energii, a więc generują dodatkowe 
możliwości zatrudnienia. Ponadto powstają dodatkowe miejsca pracy związane z wy-
twarzaniem, zainstalowaniem i konserwacją małych lokalnych instalacji. 

Innowacje związane ze specyfiką terenów wiejskich mogą również opierać się na in-
nowacyjnym wykorzystywaniu unikalności posiadanych zasobów, o której świadczy ich 
pochodzenie, obejmujące kulturę wytwarzania, koegzystencję z przyrodą, rzadkość su-
rowców, a także posiadane właściwości ekologiczne i zdrowotne [Zajda 2013]. Dotyczy 
to głównie zasobów o charakterze przyrodniczym, a także gospodarczym. Szczególnie 
cenne są zasoby, których wyjątkowość podkreśla aspekt innowacyjności. Zasoby bar-
dziej pospolite mogą być natomiast wykorzystane niestandardowo z uwzględnieniem 
odrębności danego terytorium. 

Do takich wyjątkowych zasobów zalicza się: szczególne właściwości gleby bardzo 
wysokiej klasy, wyjątkowo korzystne stosunki wodne czy właściwości klimatyczne wy-
nikające z ogólnych walorów środowiska, umożliwiające wykorzystanie tych atutów np. 
dla produkcji roślin, których uprawa wymaga szczególnych niepowtarzalnych warun-
ków, jak np. pewnych gatunków kwiatów i  ziół stanowiących podstawowy, naturalny 
surowiec dla najnowszych generacji produktów farmaceutycznych czy kosmetolo-
gicznych, nadający im niepowtarzalne właściwości. W przypadku zasobów występują-
cych powszechnie, innowacyjność może polegać m.in. na prowadzeniu upraw roślin, 
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a zwłaszcza produkowaniu ich przetworów, w oparciu o specyficzne dla danego regionu 
technologie. 

Na wzrost zatrudnienia może więc wpłynąć wytwarzanie produktów o wysokiej jakości 
i produktów ekologicznych, które zajmują niszowe sektory sprzedaży i zazwyczaj kojarzone 
są z wysoką jakością oraz lokalną produkcją na małą skalę. W gospodarstwach ekologicz-
nych pracuje więcej osób niż w gospodarstwach nieekologicznych, co sugeruje, że produk-
cja i sprzedaż takich produktów sprzyja tworzeniu miejsc pracy. Jednak ich ogólny wpływ na 
zatrudnienie może być ograniczony ze względu na niewielkie rozmiary sektora. Odczuwalne 
znaczenie mogą mieć także i w tym przypadku efekty pośrednie, takie jak zwiększenie za-
trudnienia w turystyce, z uwagi na pozytywny ekologiczny wizerunek regionu. 

Możliwości dodatkowego zatrudnienia stwarzają również działania związane z ochro-
ną i kształtowaniem krajobrazu, służące poprawie jakości oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska, poprzez zabezpieczenie naturalnych ekosystemów. Są jednym z innowacyj-
nych kierunków działania, ukierunkowanym na rozwój i utrzymanie bioróżnorodności, co 
oznacza dodanie wartości oraz umocnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego. Związane 
z tym miejsca pracy mogą powstawać na odległych obszarach wiejskich, gdzie maleje za-
trudnienie w rolnictwie i nadal jest niewiele alternatywnych miejsc pracy. Na takich obsza-
rach ochrona i kształtowanie środowiska oferuje cenne możliwości dywersyfikacji zatrud-
nienia, jako że działania na rzecz przyrody i krajobrazu wymagają wkładu pracy, często 
specjalistycznej, a tym samym przyczyniają się do zwiększania możliwości zatrudnienia. 
Ponadto jeśli zakończą się sukcesem, to pośrednio wpłyną na dodatkowy wzrost zatrud-
nienia poprzez polepszenie warunków dla turystyki czy walorów lokalnej oferty. 

Pewne dodatkowe możliwości wzrostu zatrudnienia stwarza praca w sferze kultury. 
Działalność tego typu wymaga wiedzy i dużych nakładów pracy, a więc związana jest z 
tworzeniem miejsc pracy. Szeroko rozumiana sfera kultury obejmuje sztukę, dziedzictwo 
kulturowe, działalność artystyczną, rzemiosło artystyczne i użytkowe, wzornictwo, inte-
grację sztuki z codziennym życiem. Działania kulturowe, łączące sztukę i środowisko, sztu-
kę i krajobraz bądź sztukę i dziedzictwo regionalne mogą stać się ważnymi działaniami 
na obszarach wiejskich, tworząc unikalne dla danej lokalizacji możliwości dla turystyki 
i biznesu. Siła tych powiązań powoduje, że trudno jest precyzyjnie wydzielić wpływ sfery 
kultury na zatrudnienie. Wydaje się jednak, że zainteresowanie, a w ślad za nim popyt na 
tę działalność, rosną. Można więc oczekiwać, że znaczenie tej sfery dla tworzenia miejsc 
pracy na wsi ulegnie zwiększeniu, choć skala zjawiska jest trudna do określenia. 

Szczególnie znaczące możliwości zatrudnienia niesie zwiększanie na wiejskich 
terenach peryferyjnych udziału działalności pozarolniczej, opierającej się na róż-
nych typach nowoczesnych domen technologicznych niezależnych od środowiska 
wiejskiego. Kluczem do osiągnięcia celów rozwojowych są inwestycje i  nowe formy 
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działalności gospodarczej. Niesione przez nie zmiany i wdrażanie nowych technolo-
gii wydają się najważniejszą siłą napędową nie tylko rozwoju obszarów wiejskich, ale 
również kapitału ludzkiego. 

Obszary słabo rozwinięte często mogą oferować atrakcyjne lokalizacje dla tworzenia 
nowej działalności gospodarczej, zwłaszcza wiążącej się z zaawansowanymi sektorami 
nowoczesnej gospodarki, jak np. sektor biotechnologiczny czy nowoczesna elektronika, 
w tym w pierwszym rzędzie technologie informatyczne. Usługi informacyjne i technolo-
giczne mogą bowiem tworzyć wzrost możliwości zatrudnienia dla wszystkich sektorów 
na obszarach wiejskich. Wymogi w tym zakresie wymusza postęp technologiczny oraz 
zmiany popytu konsumenckiego i biznesowego, które umożliwiły zdalne transakcje i in-
terakcje. Pozwoli to na utworzenie nowoczesnych miejsc pracy, gwarantujących utrzy-
manie aktywności w stosunkowo długim okresie.

Właśnie zmiana profilu gospodarczego, oparta na wprowadzaniu nowoczesnych 
przedsiębiorstw przemysłowych i nowoczesnych usług, może stanowić stabilną ścieżkę 
rozwoju słabo rozwiniętych jednostek przestrzennych. Przyszłość rozwoju gospodar-
czego tych jednostek wymaga wprowadzania innowacji, tj. zdolności do tworzenia no-
wych specjalizacji, opartych na wiedzy i kompetencjach, powiązanych z nowoczesnymi 
technologiami ICT [Zrobek 2015]. Bardzo skutecznie podwyższy to wartość ich potencja-
łu i dzięki wzrostowi dynamiki zdolności rozwojowych pozwoli na wyraźne zwiększenie 
miejsc pracy na terenach wiejskich. Efekty pozyskiwania nowych umiejętności przekła-
dają się na różne płaszczyzny działania i  zwiększają zdolności do absorpcji kolejnych 
innowacji. W przypadku obszarów słabo rozwiniętych ważna jest przy tym mobilność 
społeczna, ułatwiająca adaptację do nowych zawodów. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie zasobowe i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju 
polskiej wsi, należy uznać, że możliwości zatrudnienia będą się w dużej mierze kształto-
wać w zależności od konkretnych ukształtowanych lokalnie sytuacji. Na podstawie anali-
zowanego materiału można pokusić się o utworzenie pewnego schematu pozwalającego 
ukazać możliwości wpływu działań innowacyjnych na problemy zatrudnienia na peryfe-
ryjnych terenach wiejskich. Można tutaj wyróżnić następujące zakresy wprowadzania no-
wych działalności i ich przewidywane konsekwencje dla zatrudnienia mieszkańców wsi: 

 · wprowadzanie drobnych innowacyjnych udoskonaleń (unowocześnienie produktu, 
technologia produkcji) w ramach dotychczas prowadzonej tradycyjnej działalności – 
wpłynie pozytywnie na popyt i pozwoli utrzymać stan zatrudnienia,
 · gruntowne unowocześnienie dotychczas prowadzonej działalności poprzez wykorzy-

stywanie nowych technologii działania, zmian organizacyjnych – pozwoli umocnić po-
zycję konkurencyjną przedsiębiorstw, przyczyni się do obniżenia zatrudnienia w trady-
cyjnej działalności rolniczej, ale wzmocni stabilność zatrudnienia na niższym poziomie,
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 · rozwijanie na coraz większą skalę innowacyjnych pozarolniczych rodzajów dzia-
łalności związanych ze środowiskiem wiejskim, pozwalających na uzupełnianie, roz-
szerzanie, tworzenie związanych z  gospodarką wiejską konfiguracji działalności (np. 
przy spadku znaczenia rolnictwa wzrost udziału innej działalności, uwzględniającej 
specyfikę wiejską, zwłaszcza usług np. związanych z turystyką i rekreacją, zdrowiem, 
edukacją, transportem) – spowoduje wzrost zatrudnienia, na części obszarów wręcz 
stosunkowo dynamiczny i zdobywanie nowych kwalifikacji, 
 · dywersyfikację działalności pozarolniczej poprzez wprowadzanie i  rozpowszech-

nianie na obszarach peryferyjnych zupełnie nowych rodzajów działalności, głównie 
nowych technologii, zwłaszcza ICT i biotechnologii, nowoczesnych domen technolo-
gicznych w dużej mierze niezależnych od środowiska wiejskiego – przyniesie to zupeł-
nie nowe stanowiska pracy, stwarzające przesłanki dla silnego wzrostu zatrudnienia 
przynajmniej na części słabo rozwiniętych gospodarczo terytoriów. 

Wybór takich innowacyjnych aktywności przez poszczególne jednostki terytorialne 
będzie powiązany z lokalnymi uwarunkowaniami, wyrażającymi się głownie w: prowa-
dzonej dotychczas działalności gospodarczej i jej zdolności do przemian, posiadanych 
kluczowych zasobach (np. zasoby naturalne, jakość zasobów ludzkich, szeroko rozumia-
na infrastruktura), oraz postrzeganiu korzyści, jakie przynoszą dla danej społeczności 
poprzez przyczynianie się do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, i w zależ-
ności od nich będzie przybierał postać różnorodnych kombinacji i powiązań. 

Szczególnej uwagi wymaga poziom przygotowania czynnika ludzkiego. Wiejskie 
rynki pracy są bowiem nadal w dużej mierze obciążone niskimi kwalifikacjami i nisko-
płatną pracą. Stoją więc przed ogromnymi potencjalnymi zmianami, ponieważ wzrost 
wiedzy, kompetencji i pracy związanej z sektorami nowoczesnych technologii zaczyna 
dominować na rynku pracy, a ta nowa technologia i jej kreatywne wykorzystanie w śro-
dowisku wiejskim, a także rozwój zasobów ludzkich i zwrócenie uwagi na mniej mate-
rialne zasoby, w tym kapitał społeczny w różnych postaciach, stają się jednym z kluczo-
wych czynników niezbędnych przemian. 

Jest to tym istotniejsze w sytuacji, gdy wieś w dojrzałych gospodarkach rynkowych 
w  coraz większym stopniu zmienia się i  ewoluuje w  kierunku tworzenia różnorodnej 
mieszanki działalności produkcyjnej i usługowej, zwłaszcza w ramach aktywności poza-
rolniczej [Whitener, McGranhan 2003]. Tradycyjny sektor, oparty na gospodarce rolnej, 
nie jest już głównym źródłem rozwoju i w coraz mniejszym stopniu stanowi źródło za-
trudnienia [Zrobek 2017]. Staje się nim nowa działalność gospodarcza, przenoszona na 
obszary wiejskie i warunkująca powstawanie nowych perspektywicznych miejsc pracy. 
Wymaga ona jednak znacznie wyższych kompetencji zawodowych mieszkańców wsi. 
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Zakończenie 

Peryferyjne obszary wiejskie odbiegają od współczesnej gospodarki, napędzanej przez 
endogenny wzrost i systemy innowacji, rozwijający się sektor usług, dobrze połączone 
w sieć przy użyciu ICT przedsiębiorstwa i wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Na tych 
terenach sytuacja kształtuje się inaczej, bardzo często odczuwa się brak wykwalifikowa-
nych pracowników, istnieje niewiele dobrze płatnych, bezpiecznych miejsc pracy, a po-
wiązania gospodarcze są słabo rozwinięte. Zatrudnienie na obszarach wiejskich, odle-
głych od ośrodków rozwoju, jest zwykle zależne od znacznie węższego zestawu dziedzin 
działalności. Jest ono ponadto często niskie, sezonowe, charakteryzuje się niewielkimi 
kwalifikacjami, a także ograniczonymi możliwościami szkolenia i awansu zawodowego. 
W konsekwencji ujawniają się problemy wynikające z nieatrakcyjności miejsc pracy i bra-
ku alternatywnych opcji. 

Słabość rozwoju wielu wiejskich obszarów peryferyjnych wymaga więc działań po-
zwalających na długofalowe rozwiązywanie istniejących dylematów, co pozwoli przełożyć 
się na pozytywne zmiany na wiejskim rynku pracy. Powinny one pobudzać dywersyfikację 
zatrudnienia. Niezbędne są zwłaszcza inwestycje w rozwój infrastruktury oraz wysiłki na 
rzecz podnoszenia kompetencji lokalnej społeczności, umożliwiających adaptację róż-
norodnych innowacyjnych rozwiązań. Adekwatne do potrzeb zwiększenie zatrudnienia 
można osiągnąć tylko dzięki rozwijaniu wielokierunkowej aktywności pozarolniczej.

 Potencjał wzrostu obszarów wiejskich tkwi w  ich zdolności do modernizacji bazy 
ekonomicznej i innowacji dostosowanych do konkretnych rynków i wykorzystywanych 
w nowych i starych dziedzinach gospodarki. Możliwe są nowe powiązania i komplemen-
tarność działalności rolniczej, turystyki wiejskiej, aktywności opartej na nowoczesnych 
domenach technologicznych i innych rodzajów działalności gospodarczej, atrakcji kultu-
ralnych, zrównoważenia środowiskowego, tożsamości lokalnej i krajobrazów. Osiągane 
są one poprzez przekształcanie przestrzeni wiejskiej, eksplorację nowych horyzontów 
ekonomicznych, tworzenie nowych relacji, integrację obszarów wiejskich, innowacje 
i  rewolucję technologiczną oraz przystosowanie nowych modeli i  sił, które napędzają 
zmiany społeczeństwa i środowiska.

Istotne znaczenie dla skuteczności działań stymulujących zatrudnienie na obszarach 
wiejskich ma bardziej holistyczne rozumienie innowacji i jej wprowadzania na powyższe 
obszary. Na rynku pracy zaczyna dominować rozwój wiedzy i informacji, a nowa tech-
nologia i jej twórcze wykorzystanie w kontekście potrzeb wsi, jak również rozwoju zaso-
bów ludzkich, staje się podstawą zachodzących przekształceń. Pozwoli na wytworzenie 
umiejętności, zdolności, relacji i powiązań dających trwałe podstawy dla symulowania 
przeobrażeń w zatrudnieniu na peryferyjnych obszarach wiejskich. 
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