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WPROWADZENIE 

Niniejsza publikacja jest pokłosiem prac badawczych w ramach projektu 
„Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych” realizo-
wanych w roku 2010. Projekt finansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach priorytetu VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich) i działania 
6.1.1. (Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy). 
Niniejsza publikacja ma zadanie upowszechnienia wniosków z badania finansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Badanie było skoncentrowane na sytuacji osób bezrobotnych w pięciu wy-
branych powiatach województwa mazowieckiego, charakteryzujących się najwyższą 
stopą bezrobocia długookresowego. Tło problemowe naszych prac stanowią poniż-
sze dane. We wrześniu 2010 r. bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło 11,5%, 
w województwie mazowieckim 8,9%1, a w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 
962,8 tys. kobiet (53,1%) oraz 849,9 tys. mężczyzn. Na 100 zarejestrowanych bezro-
botnych mężczyzn przypadało 113 kobiet, wobec 112 rok wcześniej i 130 w 2008 r. 
Ten obraz generalnie nienajgorszej sytuacji na mazowieckim rynku pracy nie doty-
czy całego regionu. W powiecie szydłowieckim bezrobocie wynosiło 32,9%, w ra-
domskim 28,8%, przysuskim 23,8%, makowskim 19,4%, w powiecie grodzkim mia-
sta Radomia 21,1%. W dodatku poziom aktywności ekonomicznej w tych powiatach 
jest niski, trwałość zaś bezrobocia znaczna, mimo poprawy sytuacji na rynku pracy 
w latach 2004–2008.  

Wśród osób chronicznie bezrobotnych, pozostających bez pracy przez okres po-
nad 24 miesięcy, dominują kobiety. Przykładowo w powiecie szydłowieckim według 
danych Banku Danych Regionalnych GUS liczba kobiet pozostających bez pracy 
powyżej 24 miesięcy w 2009 r. wynosiła 1127 osoby, podczas gdy liczba mężczyzn 
dwukrotnie mniej – 565 osób. Dysproporcje wśród ogółu bezrobotnych nie były tak 
widoczne, bowiem na 5530 osób bezrobotnych w 2009 r. było 2730 mężczyzn  
i 2800 kobiet. Jak pokazują dane badania aktywności ekonomicznej ludności za  
IV kwartał 2009 r., kobiety w Polsce są znacznie częściej bierne zawodowo (bier-
nych według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy jest 8,8 mln, w porówna-
niu z około 5,4 mln mężczyzn). Co więcej, znacznie trudniej znaleźć im pracę, co 
przekłada się na większe prawdopodobieństwo popadnięcia w bezrobocie chroniczne.  

                                                 
1 Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny, wrzesień 2010, MPiPS, 

Warszawa 2010. 
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W IV kwartale 2009 r. bezrobotny mężczyzna poszukiwał pracy średnio 10,4 
miesiąca, a kobieta 12 miesięcy. Część z osób wykluczonych ma poważne problemy 
z podjęciem jakiejkolwiek pracy ze względu na niskie kwalifikacje, ale również  
z powodu przyzwyczajenia do życia „na zasiłku” albo zniechęcenia. W przypadku 
kobiet problemem są trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem 
albo niepełnosprawnym członkiem rodziny, co sprawia, że skłonne byłyby podjąć 
pracę jedynie za wynagrodzenie wystarczająco wysokie, by dodatkowo sfinansowa-
ło kupienie usług opiekuńczych na rynku, tymczasem w przypadku osób o niskich 
kwalifikacjach najczęściej można znaleźć pracę jedynie za stawkę minimalną. Inną  
przyczyną braku oficjalnego zatrudnienia jest praca w tzw. szarej strefie.  

Prowadzone w przeszłości badania wskazały, że aktywna polityka rynku pracy 
jest mało skuteczna w pomocy w powrocie do zatrudnienia osobom długotrwale  
i chronicznie bezrobotnym2. Problem niewielkiej skuteczności działań aktywizacyj-
nych nie dotyczy jedynie specyfiki sytuacji mazowieckiego czy szerzej – polskiego 
rynku pracy. W państwach znacznie bogatszych i o znacznie większej wiedzy teore-
tycznej na temat długotrwałej biedy i przewlekłego bezrobocia, a także dłuższej 
tradycji wprowadzania innowacyjnych metod przeciwdziałania tym problemom, ma-
my ciągle do czynienia z występowaniem jednostek, które bez regularnie otrzymy-
wanego zasiłku nie są w stanie przetrwać. Trudno się dziwić, że w Polsce wyklucze-
nie z rynku pracy także występuje. Źródła wielu ludzkich negatywnych trajektorii 
życiowych współzależą od predyspozycji jednostkowych oraz warunków środowi-
skowych, w których przychodzi ludziom żyć, ale także od instytucji i konkretnych 
postaw osób, które powołane są do pomocy ludziom długotrwale bezrobotnym. Brak 
działań aktywizacyjnych prowadzi zaś do powielania kultury ubóstwa i dziedzicze-
nia wykluczenia przez kolejne pokolenia3.  

Jako główną potrzebę realizacji projektu na obszarze wybranych pięciu 
powiatów województwa mazowieckiego, które cechują się wysokim i trwałym 
odsetkiem osób bezrobotnych, wskazujemy konieczność złagodzenia problemu 
chronicznego bezrobocia dziedziczonego przez kolejne pokolenia mieszkańców 
                                                 

2 M. Bednarski, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, IPiSS, War-
szawa 1996; K. Kaczmarek, Projekty aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat. 
Punkt widzenia publicznych służb zatrudnienia, „Rynek Pracy” lipiec 2005, s. 43–59;  
J. Kluve, H. Lehmann, Ch.M. Schmidt, Active Labor Market Policies in Poland: Human 
Capital Enhancement, Stigmatization or Benefit Churning, „Journal of Comparative 
Economics” 1999, No. 27, s. 61–89; S. Golinowska, A. Ruzik, B. Pieliński, J. Gandzia-
rowska, Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, IPiSS, Warszawa 
2007; Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji 
bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, 
Warszawa 2008. 

3 A. Karwacki, Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej, Wyd. UMK, 
Toruń 2006. 
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tego regionu przez dostarczenie władzom samorządowym diagnozy sytuacji 
oraz wskazówek i rekomendacji pozwalających na skuteczniejszą aktywizację 
tej grupy osób. W szczególności zaś chodzi o wyrównanie dysproporcji pomiędzy 
kobietami i mężczyznami. Badania te wydają się niezbędne ze względu na niską 
efektywność dotychczasowych działań dotyczących tej grupy osób bezrobotnych, 
potocznie określanej jako „niezatrudnialna”. Celem głównym projektu było okre-
ślenie – na podstawie badania sytuacji w roku 2010 – szans i barier aktywizacji 
zawodowej mężczyzn i kobiet, którzy pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy, 
a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań mających na celu poprawę sy-
tuacji tej grupy ludności oraz zmniejszenie dysproporcji między kobietami  
i mężczyznami w wybranych powiatach województwa mazowieckiego (szydło-
wiecki, radomski, miasto Radom, przysuski, makowski).  

Połączenie metod ilościowych i jakościowych pozwoliło pokazać, czy istnieją 
wspólne cechy rynku pracy w badanych powiatach, czy też przyczyną wysokiego 
bezrobocia kobiet i mężczyzn są inne czynniki dla każdego obszaru. Za cele szcze-
gółowe uznajemy: 
1. Wskazanie na podstawie analiz statystycznych za okres 2003–2009 czynników 

różnicujących sytuację w badanych powiatach. Na ile przyczyny wysokiego 
bezrobocia tkwią w czynnikach zewnętrznych, dotyczących krajowego i regio-
nalnego rynku pracy, a na ile w cechach danego powiatu.  

2. Określenie – na podstawie wywiadów – indywidualnych „strategii przetrwania” 
stosowanych w 2010 r. przez gospodarstwa domowe i rodziny z osobami chroni-
cznie bezrobotnymi (w tym wskazanie na ewentualne różnice wynikające z płci). 
Wskazanie wśród czynników społecznych, demograficznych i ekonomicznych – 
takich jak wiek, płeć, liczba osób w gospodarstwie domowym, wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe i staż pracy, kapitał społeczny wyrażany poprzez sieć 
powiązań i relacji z innymi ludźmi – tych, które sprzyjają aktywizacji zawodowej 
osób chronicznie bezrobotnych, i tych, które szanse na nią ograniczają, w tym 
wynikających z pełnienia ról płciowych. Stworzenie w oparciu o przeprowadzone 
analizy i badania rekomendacji dla lokalnych samorządów i instytucji rynku 
pracy.  

Jako obszar realizacji badania poświęconego osobom chronicznie bezrobotnym 
zostało wybranych pięć powiatów województwa mazowieckiego, które od lat przo-
dują w statystykach, jeśli chodzi o odsetek osób długotrwale bezrobotnych: szydło-
wiecki, radomski, przysuski, miasto Radom, makowski. Powiaty te cechują się 
jednocześnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz dużą biernością zawodową 
mieszkańców. Tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywiza-
cja zawodowa tamtejszych bezrobotnych wymaga wielowymiarowego, niestandar-
dowego działania. Kluczem do sukcesu jest w takim przypadku dopasowanie propo-
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nowanych działań do lokalnej specyfiki i zróżnicowanych potrzeb gospodarstw 
domowych, których rozpoznanie jest jednym z głównych celów niniejszego badania.  

Pierwszy etap badania objął analizę materiałów zastanych – przede wszystkim 
danych dotyczących rynku pracy: poziomu bezrobocia, zatrudnienia, zmian na 
regionalnym rynku pracy i rynkach lokalnych w okresie 2003–2009. Analizie pod-
dane zostały także lokalne strategie rozwoju i strategie rozwiązywania problemów 
społecznych oraz lokalne programy aktywizacyjne (głównie pod kątem naboru ucze-
stników i efektywności). Ocena taka miała na celu spojrzenie z szerszej perspektywy 
na lokalny rynek pracy, problemy społeczne osób tam zamieszkujących, a także 
bariery w aktywizacji zawodowej. Wstępne wnioski z analizy materiałów posłużyły 
do przygotowania scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych. Realizacja 
wywiadów indywidualnych miała na celu weryfikację postawionych hipotez oraz 
głębsze poznanie czynników wpływających na sytuację życiową rodziny i szanse jej 
aktywizacji zawodowej. Dzięki wywiadom indywidualnym mieliśmy nadzieję poz-
nać także ukryte motywacje, którymi kierują się poszczególni członkowie rodziny.  

W pierwszej kolejności zakres badania terenowego objął wywiady z przed-
stawicielami władz samorządowych – po dwie osoby w powiecie – łącznie 10 wy-
wiadów. Ich celem było poznanie ogólnej sytuacji w powiecie, a także miejsca 
lokalnej polityki społecznej wobec osób wykluczonych i długotrwale bezrobotnych 
w całości polityki prowadzonej na szczeblu powiatu.  

Drugą grupę respondentów stanowili pracownicy socjalni ośrodków pomocy 
społecznej (OPS) oraz doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy (PUP)  
w liczbie 2 na dany powiat, czyli 10 pracowników socjalnych i 10 pracowników 
PUP – łącznie 20 wywiadów. Pracownicy ci zostali wyselekcjonowani ze względu 
na zakres obowiązków – osoby pracujące z osobami chronicznie bezrobotnymi oraz 
(w przypadku PUP) pracownicy doradzający oraz odpowiadający za konstrukcję  
i wdrażanie projektów aktywizujących długotrwale bezrobotnych. Tym samym wy-
wiady zostały przeprowadzone z ekspertami-praktykami odpowiedzialnymi za reali-
zację celów lokalnej polityki społecznej w praktyce. Pracownicy tych placówek byli 
proszeni jednocześnie o wskazanie potencjalnych rozmówców wśród osób korzysta-
jących z pomocy obu placówek.  

Trzecią grupę respondentów stanowiły rodziny, w których są osoby chronicznie 
bezrobotne, stale korzystające z opieki społecznej (z minimalnymi w opinii pracow-
ników OPS szansami na poprawę swojej sytuacji, w tym rodziny, w których stwier-
dzono dziedziczne wykluczenie, tzn. kolejne pokolenie korzysta z pomocy społecz-
nej), po sześć w powiecie – razem 30 wywiadów. Celem wywiadów było określenie 
potrzeb, motywacji i barier w zakresie aktywizacji zawodowej członków każdej  
z rodzin. Rodziny te były dobierane zgodnie z zasadą różnorodności fenomenolo-
gicznej, tzn. tak, by różniły się między sobą cechami społeczno-demograficznymi, 
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np. rodziny z jedną osobą bezrobotną, wszystkimi dorosłymi pozostającymi bez pra-
cy, z dziećmi w wieku szkolnym, z dziećmi pełnoletnimi.  

Czwartą grupę stanowiły rodziny z osobami chronicznie bezrobotnymi, które 
przynajmniej od dwóch lat stale poprawiają swoją sytuację bytową – po sześć wy-
wiadów w powiecie – razem 30 wywiadów. By zbadać różne ścieżki wychodzenia  
z wykluczenia i bezrobocia, do badania wytypowano zarówno rodziny, których byt 
polepszył się dzięki poprawie losu samej osoby chronicznie bezrobotnej, jak i takie, 
gdzie zauważono poprawę warunków na skutek starań innych niż osoba chronicznie 
bezrobotna członków rodziny. W trakcie realizacji wywiadów z obiema grupami ro-
dzin zwracano szczególną uwagę na zróżnicowanie płciowe, jeśli chodzi o pozosta-
wanie bez pracy, radzenie sobie w życiu codziennym, podział obowiązków i role  
w rodzinie oraz szanse na poprawę losu.  

Ostatnią przebadaną grupę stanowili lokalni pracodawcy – po 2 w każdym 
powiecie – razem 10 wywiadów. Celem wywiadów było przede wszystkim zbadanie 
postaw pracodawców wobec osób chronicznie bezrobotnych, perspektyw zatrudnie-
nia nowych pracowników, ale też generalna ocena sytuacji na rynku pracy.  

Łącznie w każdym z pięciu badanych powiatów zostało zrealizowanych 20 wy-
wiadów (12 z rodzinami, 4 z pracownikami PUP i OPS i po 2 z pracodawcami  
i przedstawicielami władz), co daje razem 100 wywiadów indywidualnych. Analiza 
materiałów zastanych oraz wnioski z badań terenowych posłużyły do opracowania 
niniejszej książki. Przedstawia ona sytuację gospodarstw domowych z osobami 
chronicznie bezrobotnymi, czynniki wpływające na szanse aktywizacji zawodowej, 
a także propozycje konkretnych rozwiązań z zakresu lokalnej polityki społecznej. 
Badania terenowe (przeprowadzenie wszystkich wywiadów indywidualnych oraz  
sporządzenie ich transkrypcji) zostały zrealizowane przez toruńską Pracownię Ba-
dań Społecznych i Marketingowych „Soma”.     

Prezentujemy poniżej efekty kolejnych etapów zrealizowanego przez nas postę-
powania badawczego, na które składają się: 1) analiza sytuacji na rynku pracy w in-
teresującym nas regionie autorstwa Anny Ruzik-Sierdzińskiej, 2) analiza dokumentów 
o charakterze strategii społecznych w poszukiwaniu diagnozy podstawowych proble-
mów doświadczanych w interesujących nas powiatach i gminach, zasobów oraz pla-
nów działania konstruowanych w tych jednostkach terytorialnych, dokonana przez 
Arkadiusza Karwackiego, 3) analiza materiału zgromadzonego w ramach indywidu-
alnych pogłębionych wywiadów z przedstawicielami lokalnej władzy, przedsiębior-
cami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi oraz bezrobotnymi długo-
okresowymi (z podziałem na tych, którzy rokują zmianę sytuacji, i tych, co nie 
rokują) w pięciu interesujących nas powiatach, autorstwa Arkadiusza Karwackiego  
i Pawła Kubickiego. Całość wieńczą wnioski ogólne i zbiór aneksów, opracowane 
przez Arkadiusza Karpackiego, Pawła Kubickiego, Anny Ruzik-Sierdzińskiej.  



 



1. RYNEK  PRACY  W  POWIATACH:  
MAKOWSKIM, PRZYSUSKIM, MIEŚCIE  
RADOMIU, RADOMSKIM, SZYDŁOWIECKIM   
 

Ważnym krokiem w ramach diagnozy sytuacji socjalnej w interesujących nas 
powiatach województwa mazowieckiego była analiza lokalnego rynku pracy. Intere-
sowała nas sytuacja w latach 2003–2009, które obejmowały, z wyjątkiem roku 2009, 
okres korzystny z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Analizy przeprowadzone 
zostały na podstawie zastanych danych ilościowych i wyników różnych badań. 
Główne źródła informacji to: Bank Danych Regionalnych GUS, informacje o bez-
robociu rejestrowanym, dane i opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej. Niestety, kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) GUS 
ze względu na wielkość próby nie pozwala na podanie wiarygodnych wskaźników 
na poziomie powiatu, może zatem służyć najwyżej do prezentowania zmian sytuacji 
w kraju lub na poziomie całego województwa. 

Interesowało nas przede wszystkim, co działo się na mazowieckim rynku pracy 
w okresie relatywnie dobrej koniunktury lat 2003/2004–2008, jednak dane prezen-
towane w tym raporcie często dla porównania obejmują rok 2002, a tam, gdzie są 
dostępne informacje, także rok 2009, żeby sprawdzić, jak spowolnienie gospodarcze 
wpłynęło na sytuację w interesujących nas powiatach. 

Jak pokazują dane statystyczne, od drugiego kwartału 2003 r. spadała w Polsce 
liczba bezrobotnych i rosło zatrudnienie, dopiero pod koniec 2008 r. polska gospo-
darka zaczęła odczuwać skutki światowego kryzysu. Jednocześnie aż do roku 2007 
rosła także liczba osób biernych zawodowo, to znaczy niepracujących ani nieposzu-
kujących pracy4 (rys. 1). Niektóre analizy wskazywały, że to zjawisko ma źródło  
w czynnikach instytucjonalnych i że spadek podaży pracy mógł w pewnym stopniu 
przyczynić się do redukcji bezrobocia5. 

                                                 
4 Wykres oparty jest na danych badania aktywności ekonomicznej ludności, należy pa-

miętać, że definicja osoby bezrobotnej w BAEL różni się od przyjmowanej w statystykach 
bezrobocia rejestrowanego, stąd prezentowane liczby bezrobotnych różnią się od liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, które omawiane są w dalszej części niniejszego 
rozdziału.  

5 Por. Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, 
MPiPS, Warszawa 2008. 
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Rysunek 1. Liczba pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo  
w latach 2003–2009 

 
Źródło: GUS (2010), BAEL.  

Ożywienie miało wpływ na to, jak łatwo można było opuścić szeregi bezro-
botnych. W okresie od 2003 do 2008 r. spadała stopa bezrobocia długookresowego. 
Według metodologii BAEL 10,4% osób aktywnych zawodowo było bezrobotnych 
13 miesięcy albo dłużej w pierwszym kwartale 2003 r. i jedynie 1,8% w czwartym 
kwartale 2008. Spowolnienie wzrostu gospodarczego obniżyło szansę szybkiego 
znalezienia pracy i spowodowało, że w czwartym kwartale 2009 r. bez pracy przez 
przynajmniej 13 miesięcy pozostawało 2,1% aktywnych zawodowo. Stopa bezrobo-
cia długookresowego była przy tym wyższa dla kobiet niż dla mężczyzn. 

Województwo mazowieckie miało zawsze względnie korzystną sytuację w po-
równaniu z resztą kraju, ze stopą bezrobocia niższą niż ogólnopolska. Jednocześnie 
jest to województwo najbardziej zróżnicowane ze względu na charakterystyki eko-
nomiczne, w tym sytuację na lokalnych rynkach pracy. O dobrej przeciętnej sytuacji 
przesądza przede wszystkim aglomeracja warszawska i podregion powiatów wokół 
stolicy, natomiast wiele powiatów leżących dalej od centrum województwa od lat 
zmaga się z niską aktywnością zawodową, niską stopą zatrudnienia, wysokim odset-
kiem bezrobotnych długookresowo oraz stopą bezrobocia często ponad dwukrotnie 
przewyższającą stopę bezrobocia w kraju (por. rys. 2). 
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Rysunek 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim  
   (grudzień 2009) 
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Głównym obszarem zainteresowania projektu była sytuacja w pięciu wybranych 
rejonach województwa mazowieckiego dotkniętych wysokim bezrobociem, szcze-
gólnie bezrobociem chronicznym. Powiaty przysuski i radomski są powiatami wiej-
skimi, z mniej niż 1/5 ludności zamieszkującą w niewielkich miastach, co wpływa 
także na strukturę zatrudnienia – większość pracuje w rolnictwie lub leśnictwie.  
W powiecie makowskim i szydłowieckim około 1/3 ludności mieszka w miastach, 
jednak zatrudnienie w rolnictwie i leśnictwie jest także wysokie. Powiat grodzki 
obejmujący miasto Radom cechuje się mniej więcej równym udziałem zatrudnienia 
w przemyśle lub budownictwie, usługach rynkowych oraz usługach pozarynkowych. 

Województwo mazowieckie ma wprawdzie stopę bezrobocia niższą od prze-
ciętnej dla Polski, ale większym problemem jest długość pozostawania na bezrobo-
ciu, co jest wskaźnikiem wykluczenia z rynku pracy i ogranicza możliwości powrotu 
do zatrudnienia. Dane za grudzień 2008 r., czyli obejmujące okres początku spowol-
nienia rozwoju gospodarczego i tuż przed rozpoczęciem naszych badań pokazują, że 
przeciętny udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy  
w bezrobociu ogółem w Polsce wynosił 34%, natomiast w woj. mazowieckim 
40,8%. Powiaty, które są przedmiotem naszego zainteresowania, miały do 53,1% 
takich bezrobotnych, co dawało im niechlubne czołowe miejsca w województwie  
i równie wysoką pozycję w całym kraju. 

Gdy za wyznacznik dotkliwego bezrobocia przyjmiemy ustawową definicję 
bezrobocia długotrwałego, sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Przypomnijmy, że za 
bezrobotnego długotrwale ustawodawca uznał: „bezrobotnego pozostającego w re-
jestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostat-
nich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego 
dorosłych”6. W grudniu 2008 r. było 51,1% takich bezrobotnych w Polsce, 54,9%  
w województwie mazowieckim oraz blisko 2/3 wszystkich bezrobotnych w pięciu 
badanych powiatach. Oznacza to, że wielu bezrobotnych po krótkich okresach za-
trudnienia (często sezonowego albo subsydiowanego), szybko znajduje się ponow-
nie w rejestrach powiatowych urzędów pracy, a przypomnijmy, że dane te dotyczą 
okresu względnie dobrej sytuacji na rynku pracy. 

Celem tego rozdziału książki jest próba znalezienia w danych statystycznych 
przyczyn tego zróżnicowania. Część pierwsza poświęcona jest opisowi zmian 
sytuacji gospodarczej w badanych powiatach w ostatnich dekadach. Pozwala to 
pokazać, jak pewne wydarzenia z przeszłości wpłynęły na obecną sytuację, które 
problemy mają korzenie w transformacji i poprzednich okresach spowolnienia go-
spodarczego oraz przedstawić szersze tło lokalnych rynków pracy. Wpływ na zaso-
by siły roboczej i jej wykorzystanie mają zjawiska demograficzne, takie jak przyrost 

                                                 
6 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 

2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami), art. 2 pkt. 5. 
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naturalny, migracje, zmiany struktury populacji ze względu na wiek, płeć czy wy-
kształcenie. Dlatego w drugiej części przedstawiono strukturę ludności badanych 
powiatów w interesujących nas przekrojach. W części trzeciej pokazano, ile osób  
w pięciu powiatach jest zarejestrowanych jako bezrobotni, z jakich przyczyn i jakie 
cechy sprzyjają pozostawaniu bez zatrudnienia szczególnie długo. W kolejnej części 
omawiamy różne formy aktywnej polityki rynku pracy stosowane na lokalnych ryn-
kach i pokazujemy, jaki to miało wpływ na szanse wychodzenia ludzi z bezrobocia. 
Rozdział obrazujący pierwszy etap podjętego przez nas postępowania badawczego 
kończą wnioski, a w aneksie do raportu zamieszczone są m.in. szczegółowe zesta-
wienia danych statystycznych dla powiatu makowskiego, przysuskiego, radomskie-
go, szydłowieckiego i Radomia. 

1.1. SYTUACJA  GOSPODARCZA  
       W  WYBRANYCH  POWIATACH  

Na obecną sytuację gospodarczą i powiatowe rynki pracy wpływ mają różne 
czynniki z przeszłości. Od strony zmian popytu na pracę była to restrukturyzacja 
przemysłu i prywatyzacja niektórych zakładów po 1990 r. oraz nowe inwestycje  
a w późniejszych latach rozwój sektora prywatnego. Pracodawcy zaczęli szukać 
pracowników z innymi niż poprzednio poszukiwane kwalifikacjami, bardziej mobil-
nych, wzrósł zwrot z wykształcenia.  

Z punktu widzenia podaży pracy dużą rolę odegrała polityka społeczna, która 
umożliwiała skorzystanie z wcześniejszej emerytury i jej zamienników (rent z tytułu 
niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych itp.). Polityka taka 
miała łagodzić skutki przemian gospodarczych czy kryzysów. Poskutkowało to od-
pływem z rynku pracy wielu roczników osób jeszcze w wieku produkcyjnym, co 
przyczyniło się do osłabienia wzrostu wskaźników bezrobocia, natomiast jest jed-
nym z powodów wyjątkowo niskiej na tle krajów Unii Europejskiej aktywności 
zawodowej Polaków w wieku 50 i więcej lat. 

W pięciu badanych powiatach na sytuację gospodarczą wpływ ma przede 
wszystkim duży udział niewielkich gospodarstw rolnych i likwidacja lub znaczny 
spadek zatrudnienia w zakładach przemysłowych w latach 90. XX w. Część siły ro-
boczej odeszła wówczas z rynku pracy, wiele osób zasiliło szeregi bezrobocia struk-
turalnego. Grupa bezrobotnych chronicznie z powodu utraty zasobów kapitału ludz-
kiego, a często nawet niskiego zasobu kapitału społecznego, ma trudności ze zna-
lezieniem trwałego zatrudnienia nawet przy lepszej koniunkturze ekonomicznej.  
W całym kraju relatywnie duży odsetek ludzi pracuje w rolnictwie, jednak produkt 
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wytwarzany przez sektor rolniczy jest niski z powodu przewagi niewielkich gospo-
darstw rolnych, w których pracuje zwykle gospodarz i członkowie jego rodziny. 
Specyfika polskiego rolnictwa (zmieniająca się powoli od kilku lat) powoduje, że 
część zatrudnienia w tym sektorze to w rzeczywistości bezrobocie ukryte, osoby 
pracujące nie więcej niż kilka godzin w tygodniu, które z dużym prawdopodobień-
stwem nie znalazłyby pracy poza rolnictwem. J. Witkowski oszacował wielkość tzw. 
zbędnej siły roboczej w rolnictwie na początku transformacji na ponad 60 tys. osób 
w wieku produkcyjnym7. Nie są znane podobne szacunki na poziomie interesują-
cych nas powiatów, ale można przypuszczać, że także część osób, które nie figurują 
w statystykach bezrobocia, bo pracują w rolnictwie, w rzeczywistości należałoby 
objąć działaniami aktywizacyjnymi ułatwiającymi im znalezienia pracy na rynku 
pozarolniczym. 

Dla całego województwa mazowieckiego atrakcyjnym dużym rynkiem pracy  
w sektorach pozarolniczych jest aglomeracja warszawska o dużym potencjale roz-
wojowym, co powoduje absorbowanie wykształconej siły roboczej gorzej rozwi-
niętych obszarów.  

Powiat makowski   

Powiat obejmuje gminę miejską Maków Mazowiecki, gminę miejsko-wiejską 
Różan oraz osiem gmin wiejskich (Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, 
Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków). Położony jest na skrzyżowaniu 
dwóch dróg krajowych, w tym trasy turystycznej z Warszawy na Mazury, zajmuje 
powierzchnię 1065 km2 i ma 46 tys. mieszkańców. 

W XIX wieku w Makowie rozwijało się rzemiosło szewskie, powstawały gar-
barnie, browar i wytwórnia miodu pitnego. W okresie powojennym miasto rozbu-
dowano, powstały nowe zakłady przemysłowe. Obecnie ponad 65% osób pracują-
cych w powiecie jest zatrudnionych w rolnictwie, miejsca pracy poza tym sektorem 
można znaleźć w przemyśle spożywczym (m.in. zakład koncernu Dr Oetker), 
odzieżowym i elektrotechnicznym (w tym części dla przemysłu motoryzacyjnego). 
Wiele gmin ma charakter typowo rolniczy lub związany z gospodarką leśną.  

Według informacji zamieszczonych na stronie powiatu8 zaletą regionu jest bli-
skość Warszawy (poniżej 100 km), tania siła robocza (choć nie mówi się o jej kwa-
lifikacjach) oraz dobre warunki do rozwoju agroturystyki oraz przetwórstwa rolno- 
-spożywczego, na razie wykorzystane w niewielkim stopniu. 

                                                 
7 J. Witkowski, Próba oszacowania zbędnej siły roboczej (bezrobocia ukrytego) w go-

spodarstwach rolnych, w: Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
ludności związanej z rolnictwem indywidualnym. Raport z badania modułowego w ramach 
badania aktywności ekonomicznej ludności z listopada 1993, GUS, Warszawa 1994, s. 139–170. 

8 www.powiat–makowski.pl 
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Powiat przysuski   

Powiat obejmuje jedną gminę miejsko-wiejską (Przysucha, prawa miejskie przy-
wrócono jej w 1957 r.) i siedem gmin wiejskich (Borkowice, Gielniów, Klwów, Od-
rzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa). Powiat o powierzchni 801 km2 zamieszkuje 
43 tys. osób. Leży na skrzyżowaniu dróg krajowych i wojewódzkich, w tym drogi nr 12, 
która pełni funkcję szlaku transportowego pomiędzy wschodnią a zachodnią granicą. 

Na terenie powiatu działają m.in. zakłady z branży spożywczej, producenci ce-
ramiki oraz przedsiębiorstwa z branży budowlanej, jednak główna część miejsc pra-
cy tworzona jest w rolnictwie, które bazuje na uprawach sadowniczych, zbóż, ziem-
niaków, produkcji mleka oraz uprawie papryki pod osłonami9.  

Powiat grodzki Radom 

Przed rokiem 1999 stolica województwa radomskiego, miasto zajmuje 112 km2  
i ma 224 tys. mieszkańców. Radom leży na skrzyżowaniu linii kolejowych oraz 
trzech dróg międzynarodowych i krajowych. Przed wojną i w okresie powojennym 
stanowił ważny ośrodek przemysłowy. Problemy lokalnego rynku pracy zaczęły się 
razem z upadkiem zakładów związanych z przemysłem skórzanym (Radoskór), me-
talowym (Zakłady Metalowe Łucznik), tytoniowym i przetwórczym. Bierność za-
wodowa dużej części potencjalnej siły roboczej oraz bezrobocie strukturalne są od-
czuwalnymi do dziś skutkami przemian sprzed kilkunastu lat.  

W ostatnich latach powstały nowe firmy, głównie małe i średnie przedsiębior-
stwa w sektorze przetwórstwa i usług. Działająca od 2001 roku podstrefa Tarnobrze-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoliła przyciągnąć nowych inwestorów, 
m.in. z firm produkcyjnych, spożywczych, wydawnictwo. 

Powiat radomski ziemski    

Jeden z największych powiatów ziemskich kraju, obejmuje miasto Pionki, dwie 
gminy miejsko-wiejskie (Iłża i Skaryszew) oraz dziesięć gmin wiejskich (Gózd, 
Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wola-
nów, Zakrzew). Liczy 146 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 1530 km2. 

Na rozwój regionu wpływ miało uprzemysłowienie z okresu międzywojennego, 
czego przykładem była budowa największej w Polsce fabryki prochu oraz materia-
łów wybuchowych w Pionkach. Upadek jej pod koniec lat 90. poważnie zakłócił 
funkcjonowanie miasta i okolic. Podobny wpływ miał upadek cementowni i wielu 
współpracujących z nią zakładów w drugim ośrodku przemysłowym powiatu – 
Wierzbicy. W 2008 r. w Wierzbicy powstał plan ponownego uruchomienia cemen-
towni. Szacuje się, że miejscowe złoża margla są jednymi z największych w Polsce. 
                                                 

9 www.przysucha.pl 
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Odkryto także kopalnie krzemienia pasiastego. Część terenów powiatu – okolice 
Pionek – została włączona do podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Euro-Park Wisłosan” oraz do podstrefy Starachowickiej SSE – Iłża. 

W gminach rolniczych przeważają uprawy polowe okopowo-zbożowe oraz 
specjalistyczne hodowle trzody chlewnej i bydła. 

Powiat szydłowiecki    

Powiat obejmujący jedną gminę miejsko-wiejską Szydłowiec i cztery gminy 
wiejskie (Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko) ma 40 tys. mieszkańców i 452 km2 
powierzchni. Od lat pojawia się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród powia-
tów o najwyższej stopie bezrobocia w kraju. 

Na przełomie lat 80. i 90. dawne państwowe przedsiębiorstwa i spółdzielnie 
pracy zostały zamknięte lub zrestrukturyzowane, ograniczając nadmierne zatrudnie-
nie. Obecnie w powiecie główną rolę odgrywa rolnictwo, następnie przemysł i han-
del. Istnieje znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych i duża różnorodność pro-
dukcji. Zaletą okolicy jest dobry stan środowiska naturalnego, co może dawać 
szanse rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych.  

Według informacji ze strony powiatu10, dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
w przyszłości szansą mogą być znaczne złoża piaskowca jurajskiego i ściągnięcie 
strategicznego inwestora dla przemysłu kamieniarskiego. 

1.2. POTENCJALNE  ZASOBY  SIŁY  ROBOCZEJ  
I  ZATRUDNIENIE     

W latach 1997–2007 obserwowano w Polsce spadek liczby ludności, który to 
trend został spowolniony, a nawet odwrócony w ostatnim czasie11. Rosnąca liczba 
urodzeń oraz spadek emigracji zagranicznych po 2007 r. przy wzroście liczby imi-
grantów, w tym powracających z zagranicy Polaków, miały wpływ na przyrost 
populacji.  

Jak wspomniano, wśród badanych powiatów najwięcej osób zamieszkiwało 
według danych z 2008 r. miasto Radom (224 tys.) oraz powiat radomski (146 tys.).  
W każdym z pozostałych trzech powiatów mieszkało ponad 40 tysięcy osób12.  
W latach 2002–2009 co roku następował spadek liczby mieszkańców we wszystkich 
                                                 

10 www.szydlowiecpowiat.pl 
11 Ludność. Stan, struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r., GUS, 

Warszawa 2009. 
12 W tekście przedstawione są przede wszystkim porównania trendów i sytuacji na ba-

danych obszarach. Szczegółowe informacje o każdym powiecie znajdują się w aneksie. 
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powiatach z wyjątkiem radomskiego, który jako jedyny ma dodatnie saldo migracji  
i największy przyrost naturalny. 

Ogólne liczby dają wyobrażenie o potencjalnej wielkości lokalnego rynku, 
ocena zasobów siły roboczej zależy jednak – jak wspomniano – także od struktury 
wiekowej ludności. W okresie 2003–2009 polski rynek pracy cechował się dość 
dużym udziałem w zasobie siły roboczej osób młodych (urodzonych na przełomie 
lat 70. i 80. XX w.) oraz licznym pokoleniem odchodzących na emeryturę osób 
urodzonych w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej. Tempo przyrostu ludności 
w wieku produkcyjnym jest jednak coraz wolniejsze, prognozuje się dominację 
odpływów od 2010 r. 

Można przyjąć różne granice wiekowe poszczególnych podgrup ludności. 
Eurostat za potencjalne zasoby siły roboczej uważa ludzi w wieku 15–74 lata.  
W Polsce jako granice wieku produkcyjnego przyjmuje się wiek między 18. a 59.  
(w wypadku kobiet) i 64. (dla mężczyzn) rokiem życia. Zgodnie z kodeksem pracy 
po ukończeniu 18 lat możliwa jest praca zawodowa bez dodatkowych wymogów 
stawianych pracodawcom przy zatrudnianiu pracowników młodocianych (między 
16. a 18. rokiem życia). Za granicę górną wieku produkcyjnego przyjęto wiek uzy-
skiwania uprawnień emerytalnych13. Grupę wieku produkcyjnego można podzielić 
dodatkowo na osoby w wieku większej mobilności zawodowej – do 44 lat, i prze-
ciętnie mniej mobilne zawodowo – po 45. roku życia. 

Struktura wieku ludności Polski i województwa mazowieckiego jest zbliżona. 
Około 19% populacji jest w wieku do 17 lat, 64% w wieku produkcyjnym, a 17%  
w wieku poprodukcyjnym. Na tle województwa powiaty w większości wiejskie ce-
chują się zwykle większym odsetkiem ludzi w grupie najmłodszej, tak jest również 
w przypadku powiatów radomskiego i makowskiego, gdzie w pierwszej grupie jest 
23% ludności, oraz przysuskiego i szydłowieckiego z 21% populacji do 17. roku ży-
cia. Radom cechuje się strukturą populacji podobną do ogólnokrajowej albo średniej 
dla województwa (GUS, Bank Danych Regionalnych).  

Analiza zmian liczebności poszczególnych grup w ostatnich latach pokazuje,  
że spadkom liczby mieszkańców powiatów towarzyszyło utrzymywanie się albo 
wzrost liczby ludności w wieku 18–59/64 lata oraz spadek liczebności grupy poniżej 
18 lat, co związane było ze wspomnianymi zjawiskami demograficznymi. W popu-
lacji do 59./64. roku życia jest niewielka przewaga mężczyzn, w grupie zaś naj-

                                                 
13 W rzeczywistości do końca 2008 r. wiele osób korzystało z możliwości wcześniejszej 

emerytury w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, a dla niektórych grup zawodo-
wych nawet wcześniej, por. Ustawa z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Dodatkowo system rentowy 
oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wpływa na to, że faktyczny wiek wycofania 
się z siły roboczej jest jeszcze niższy. 
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starszych osób liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn, co wiąże się po pierwsze 
z niższym wiekiem emerytalnym kobiet, po drugie z dłuższym przeciętnym 
trwaniem życia tej płci.  

Podsumowując, można stwierdzić, że różnice w strukturze wiekowej siły robo-
czej nie są na tyle duże na tle województwa i w porównaniu z innymi obszarami 
Mazowsza, aby wyjaśniały duże bezrobocie chroniczne w badanych powiatach. 

Struktura zamieszkującej powiaty ludności pod względem poziomu wykształ-
cenia wykazuje pewne różnice. O ile całe województwo ma na tle Polski dość wyso-
kie wykształcenie, z 14% ludności w wieku 13 lat i więcej legitymującymi się 
wyższym wykształceniem i połową z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub  
 
Rysunek 3. Struktura populacji w wieku 13 lat i więcej według wykształcenia w 2002 r.  

 
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002, GUS. 
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niższym, o tyle powiaty wiejskie mają strukturę wykształcenia gorszą14. Najniższy 
poziom kapitału ludzkiego mierzonego wykształceniem jest w powiecie przysuskim, 
w którym tylko 4,8% mieszkańców powyżej 13. roku życia ma wykształcenie wyż-
sze, połowa zaś najwyżej podstawowe. Może to w pewnym stopniu tłumaczyć 
niekorzystną pozycję lokalnego rynku pracy. Odwrotna sytuacja jest w Radomiu, 
miasto to ma relatywnie duży odsetek osób z wykształceniem wyższym – porówny-
walny do Mazowsza, dość dużo osób z wykształceniem średnim, a względnie mało  
z najwyżej zasadniczym zawodowym. Z punktu widzenia zasobów ludzkich powin-
no to dawać miastu raczej przewagę jeśli chodzi o rozwój rynku pracy, a tak nie jest. 

Jednym z powodów zmiany liczby mieszkańców w powiecie mogą być migra-
cje, zarówno w inne regiony kraju, jak i migracje zagraniczne. Nasilenie tych dru-
gich można było zaobserwować po 2004 r. i otwieraniu dla Polaków rynków pracy 
kolejnych krajów Unii Europejskiej. Dane GUS na temat migracji na pobyt czasowy 
– nie pokazujące jednak całości przepływów – wskazują na wzrost liczby wyjazdów 
w latach 2004–2007 i ich spadek w roku 200815 w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Skutkiem kryzysu gospodarczego był też wzrost liczby powrotów Polaków  
z zagranicy. W latach 2003–2008 można zaobserwować ujemne saldo migracji za-
granicznych także w omawianych powiatach. Najsilniejszy wzrost wymeldowań na 
stałe za granicę widać w 2006 r. Może mieć to związek z przepisami podatkowymi, 
uzależniającymi płacenie podatków od miejsca faktycznego zamieszkania, oraz  
z dołączaniem rodzin emigrantów zarobkowych do bliskich, którzy ustabilizowali 
swoją sytuację zawodową w innym kraju. Jedynie w 2005 r. w Radomiu napływ 
imigrantów zagranicznych w niewielkim stopniu przewyższył emigrację zagranicz-
ną, w powiecie zaś szydłowieckim w 2008 r. wystąpiło niewielkie dodatnie saldo 
migracji zagranicznych. Generalnie, o ile województwo mazowieckie charakteryzuje 
się dodatnim saldem migracji zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych (2,2 na 
1000 ludności w 2008 r.), to cały podregion ostrołęcko-siedlecki, do którego należy 
powiat makowski, oraz podregion radomski, w którym leżą pozostałe cztery 
powiaty, cechuje ujemne saldo zarówno migracji wewnętrznych (przyciąganie m.in. 
przez aglomerację warszawską), jak i migracji zagranicznych16. 

W powiatach makowskim, przysuskim, szydłowieckim i grodzkim miasta 
Radom występowało także ujemne saldo migracji krajowych. Odwrotnie było w po-
wiecie radomskim. Więcej osób osiedlało się w gminach tego powiatu niż z nich 
wyjeżdżało, co skutkowało dodatnim saldem migracji wewnętrznych w całym bada-
nym okresie. 
                                                 

14 Dane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2002, nowsze informacje dla 
powiatów dostępne będą po kolejnym spisie powszechnym. 

15 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2008, no-
tatka informacyjna, GUS Warszawa 2009. 

16 Rocznik statystyczny województw 2009, GUS Warszawa 2010. 
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Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy można zadać pytanie, czy osoby 
wyjeżdżające miały pracę w Polsce. K. Budnik17 dowodzi, że w całym kraju pracę 
za granicą z większym prawdopodobieństwem podejmowały osoby aktywne na 
polskim rynku pracy niż bierne, jednak brak jest danych do potwierdzenia lub 
obalenia tej tezy w badanych przez nas powiatach. 

Przedstawiony powyżej obraz pokazuje potencjalne zasoby pracy, które mogły-
by zostać wykorzystane, gdyby nie występowało bezrobocie albo bierność zawodowa. 
Jak zauważono we wstępie, zjawisko bierności zawodowej od wielu lat jest drugim 
– obok bezrobocia – problemem polskiego rynku pracy. W porównaniu z innymi 
krajami Unii Europejskiej mamy bardzo niską aktywność zawodową osób w wieku 
po 50. roku życia, nieczęsto także osoby młode łączą pracę zawodową z nauką. W re-
zultacie poziom zatrudnienia zależy nie tylko od tego, ile osób chcą firmy zatrudnić 
(popyt na pracę), ale i od tego, ile osób chce faktycznie pracować (podaż pracy).  

Tabela 1. Liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym  
i zmiana w relacji do poprzedniego roku w latach 2003–2008   

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Polska 
 Liczba 2 120 774 2 127 111 2 125 605 2 124 786 2 124 053 2 125 193 
 Zmiana (%)   100,3 99,9 100,0 100,0 100,1 
Województwo mazowieckie 

 Liczba 317 909 319 925 320 115 319 991 320 347 320 165 
 Zmiana (%)   100,6 100,1 100,0 100,1 99,9 
Powiat makowski 
 Liczba 8 677 8 696 8 656 8 646 8 641 8 640 
 Zmiana (%)   100,2 99,5 99,9 99,9 100,0 
Powiat przysuski 

 Liczba 9 299 9 325 9 334 9 333 9 327 9 322 
 Zmiana (%)   100,3 100,1 100,0 99,9 99,9 
Powiat radomski 
 Liczba 18 006 18 026 18 036 18 021 18 025 18 024 
 Zmiana (%)   100,1 100,1 99,9 100,0 100,0 
Powiat szydłowiecki 

 Liczba 3 588 3 602 3 597 3 605 3 605 3 599 
 Zmiana (%)   100,4 99,9 100,2 100,0 99,8 
Radom 
 Liczba 877 925 931 934 934 909 
 Zmiana (%)   105,5 100,6 100,3 100,0 97,3 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 

                                                 
17 K. Budnik, Migration Flows and Labour Market in Poland, National Bank of Poland 

Working Paper, 2008, No. 44. 
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Nałożenie się różnych czynników gospodarczych spowodowało, że zatrudnienie 
w badanych powiatach w latach 2003–2008 rosło w wolniejszym tempie albo reago-
wało na ożywienie później niż w innych częściach Polski. Za przykład może posłu-
żyć analiza zatrudnienia w firmach działających poza rolnictwem, zatrudniających 
powyżej 9 osób. Wzrost liczby pracujących poza rolnictwem zaczął być widoczny  
z co najmniej rocznym opóźnieniem w porównaniu z krajem i województwem.  
W niektórych powiatach popyt na pracę poza rolnictwem wzrósł dopiero po 2005 r. 
(dotyczy to makowskiego i szydłowieckiego). Sektor prywatny przyczynił się  
w większym stopniu do kreacji nowych miejsc pracy. 

Tabela 2. Liczba pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób  
i zmiana w relacji do poprzedniego roku w latach 2003–2008   

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polska 

 Liczba 9 632 381 9 730 285 9 895 876 10 098 263 10 432 287 10 684 307 
 Zmiana (%)   101 102 102 103 102 
Woj. mazowieckie 

 Liczba 1 549 021 1 580 889 1 620 608 1 644 891 1 707 235 1 777 419 
 Zmiana (%)   102 103 101 104 104 
Powiat makowski 

 Liczba 13 121 12 925 12 865 12 984 13 208 13 596 
 Zmiana (%)   99 100 101 102 103 
Powiat przysuski 

 Liczba 13 428 13 150 13 653 13 290 13 518 13 529 
 Zmiana (%)   98 104 97 102 100 
Powiat radomski 

 Liczba 29 281 29 014 29 640 29 775 29 871 31 278 
 Zmiana (%)   99 102 100 100 105 
Powiat szydłowiecki 

 Liczba 7 249 7 136 7 100 7 268 7 354 7 462 
 Zmiana (%)   98 99 102 101 101 
Radom 

 Liczba 49 582 48 859 49 802 49 642 51 540 53 574 
 Zmiana (%)   99 102 100 104 104 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 

Informacji o popycie na pracę na lokalnym rynku dostarcza zmiana liczby pod-
miotów gospodarczych działających w różnych sekcjach gospodarki. Według da-
nych GUS w głównych miastach: Przysusze, Radomiu i Makowie między rokiem 
2003 a 2008 wzrosła liczba firm związanych z budownictwem, a także obsługą nie-
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ruchomości i wynajmem. W tych samych miejscowościach spadła liczba przedsię-
biorców branży przetwórstwa przemysłowego. Zgodnie z trendem widocznym we 
wzroście liczby firm w różnych branżach, największy udział w kreacji miejsc pracy 
miał przemysł i budownictwo oraz usługi rynkowe, co było zbieżne z tendencjami 
dla całego kraju w tym samym okresie. Porównanie danych podzielonych na pod-
grupy wskazuje, że to właśnie brak wzrostu zatrudnienia w tych dwóch sektorach  
w powiecie przysuskim i w dodatku spadek zatrudnienia w usługach nierynkowych 
w powiecie szydłowieckim wyjaśniają mniejszą w tych powiatach niż w innych 
miejscach poprawę sytuacji na rynku pracy.  

Do oceny zakresu dojazdów do pracy można wykorzystać szacunkowe dane 
GUS z badania przeprowadzonego w 2006 r. W badaniu za dojeżdżające do pracy 
uznano osoby, dla których gmina zamieszkania różna była od gminy miejsca pracy, 
oraz tych, którzy w zeznaniach podatkowych wykazywali podwyższone koszty uzy-
skania przychodu z tytułu dojazdów do pracy.  

Tabela 3. Mobilność zatrudnionych w 2006 r. 

 Wyjeżdżający Przyjeżdżający Saldo wyjazdów i przyjazdów  
do pracy 

Mazowieckie 265 373 335 897 70 524 
Powiat makowski 2 365 1 292 -1 073 
Powiat przysuski 2 369 1 512 -857 
Powiat radomski 8 697 3 303 -5 394 
Powiat szydłowiecki 2 280 1 042 -1 238 
Radom 3 538 6 354 2 816 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 

Dane pokazują, że z wyjątkiem Radomia w badanych powiatach więcej jest 
osób znajdujących zatrudnienie poza własną gminą niż przyjeżdżających tu do pracy 
spoza gminy. Mobilność sprawia, że szanse zatrudnienia po utracie pracy wzrastają, 
a brak popytu na pracę w miejscu zamieszkania może być skompensowany rozwo-
jem regionu sąsiedniego. Na mobilność wpływ ma rozwój infrastruktury i usług 
transportowych. A zatem zmniejszenie dostępu do komunikacji publicznej (ograni-
czenie liczby pociągów czy lokalnych autobusów dawnego PKS, częściowo zrekom-
pensowane przez małe firmy transportowe) może być uznane za barierę polepszenia 
sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 
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1.3. BEZROBOCIE 

Wiedząc w przybliżeniu, w jakich sektorach koncentrowało się do tej pory za-
trudnienie w pięciu powiatach, spójrzmy na charakterystykę osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne. Należy tu przypomnieć, że bezrobocie rejestrowane dostarcza jedy-
nie częściowej informacji o interesującym nas zjawisku. Z jednej strony nie obej-
muje osób faktycznie szukających i chcących podjąć pracę, które zrezygnowały  
z rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, z drugiej strony obejmuje osoby, które 
rejestrują się z różnych przyczyn niezwiązanych z poszukiwaniem zatrudnienia  
(np. objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym), a w rzeczywistości należą do grupy bier-
nych zawodowo albo pracują w szarej strefie.  

Mimo niedoskonałości tego źródła informacji sprawdzono, jaka jest struktura 
bezrobotnych zarejestrowanych w pięciu mazowieckich powiatach pod względem 
płci, wieku oraz zasobu kapitału ludzkiego (wykształcenie), z jakich przyczyn stali 
się oni bezrobotni i jak długo pozostają bez pracy. 

Rysunek 4 prezentuje porównanie stopy bezrobocia rejestrowanego w końcu 
kwartałów lat 2003–2010 dla Polski, województwa mazowieckiego i badanych pię-
ciu powiatów leżących w tym województwie.  

Stopa bezrobocia w każdym z analizowanych powiatów była wyższa niż dla 
całej Polski, a tym bardziej dla województwa mazowieckiego. Jednocześnie o ile  
w statystykach rynku pracy poprawa sytuacji w kraju notowana jest od 2003 r.,  
o tyle na obszarach będących przedmiotem naszego zainteresowania poprawa rozpo-
częła się z opóźnieniem. Widać także większy niż dla Polski czy średnio dla woje-
wództwa wpływ zatrudnienia sezonowego na wahania stopy bezrobocia.  

W rejestrach bezrobotnych jest znacząca przewaga osób z doświadczeniem na 
rynku pracy, co może sugerować pozytywny wpływ działań polityki rynku pracy 
nakierowanej na absolwentów. W całej Polsce i na obszarze województwa mazo-
wieckiego udział bezrobotnych z doświadczeniem zawodowym był relatywnie sta-
bilny, podobnie jak w powiecie szydłowieckim, radomskim i w Radomiu.  
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Rysunek 5. Udział bezrobotnych mężczyzn poprzednio pracujących  
w ogólnej liczbie bezrobotnych  
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Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych.   

Rysunek 6. Udział bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących  
w ogólnej liczbie bezrobotnych  
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Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 

Zasób kapitału ludzkiego znacząco wpływa na szanse na rynku pracy mierzone 
prawdopodobieństwem utraty albo znalezienia pracy, a także wysokością zarobków. 
Na zasób ten składa się poziom wykształcenia oraz wszelkie dodatkowe kwali-
fikacje i doświadczenie nabyte podczas pracy zawodowej. Dostępne statystyki rynku 
pracy pozwalają na porównanie przede wszystkim pierwszej z cech, czyli poziomu 
wykształcenia. 
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Patrząc na dane dla całego kraju, można dostrzec, że w latach 2003–2008 rela-
tywnie poprawiła się sytuacja osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
pogorszyła zaś sytuacja osób z wykształceniem wyższym, co może oznaczać spadek 
zwrotu z inwestycji w edukację w omawianym okresie i wzrost popytu na pracę  
o określonych kwalifikacjach (np. w branży budowlanej czy przemyśle dla osób  
z kwalifikacjami zawodowymi).  

W grudniu 2003 r. osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 4% zarejestro-
wanych bezrobotnych, pięć lat później bezrobotnych z takim poziomem wykształ-
cenia było już 8%. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowiły 
36% rejestrowanego bezrobocia, w 2008 r. odsetek ten spadł do 29%. Trend taki ma 
po części źródło w obserwowanym od lat wzroście odsetka absolwentów szkól 
średnich, którzy podejmują naukę w szkołach wyższych. 

W trzech badanych powiatach – z wyjątkiem przysuskiego i makowskiego –  
w grupie zarejestrowanych bezrobotnych przeważają kobiety, ale przeciętnie mają 
nieco wyższe od mężczyzn wykształcenie. Ponad połowa zarejestrowanych bezro-
botnych kobiet i ponad 70% mężczyzn ma najwyżej wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. Liczba osób z takim poziomem wykształcenia w rejestrach bezrobot-
nych spadała w każdym powiecie zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi (patrz 
aneks 2) lecz wciąż stanowią one znaczącą część tych, którzy nie mogą znaleźć 
zatrudnienia. 

Względna liczba bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym jest większa  
w miastach niż w gminach wiejskich i przekracza średnią dla całego kraju. W Ra-
domiu w 2009 r. 7% bezrobotnych legitymowało się wykształceniem wyższym, 
jednak trudno na podstawie dostępnych danych ocenić, w jakim typie szkoły zdobyli 
wykształcenie i jakie dodatkowe kwalifikacje posiadają bezrobotni legitymujący się 
dyplomem magistra, inżyniera albo licencjata. 

Analizując strukturę bezrobotnych według wieku, w każdym powiecie można 
stwierdzić największy udział osób w wieku produkcyjnym. Są to jednak młodsze 
roczniki wieku produkcyjnego, w wieku mobilnym, więc wydawałoby się, że łatwo 
jest im pomóc w powrocie do zatrudnienia, co jednak nie następuje. Wśród zareje-
strowanych bezrobotnych niemal nie ma kobiet po 55. roku życia, jednak można się 
domyślać, że nie pracują one, bo skorzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą 
emeryturę. Należy zwrócić uwagę na duży problem bezrobocia wśród osób do 24 lat 
w powiecie makowskim, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wejście na rynek pracy 
od razu do zasobu bezrobotnych grozi nieradzeniem sobie na rynku pracy w star-
szym wieku. 
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Tabela 4. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2009 r. 

 Wyższe 
Policealne  
i średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
i niżej Suma 

Powiat makowski 

 Liczba 219 880 649 1 459 1 106 4 313 

 Odsetek  5 20 15 34 26 100 

Powiat przysuski 

 Liczba 232 1 061 497 1 783 1 623 5 196 

 Odsetek  4 20 10 34 31 100 

Powiat radomski 

 Liczba 1 122 3 215 1 352 5 372 5 379 16 440 

 Odsetek  7 20 8 33 33 100 

Powiat szydłowiecki 

 Liczba 305 1 141 598 2 076 1 410 5 530 

 Odsetek  6 21 11 38 25 100 

Radom 

 Liczba 2 536 4 067 1 932 5 565 5 859 19 959 

 Odsetek  13 20 10 28 29 100 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 

Tabela 5. Struktura bezrobotnych według wieku w 2009 r. 

  do 24 lat 25–44 lat 45–54 lata 55+ lat Suma 

Powiat makowski 

 Liczba 1 096 2 020 818 379 4 313 

 Odsetek 25 47 19 9 100 

Powiat przysuski 

 Liczba 1 159 2 522 1 122 393 5 196 

 Odsetek 22 49 22 8 100 

Powiat radomski 

 Liczba 3 525 8 174 3 506 1 235 16 440 

 Odsetek 21 50 21 8 100 

Powiat szydłowiecki 

 Liczba 1 037 2 831 1 246 416 5 530 

 Odsetek 19 51 23 8 100 

Radom 

 Liczba 3 030 9 808 4 989 2 132 19 959 

 Odsetek 15 49 25 11 100 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych. 
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Istotną perspektywą spojrzenia na badane powiaty jest dotkliwość bezrobocia 
mierzona okresem pozostawania w rejestrze bezrobotnych. Rysunki 7–11 prezentują 
zmiany liczby i struktury bezrobocia we wszystkich powiatach osobno dla kobiet  
i mężczyzn. Korzystna sytuacja na rynku pracy oraz programy aktywizacyjne poz-
woliły obniżyć liczbę zarejestrowanych chronicznie bezrobotnych, jednak odsetek 
pozostających w zasobach pracy przez ponad rok jest wciąż bardzo duży. Problem 
bezrobocia długotrwałego dotyczy przede wszystkim kobiet. Liczba mężczyzn 
bezrobotnych przez ponad 24 miesiące w okresie szybkiego rozwoju gospodarki 
zmniejszyła się bardziej i od niższego początkowego poziomu niż w przypadku 
kobiet. Skłania to do postawienia tezy, że chroniczne bezrobocie w omawianych 
powiatach dotyczy przede wszystkim kobiet z niskimi kwalifikacjami, które nie 
nabyły prawa do wcześniejszej emerytury lub innego świadczenia z zabezpieczenia 
społecznego. 

Rysunek 7. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy w powiecie makowskim 
w latach 2004–2009 

Kobiety Mężczyźni 

207 284 251 298 323 406
252 246 187 163 192348
347 314 288 248

358
379 303 331 275 247

293

1 272 1 204 1 077
950

755
706

218

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24 

 

389 377 364 377 460 501
286 229 302 251 373

508 416 355 284 284
416

532 482
450 302 264

407

1 210
1 229

1 146
954

693

661

270

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24 
 

Źródło: GUS, informacje o bezrobociu rejestrowanym. 

Rysunek 8. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy w powiecie przysuskim 
w latach 2004–2009 

Kobiety Mężczyźni 

308 421 378 386 498 440

265 337 385 300 380321
337 332 321 237

430408 297 390 351 293
352

1 664 1 502 1 296 1 135
938

837

273

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  
 

636 653 585 533 638 666

393 352 343 356 433
506 480 470 387 342

477

561 492 564
442 342

497

1 370 1 290 1 159

930 742

684

318

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  

Źródło: GUS, informacje o bezrobociu rejestrowanym. 
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Rysunek 9. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy w powiecie radomskim 
w latach 2004–2009 

Kobiety Mężczyźni  

1 096 1 115 1 038 967 1 163 1 179

987 925 889 831 945

1 135 1 271 1 125 1 123 1 055 1 313

1 678 1 609 1 535 1 247 1 216
1 467

5 068 4 849
4 494

3 862 3 282
3 010

955

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  

2 190 1 942 1 891 1 685 1 878 2 129

1 188 987 969 976
1 372

1 673 1 489 1 363 1 151 1 217

1 776

2 081
1 843

1 459
1 178 1 055

1 578

3 197
3 169

2 791
2 233 1 818

1 671

1 106

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24 
 

 

Źródło: GUS, informacje o bezrobociu rejestrowanym 

Rysunek 10. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy  
w powiecie grodzkim miasta Radomia w latach 2004–2009 

  
Kobiety Mężczyźni 

1 764 1 678 1 554 1 300 1 528 1 628

1 492 1 272 1 125 1 062 1 234

1 715 1 869 1 790
1 446 1 383 1 780

2 319 2 167 2 147
1 740 1 361

1 736

6 543 6 410
5 920

5 248
4 199

3 417

1 273

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  
 

2 879 2 720 2 206 2 060 2 323 2 603

1 666
1 457 1 229 1 110

1 592

2 121 2 202
1 830

1 433 1 363
2 236

2 332 2 298
2 043

1 379 1 206

1 668

4 274 4 080

3 668

3 003 2 345

2 065

1 456

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  
 

Źródło: GUS, informacje o bezrobociu rejestrowanym. 

Rysunek 11. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy  
w powiecie szydłowieckim w latach 2004–2009 

  
Kobiety Mężczyźni 

423 394 321 350 319 387

456 377 367 366 355

397 405
300 360 335 445

603 589
521 389 404

486

1 511 1 531

1 459 1 361
1 134

1 127

433

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  
 

738 609 577 523 519 654

428 361 348 346
475

544 489 464 356 359

544

605 646
477

422 377

492

984 934
852

660 527

565

385

2004 2005 2006 2007 2008 2009

< 3 3−6 6−12 12−24 > 24  
 

Źródło: GUS, informacje o bezrobociu rejestrowanym. 
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W ogólnopolskich rejestrach bezrobotnych w latach objetych badaniem spadał 
udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy. Powiaty 
radomski i grodzki Radom należą do obszarów, w których nawet w okresie dobrej 
koniunktury wysoki był udział takich osób wśród bezrobotnych poprzednio pracują-
cych. Dla całego kraju w 2008 r. w rejestrach było 3% mężczyzn i 4% kobiet 
zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, odpowiednie udziały dla 
województwa mazowieckiego wynosiły 5% mężczyzn i 7% kobiet, a w wymienio-
nych powiatach 11% w przypadku mężczyzn i 16% w przypadku kobiet. 

Dostępne w momencie dokonywania niniejszych analiz dane pozwalają pokazać 
także skutki spowolnienia gospodarczego związanego ze światowym kryzysem. 
Między grudniem 2008 a grudniem 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
wzrosła w każdym powiecie o kilkanaście procent, co jednak było mniejszym wzro-
stem niż w całym województwie (o 26%) czy w Polsce (o 28%). Liczba mężczyzn 
zarejestrowanych jako bezrobotni zaczęła wzrastać we wszystkich pięciu powiatach 
od pierwszego kwartału 2009 r. W wypadku kobiet liczba ta wzrosła dopiero w dru-
gim lub trzecim kwartale roku, a w Radomiu i w powiecie radomskim nawet 
później. 

1.4. PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE 

Na zasięg programów aktywizujących osoby bezrobotne miała w ostatnich la-
tach wpływ zmiana celów polityki rynku pracy w Polsce, odejście od polityki pa-
sywnej na rzecz rozwoju polityki aktywnej. Od 2004 r. w gestii urzędów pracy i in-
nych instytucji działających na rzecz osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy było więcej pieniędzy. Razem z rozwojem gospodarczym zwiększyły się środ-
ki ze składek do Funduszu Pracy oraz z funduszy europejskich. Wydatki Funduszu 
Pracy na formy aktywne wzrosły z niespełna 10% wszystkich wydatków w 2002 r. 
do 50% w 2007 r. Pozwoliło to po roku 2003 obejmować programami aktywizują-
cymi coraz szerszy krąg beneficjentów. 

Można zapytać, czy większa dostępność środków spowodowała, że stosowane 
działania były bardziej skuteczne. Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bowiem do-
stępne i porównywalne mierniki stosowane w statystykach mierzą efekt brutto po-
niesionych nakładów. Właściwszym miernikiem efektywności jest efekt netto, który 
jednak nie jest stosowany ze względu na brak systematycznie zbieranych danych18.  

                                                 
18 Efekt netto powinien brać pod uwagę przynajmniej trzy podstawowe efekty: jałowego 

biegu – bez subsydiów i tak część miejsc pracy byłaby utworzona, substytucji – zastę-
powania jednych pracowników tymi subsydiowanymi, zastępowania – program spowodował 
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Opracowania MPiPS19 zawierają analizę efektywności wykorzystania w 2008  
i 2009 r. przez powiatowe urzędy pracy środków na główne formy aktywizacji za-
wodowej: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie uży-
teczne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże u pracodawców, refun-
dacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na 
te miejsca pracy bezrobotnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Tabela 6. Aktywna polityka rynku pracy w 2008 i 2009 r. 

Osoby objęte 
aktywizacją 

% bezrobotnych 
zarejestro-

wanych 

Efektywność 
zatrudnieniowa* 

(%) 

Koszt 
zatrudnienia  

(PLN)  

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Polska 652 314 684 624 44 36 56 53 9 148 11 590 

Mazowieckie 63 878 69 254 36 31 44 42 13 150 16 461 

Makowski 1 248 1 355 34 31 30 22 20 201 30 321 

Przysuski 1 929 1 957 41 38 21 26 30 159 26 039 

Radomski z m. Radom 7 245 8 853 22 26 36 32 17 814 23 072 

Szydłowiecki 1 595 1 453 34 24 48 45 14 403 16 515 

* Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest jako stosunek liczby osób, które podjęły pracę w trakcie 
lub po programie aktywizacyjnym, do liczby tych, które ukończyły daną formę aktywizacji. 

Źródło: Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, MPiPS, Warszawa 2009; Efektywność pod-
stawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz pro-
mocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, 
MPiPS, Warszawa 2010.  

Najpopularniejszym formami aktywizacji osób bezrobotnych były staże, który-
mi w 2008 r. w całym województwie mazowieckim objęto 17 tys. osób, i szkolenia, 
w których uczestniczyło 16 tys. bezrobotnych. Skuteczność zatrudnienia po stażach  
i szkoleniach w ciągle korzystnym dla rynku pracy roku 2008 była w województwie 
niższa niż w Polsce, w wypadku staży dość niska także w badanych powiatach (zob. 
aneks 2). W rezultacie wysoki był przeciętny koszt zatrudnienia jednej osoby, w po-

                                                                                                                              
zakłócenia na rynku, np. dając subsydiowanemu pracodawcy albo samozatrudnionemu nieu-
zasadnioną przewagę konkurencyjną. 

19 Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bez-
robotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, MPiPS, Warszawa 2009; Efek-
tywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 
roku, MPiPS, Warszawa 2010. 



 36 

wiecie przysuskim dla staży pięć razy przewyższający przeciętny koszt dla woje-
wództwa, a w powiecie makowskim kilkanaście razy większy od przeciętnej dla 
szkoleń. Największa skuteczność, mierzona odsetkiem osób, które podjęły prace  
w trakcie lub po określonej formie aktywizacji, oraz przeciętnym kosztem ponow-
nego zatrudnienia, była w powiecie szydłowieckim, najniższa zaś w powiecie 
przysuskim.  

Najbardziej skuteczną formą aktywizacji było przyznanie środków na rozpo-
częcie przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej. W 2008 r. w powiecie 
makowskim 113 osób rozpoczęło w ten sposób działalność gospodarczą, w przy-
suskim było to 88 osób, w szydłowieckim 148, a w powiecie radomskim łącznie  
z Radomiem 585 osób, czyli ponad 10% wszystkich bezrobotnych, którzy dostali 
takie wsparcie w całym województwie mazowieckim. Należy jednak pamiętać, że 
zgodnie z badaniami empirycznymi dla różnych krajów ten instrument jest skutecz-
ny dla niewielkiej grupy bezrobotnych, zwykle o lepszych kwalifikacjach20. Osoby 
chronicznie bezrobotne rzadko rozpoczynają działalność gospodarczą. Z drugiej 
strony stworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw w jakimś stopniu zwiększa popyt 
na pracę na lokalnym rynku, co pośrednio może przyczynić się do poprawy sytuacji 
także długotrwale bezrobotnych. 

W sytuacji gorszej koniunktury długotrwale bezrobotni z niskimi kwalifi-
kacjami wybierani byli do programów, które dawały małe szanse na trwały powrót 
do zatrudnienia, a na objecie ich długofalowymi, być może bardziej skutecznymi dzia-
łaniami brakowało środków21. Okres większej dostępności funduszy poprawił sytu-
ację w pewnym zakresie, jednak pojawiają się opinie, że istnieje negatywne zjawi-
sko marginalizacji w dostępie do programów aktywizacyjnych starszych bezrobot-
nych. Zmiany demograficzne oraz spadek bezrobocia głównie w młodszych grupach 
wieku zmieniają strukturę zarejestrowanych bezrobotnych. Średni wiek zarejestro-
wanych bezrobotnych rośnie od 35 lat w końcu roku 2003 do 37,7 w końcu 200722.  

Warto przyjrzeć się bliżej, jak były wykorzystywane prace społecznie uży-
teczne. Jest to nowa forma aktywizacji, wprowadzona przepisem23, który wszedł  
w życie 1 listopada 2005 r. Przeznaczona jest dla bezrobotnych bez prawa do zasił-

                                                 
20 J.P. Martin, D. Grubb, What works and for whom: A review of OECD countries’ 

experiences with active labour market policies, „Swedish Economic Policy Review” 2001, 
No. 8, s. 9–56. 

21 A. Ruzik, Analiza skuteczności aktywnej polityki rynku pracy w zwalczaniu ubóstwa  
i wykluczenia społecznego, w: S. Golinowska, A. Ruzik, B. Pieliński, J. Gandziarowska, 
Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, IPiSS, Warszawa 2007. 

22 Rynek pracy Polsce w 2008 roku, MPiPS, Warszawa.  
23 Nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2005, nr 164, poz. 1366. 
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ku. Wykonywanie prac społecznie użytecznych jest płatne i może trwać do 10 go-
dzin tygodniowo. Odmowa podjęcia pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. 
Zgodnie z inicjatywą ustawodawcy: „Wprowadzenie prac społecznie użytecznych 
miało na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania mi-
nimalnych przynajmniej środków do życia i wsparcia działań społeczności lokal-
nych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania 
przez nich pracy »na czarno«. Zwiększenie tej formy wsparcia powinno spowodo-
wać bardziej trafne kierowanie pomocy socjalnej do osób rzeczywiście jej potrzebu-
jących. Stosowana jest zasada, że odmowa pracy na rzecz gminy wiązać się będzie  
z odmową udzielania pewnych rodzajów wsparcia”24.  

W 2008 r. prace społecznie użyteczne były formą aktywizacji obecną tylko  
w niektórych powiatach województwa mazowieckiego, całe województwo wyróżnia 
się dość niską efektywnością zatrudnieniową tego instrumentu (8,4% wobec 43,3% 
dla Polski, zob. aneks 2). Instytucje rynku pracy powiatu makowskiego i przy-
suskiego nie stosowały tej formy wcale, w powiecie szydłowieckim do prac społecz-
nie użytecznych zostały skierowane 24 osoby, ale żadna z nich nie podjęła później 
zatrudnienia. Najwięcej, bo 420 osób rozpoczęło takie prace w Radomiu i powiecie 
radomskim, większość z nich je ukończyła, a 23 osoby podjęły pracę w trakcie albo 
po zakończeniu aktywizacji. W przypadku tej formy aktywizacji różnice między po-
szczególnymi powiatami województwa są szczególnie duże, poznanie ich głębszych 
przyczyn może dostarczyć dodatkowych informacji do diagnozy chronicznego 
bezrobocia. Warto byłoby także zbadać, czy zakładane przez ustawodawcę „dyscy-
plinowanie bezrobotnych” miało miejsce, ile osób odmówiło podjęcia pracy spo-
łecznie użytecznej i dlaczego. 

Mimo relatywnie niskiej efektywności mierzonej porównywalnymi między 
powiatami wskaźnikami należy pamiętać, jak podkreśla to wielu autorów, np. 
Menager i Evans25 czy Błędowski i inni26, że ubocznym efektem aktywnej polityki 
rynku pracy – poza zdobyciem nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – 
są miękkie efekty w postaci zwiększenia pewności siebie i nawiązania przez bezro-
botnych kontaktów, co może przyczynić się do zwiększenia szans zatrudnienia  
w przyszłości. Obok monitorowania głównych wskaźników efektywności, w dzia-
łaniach nakierowanych na osoby o najtrudniejszej sytuacji należałoby poświęcić 

                                                 
24 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=704 
25 N. Meager, C. Evans, The Evaluation of Active Labour Market Measures for the 

Long-term Unemployed, ILO, Genewa 1998. 
26 P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfi-

kacji rozwiązań prawnoorganizacyjnych w celu zwiększenia efektywności usług i instrumen-
tów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, MPiPS, Warszawa 2007. 
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więcej uwagi długookresowym skutkom aktywnej polityki rynku pracy dla bezro-
botnych uczestniczących w programach aktywizacyjnych. 

1.5. WNIOSKI  Z  ANALIZY  SYTUACJI  
        NA  RYNKU PRACY  W WYBRANYCH POWIATACH 

Przedstawiona analiza pozwoliła na znalezienie cech wspólnych i różniących 
powiaty o największym w województwie mazowieckim bezrobociu rejestrowanym.  

Część zasobu osób chronicznie bezrobotnych jest skutkiem zamknięcia zakła-
dów przemysłowych, co spowodowało bezrobocie strukturalne i zmniejszenie liczby 
miejsc pracy dla ludzi z niskim poziomem kwalifikacji. W miejsce poprzednich 
pojawili się nowi, mniejsi pracodawcy, jednak poprawa wskaźników na rynku pracy 
w okresie dobrej koniunktury była gorsza niż średnio w Polsce czy województwie 
mazowieckim. Sugeruje to utrwalenie się (histerezę) bezrobocia dla niektórych grup 
po spowolnieniu gospodarczym, co skutkuje trudniejszym odbudowywaniem zatrud-
nienia podczas poprawy sytuacji na rynku pracy. Trwałość bezrobocia powoduje  
w końcu deprecjację i tak niskiego zasobu kapitału ludzkiego, wyuczoną bezład-
ność, osłabienie etyki pracy, nieumiejętność przestrzegania dyscypliny pracy. 
Zaczynają pojawiać się problemy społeczne dodatkowo utrudniające skuteczne prze-
kwalifikowanie i inkluzję na rynek pracy. Wreszcie wymagania dotyczące wysoko-
ści wynagrodzenia, za które osoba byłaby skłonna podjąć pracę, stają się za wysokie 
w stosunku do jej umiejętności i wynagrodzeń oferowanych na rynku. 

Taka diagnoza tłumaczyłaby w pewnym stopniu niską skuteczność aktywnej 
polityki rynku pracy, choć znaczne różnice między sąsiadującymi powiatami dowo-
dzą, że przy odpowiednim podejściu do aktywizacji „trudnych” grup bezrobotnych  
i na tym polu można osiągnąć sukces. Ważnym pytaniem jest, na ile aktywna polity-
ka rynku pracy pomogła zmniejszyć bezrobocie w latach 2003–2008, a na ile był to 
skutek niezależnego od lokalnej polityki ożywienia gospodarczego. Części osób 
chronicznie bezrobotnych aktywizacja pozwoliła na pewien czas wrócić na rynek 
pracy, często do subsydiowanego zatrudnienia, jednak była to zwykle aktywizacja 
krótkookresowa. Niektóre instrumenty były przeznaczone częściej dla bezrobotnych 
z wysokim stopniem motywacji i gotowością do zmiany, prowadzone były jednak 
również działania nakierowane na beneficjentów trudniejszych do aktywizacji.  

Sytuację pogarsza niska mobilność zasobów pracy, która jest jednak cechą 
całego polskiego rynku pracy. Konieczna jest zmiana podejścia ludzi do kształcenia 
ustawicznego, gotowość do zmiany zawodu i miejsca zamieszkania w celu polepsze-
nia swojej sytuacji na rynku pracy. Pomimo wzrostu gospodarczego zawsze będzie 
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bowiem istniało niedopasowanie struktury popytu i podaży pracy w pewnym 
zakresie. 

Chronicznym bezrobociem dotknięte są głównie kobiety, przyczyn zaś tego zja-
wiska może być wiele. Oprócz trudności wspólnych dla wszystkich długotrwale bez-
robotnych, kobiety z aktywnego poszukiwania zatrudnienia wyłączają często obowią-
zki opiekuńcze nad dziećmi lub innymi członkami rodziny wymagającymi opieki.  

W regionie Radomia nawet w korzystnej sytuacji na rynku pracy udział bezro-
botnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy był relatywnie 
duży, co skłania do postawienia kolejnego pytania: Co wpływa na warunki funkcjo-
nowania lokalnych firm? Jak polityka lokalnych władz przyczyniała się do zmian 
popytu na pracę w przeszłości?  

W badanych powiatach rolniczych duży jest odsetek pracujących w często nisko 
produktywnym rolnictwie, ale tacy ludzie nie są w orbicie zainteresowania urzędów 
pracy. Samorządy i instytucje rynku pracy powinny jednak zwracać uwagę także na 
ten ukryty zasób pracy, szczególnie wśród osób młodych mieszkających na wsi. 

W polityce rynku pracy pomijane są także osoby bierne zawodowo, przedmio-
tem zainteresowania jest bezrobocie rejestrowane. Aby całościowo oceniać różnice 
sytuacji na powiatowych rynkach pracy należy porównywać dane również w tym 
zakresie. Ponieważ odpowiednie do pogłębionych analiz rynku pracy badanie 
aktywności ekonomicznej ludności nie jest reprezentatywne na poziomie powiatów, 
do zadań powiatowych urzędów pracy powinno należeć dokładne poznanie także 
grupy biernych zawodowo – jako potencjalnych beneficjentów ich pomocy. 

Na koniec odnieśmy się także do zatrudnienia nierejestrowanego, czyli tzw. sza-
rej strefy. Jak pokazują różne badania27, niskie kwalifikacje są czynnikiem sprzy-
jającym podejmowania takiego zatrudnienia, często w formie dorywczej, w rol-
nictwie, budownictwie lub w usługach. Podejrzewać można – choć brak danych 
weryfikujących tę tezę – że podobnie jest w badanych powiatach. Pewien odsetek 
osób zarejestrowanych jako bezrobotne pracuje w formie nierejestrowanej, szcze-
gólnie w okresach gorszej sytuacji na rynku pracy. 

                                                 
27 Np. Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Warszawa 2008; GUS, Praca niere-

jestrowana w Polsce w 2004 r., MPiPS, Warszawa 2005; Praca nierejestrowana w Polsce  
w 1998 r., GUS, Warszawa 1999. 



 



2. STRATEGIE SPOŁECZNE  
– PODSTAWA ROZWOJU LOKALNEGO? 

Instrumentem obecnym na gruncie polityki społecznej a związanym także  
z aktywnością podmiotów pomocy społecznej, który wydaje się dziś jednym z klu-
czowych dla polityki społecznej o aktywnym obliczu, jest strategia (strategiczne 
planowanie i działanie). Dlatego też warto dociekać, czy te strategie, które zostały 
skonstruowane, aby stwarzać ramy i podstawy do skutecznej praktyki, rzeczywiście 
pozwalają osiągać zakładane rezultaty – gdzie pozorność działań ustępuje użytecz-
ności i realnej chęci realizacji czytelnie ustanowionych celów. Kolejnym krokiem 
badawczym w ramach naszego przedsięwzięcia było zatem sięgnięcie po strategie 
społeczne obrazujące lokalne diagnozy oraz plany działania (zob. aneks 2). Zbiór ana-
lizowanych dokumentów o charakterze strategicznym przedstawia się następująco: 

 

Województwo mazowieckie 
• Wojewódzka strategia polityki społecznej dla województwa mazowieckiego  

na lata 2005–2013 
• Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 
 

Powiat makowski 
• Plan rozwoju lokalnego powiatu makowskiego  
Gmina Młynarze (prawie wszyscy bezrobotni to długotrwale bezrobotni) 
• Plan rozwoju lokalnego gminy Młynarze  
• Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Młynarze  
 

Powiat przysuski  
• Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu przysuskiego 
• Strategia rozwoju powiatu przysuskiego na lata 2005–2015 
Gmina Przysucha (największa bezwzględna liczba bezrobotnych)  
• Brak strategii 
 

Miasto Radom 
• Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008–2020  
 

Powiat radomski 
• Plan rozwoju lokalnego powiatu radomskiego na lata 2007–2013 
Gmina Wolanów (największy odsetek bezrobotnych w gminie na terenie powiatu) 
• Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008–2015  
• Plan rozwoju lokalnego gminy Wolanów 
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Powiat szydłowiecki  
• Strategia rozwoju powiatu szydłowieckiego 
Gmina Chlewiska (po gminie Szydłowiec druga pod względem bezwzględnej 
liczby bezrobotnych)  
• Aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych  
 dla gminy Chlewiska  

 
W analizowanych dokumentach poszukiwaliśmy z jednej strony obecności klu-

czowych dla strategii elementów (pogłębiona i wynikowa diagnoza powiązana  
z konkretnymi celami, które znajdują konkretne plany działania wraz z czytelnym 
systemem ich weryfikacji), ale także analizowaliśmy, czy dokument wpisuje się  
w wyzwania współczesnej polityki społecznej – czy jest potencjalnie użytecznym 
narzędziem lokalnej wielosektorowej polityki aktywizacji z ukierunkowaniem na 
problemy bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego. W zakresie analizy użytecz-
ności strategii społecznych w celowo-racjonalnym kreowaniu lokalnego rozwoju 
społecznego koncentrowaliśmy się na tym, czy w zapisach dokumentów mamy do 
czynienia z:  
• czytelnym zdefiniowaniem wartości, które wyznaczają podstawę do planowania 

zmiany społecznej 
• obecnością w dokumencie danych z postawionej diagnozy społecznej i sformu-

łowanie wniosków z niej płynących  
• precyzyjnym określeniem celów o charakterze makro oraz mikro w powiązaniu  

z wnioskami z diagnozy, tzn. wskazaniem kluczowych problemów i ich wymia-
rów wymagających działania, zdefiniowanie adresatów działań, zdefiniowanie 
stanu, do którego dążymy (np. skala konkretnego problemu, skala konkretnej for-
my aktywności) 

• uwzględnieniem w strategii planu działania (tzn. obecność w strategii taktyki jej 
wdrażania w postaci: zdefiniowania instrumentów, sposobów działania adekwat-
nych do natury problemów, z którymi przychodzi się mierzyć, harmonogramu re-
alizacji działań, przypisania odpowiedzialności za działania konkretnym podmiotom)  

• określeniem procedury pomiarów skuteczności wdrażania strategii – określenie 
wskaźników pozwalających na weryfikację strategii w trakcie i po jej realizacji, 
opracowanie schematu weryfikacyjnego, wskazanie instrumentów, które należy 
wykorzystać w procesie oceny wdrażania strategii, określenie scenariuszy na 
wypadek problemów z wdrażaniem strategii28. 

                                                 
28 Kryteria oceny istoty strategii zaczerpnęliśmy z: A. Karwacki, Papierowe skrzydła. 

Recz o spójnej polityce społecznej, Wyd. UMK, Toruń 2010 (w druku). Jest to propozycja 
inspirowana opracowaniem Adama Podgóreckiego, ale i teorią organizacji i zarządzania  
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Jednocześnie nasze analizy koncentrowały się na identyfikowaniu lokalnych 
pomysłów (lub ich braku) na prowadzenie działań z zakresu polityki społecznej.  
W tym względzie interesowało nas, czy kreowane plany uwzględniają podstawowe 
wyzwania i instrumenty polityki o aktywizującym obliczu – czy mamy do czynienia 
z pomysłami na budowanie demokracji uczestniczącej, funkcjonowanie jednostek 
samorządowych w ramach reguły subsydiarności, kreowanie społeczeństwa obywa-
telskiego (aktywność obywatelska, dialog obywatelski, dowartościowanie wolonta-
riatu), rozwijanie kapitału społecznego, prowadzenie innowacyjnych działań na 
rzecz społecznej inkluzji (walka z wykluczeniem społecznym, polityka pełnego 
zatrudnienia)29.   

Z jednej strony chcieliśmy wiedzieć, czy lokalne strategie przedstawiają po-
litykę społeczną konstruowaną z namysłem, czy też pozorowaną. Z drugiej strony 
poszukiwaliśmy istotnych problemów związanych z zasobami, barierami kluczowy-
mi w polityce społecznej konkretnych powiatów czy determinantów tej polityki, 
które przełożone na szczegółowe pytania zostały wpisane następnie w scenariusze 
wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami lokalnych władz, przedsiębior-
cami, doradcami zawodowymi, pracownikami socjalnymi i samymi bezrobotnymi. 
Na koniec niniejszego rozdziału wskazujemy najistotniejsze pytania problemowe 
będące pokłosiem analizy dokumentów. Wskazane tam wnioski zostały uwzględnio-
ne w scenariuszach wywiadów pogłębionych (załączonych do niniejszego opraco-
wania) wykorzystanych w badaniach terenowych.   

                                                                                                                              
w zakresie planów strategicznych. Por. A. Podgórecki, Logika praktycznego działania,  
w: Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie? red. A. Podgórecki, KiW, Warszawa 1970.  

29 Warto odwołać się w tym względzie do opracowań obrazujących istotę polityki 
aktywizacji: np. R. van Berkel, Activation in the context of social policy, governance and 
frontline work reforms. A case study of Dutch Social Assistance, materiał przygotowany  
na potrzeby seminarium Instytutu Spraw Publicznych (Warszawa, 3 września 2010);  
M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: W stronę aktywnej polityki 
społecznej, red. M. Rymsza, T. Kaźmierczak,  ISP, Warszawa 2003, s. 19–32;  Active Social 
Policies in the EU. Policy Press, red. R. van Berkel, I. Hornemann Møller, Bristol 2002;  
M. Rymsza, A. Karwacki, Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej (aktywizującej) po-
lityki społecznej w Polsce, w: Polityka aktywizacji w Polsce – usługi reintegracji w sektorze 
gospodarki społecznej, red. M. Rymsza, M. Grewiński, WSP TWP, Warszawa 2010;  
A. Karwacki, Papierowe skrzydła. Recz o spójnej polityce społecznej, Wyd. UMK, Toruń 
2010 (w druku); M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia 
upowszechniania koncepcji, w: Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany 
społecznej czy działania pozorne?, red. A. Karwacki, H. Kaszyński, Wyd. UMK, Toruń 
2008, s. 46–64.   

   
 



 44 

2.1. STRATEGIE SPOŁECZNE  
       WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej  
dla województwa mazowieckiego na lata 2005–2013 

Jeśli chodzi o dostępność strategii, to należy stwierdzić, że jest ona czytelnie 
zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
(w zakładce strategia), ale trudno ją odnaleźć na stronie internetowej Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Można na niej bez trudu odnaleźć strategię rozwoju, 
ale już nie sposób wskazać strategii polityki społecznej.  

Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na sposób budowania podstaw teoretycz-
nych w części wstępnej strategii. Należy tu podkreślić dwie kwestie:  
1. Tekst strategii rozpoczyna prezentacja definicji polityki społecznej – trudno jed-

nak uzasadnić po zapoznaniu się z treścią strategii, jaką rolę odgrywa odwołanie 
do tej, a nie innej definicji. Definicja pozbawiona jest rozwinięcia, gruntownego 
omówienia, interpretacji, która wyznaczałaby sposób jej wykorzystania w ramach 
prac koncepcyjnych nad strategią. Należy zatem uznać, że elementy oglądu nau-
kowego wykorzystane w pracy nie znajdują zastosowania w konstrukcji i kon-
kretnych treściach strategii.  

2. W treści strategii możemy odnaleźć błędne sformułowania związane z definicjami 
operacyjnymi problemów społecznych. Na stronie 5 autorzy strategii wskazują na 
ludzi, którzy żyją „poniżej poziomu ubóstwa absolutnego”, jednocześnie stwier-
dzając, że mowa jest o 19–20% mieszkańców województwa. Posługiwanie się 
sformułowaniem „poziom ubóstwa absolutnego” może niewiele mówić osobom, 
które będą wykorzystywać strategię. Należy rozumieć, że chodzi o miarę skali 
zjawiska w oparciu o wartość środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb – czy wiedzą to potencjalni czytelnicy strategii? Niezbęd-
ny jest zatem słowniczek pojęć – taki, jaki został zamieszczony w wojewódzkiej 
strategii rozwoju.  

Za pozytywną cechę strategii należy uznać wyrażoną na jej stronach świado-
mość wielowymiarowych korzyści płynących z jej skonstruowania. Oczekiwania, 
jakie wiąże się z przygotowaniem strategii, są jednocześnie zobowiązaniem do twór-
czego jej wykorzystania.  

W strategii podkreślono zróżnicowanie województwa w kontekście wskaźni-
ków rozwoju. To zróżnicowanie wymaga konstrukcji nielinearnej polityki w odnie-
sieniu do poszczególnych powiatów. Jest to ważna uwaga. Pozwala oczekiwać, że 
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przygotowana strategia będzie podkreślała – w aspekcie diagnozy – istotę zróżni-
cowania i wynikających z niego konkretnych potrzeb jednostkowych i grupowych,  
a w sferze operacyjnych planów działania będzie uwzględniała dostosowany do 
potrzeb konkretny zestaw celów i środków. Przedstawiając zróżnicowany charakter 
województwa, wskazano na interesującą nas także w postępowaniu badawczym 
kwestię polityki społecznej postulowanej dla obszarów o charakterze rolniczym,  
w których mamy do czynienia ze specyficznymi problemami społecznymi. 

W sferze diagnozy należy podkreślić brak komentarzy do statystyk obrazują-
cych podstawowe informacje o województwie i powiatach – problemy społeczne  
i ich skalę, zasoby infrastrukturalne i kapitału ludzkiego. Informacje niewiele mó-
wią, jeśli nie zostaną opatrzone komentarzem o potencjalnych potrzebach działań 
związanych z konkretną sferą polityki społecznej w województwie czy powiatach  
w odniesieniu do konkretnych przywołanych danych. Każdy zapis w strategii, mó-
wiąc kolokwialnie, „powinien być po coś”. Szczególnie dotyczy to części diagno-
stycznej, w której przywoływane dane muszą zostać potraktowane jako użyteczne 
podstawy do konkretnego namysłu z efektami o charakterze praktycznym. Prezen-
tacja danych pozbawiona chociażby sygnalnych informacji o niezbędnych czynno-
ściach, które powinny być ich konsekwencją, wydaje się bezużyteczna. 

Ważne jest także, żeby w działaniach o charakterze diagnostycznym wyzbyć się 
truizmów – mam tu na myśli powielanie oczywistych sądów o świecie, problemach  
i potrzebach. W analizowanej strategii (w części podsumowującej część diagno-
styczną w odniesieniu do rynku pracy – s. 31) możemy odnaleźć np. zapisy, które 
wskazują na konieczność pomocy wyodrębnionym trzem grupom bezrobotnych  
– w praktyce jest to wskazanie na konieczność pomocy wszystkim bezrobotnym,  
z jakimi współcześnie mamy do czynienia. To wyodrębnienie trzech grup (wyklu-
czonym bez szans na wyjście z bierności, wykluczonym z potencjałem i zagrożo-
nych wykluczeniem) miałoby sens, gdyby towarzyszyła mu konstrukcja systemów 
działań operacyjnych, które byłyby dostosowane do potrzeb tychże trzech zróżnico-
wanych grup. Jednak w strategii trudno odnaleźć klarowne nawiązanie do tego 
rozróżnienia – cele przyszłych działań uwzględniają różne instrumenty i podejścia, 
ale trudno stwierdzić, które z nich są ofertą skierowana do konkretnego typu bezro-
botnego. Wobec braku realnego, twórczego nawiązania do wyodrębnionych w tek-
ście strategii typów adresatów pomocy należy te zapisy traktować jako pozbawiony 
wartości praktycznej ogólnik „należy pomagać wszystkim typom bezrobotnych”.     

Podobnym problemem w kontekście twórczego wykorzystania strategii jako 
podstawy ewentualnych działań o charakterze aktywizującym jest brak konkluzji 
wieńczących zapisy o zróżnicowaniu powiatów województwa mazowieckiego w ich 
różnych szczegółowych charakterystykach w aspekcie ładu społecznego (w tym so-
cjalnego). Autorzy strategii wskazują na powiaty charakteryzujące się pozytywnymi 
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i negatywnymi konkretnymi wskaźnikami (np. skala konkretnych problemów), ale 
nie dają komentarza, jakie potrzeby powinny stanowić podstawę działań (i jakich 
działań) w związku z takim a nie innym obrazem problemu, stanem infrastruktury 
etc. Małe, średnie i duże natężenie konkretnego wskaźnika nie zostało rozwinięte 
propozycją konkretnych działań, które w związku z tym trzeba podjąć, a które będą 
pogłębione w dalszej części strategii. Dotyczy to także skrupulatnej prezentacji 
struktury systemu pomocy społecznej (instytucje, miejsca w placówkach, korzysta-
jący z usług, zasoby kadrowe). Trudno dociec, czy system ten jest oczekiwany, ade-
kwatny do potrzeb, niezadowalający, nierównomierny etc. Brak problemowego ko-
mentarza rodzi pytania, nie dając odpowiedzi.  

W części planistycznej ważne jest, że z perspektywy potrzeb aktywizacyjnych  
i działań adresowanych do biednych i bezrobotnych (w praktyce osób wykluczonych 
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), pomocy społecznej przypi-
sano jedynie zadanie animacji idei klubów integracji społecznej. Naturalnie (o czym 
będzie jeszcze mowa) na koniec strategii zasygnalizowana jest ogólna potrzeba ini-
cjatyw w ramach zdefiniowanych celów strategicznych i operacyjnych, ale jeśli cho-
dzi o inicjatywy przypisane pomocy społecznej w zasadniczej części strategii, gdzie 
przedstawione są potrzeby i plany działania, pozostaje jedynie twórcze wykorzysta-
nie zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

Zdefiniowane w strategii cele strategiczne i operacyjne zostały przygotowane 
bardzo precyzyjnie. Jeśli chodzi o problem ubóstwa, to wskazuje się na konieczność 
podejmowania selektywnych działań (cel strategiczny) i rozwijania działań na rzecz 
poprawy sytuacji bytowej, podnoszenia aktywności społeczno-zawodowej, aktywi-
zowania środowiska lokalnego, wspierania rodzin z dziećmi oraz rozwoju kadry 
pomocy społecznej (cele operacyjne). Wobec problemu bezrobocia proponuje się 
rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy (cel strategiczny) oraz podnoszenie wie-
dzy o rynku pracy, łagodzenie społecznych skutków długotrwałego bezrobocia, pod-
noszenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej (cele operacyjne). Następnie 
konkretne cele „rozpisane” zostały na szczegółowe działania. Ten precyzyjny zabieg 
konstrukcji celów do zrealizowania w ramach twórczego wykorzystania strategii 
pozbawiony jest jednak zdefiniowania podmiotów odpowiedzialnych za konkretne 
działania. Na poziomie zapisów nie precyzuje się, przy realizacji jakich działań jest 
wymagana lub oczekiwana współpraca między podmiotami, instytucjami. Nie 
sposób zatem znaleźć informacji, które z tych celów powinny być animowane i rea-
lizowane na poziomie podmiotów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminne-
go, a także czy są to cele wspólne dla wszystkich powiatów i gmin w tak zróżni-
cowanym – co zostało podkreślone we wprowadzeniu do strategii – województwie.  

Bardzo interesującym i jednocześnie wprost korespondującym z istotą strategii, 
jest zabieg badawczy w postaci analizy SWOT, wpisany w karty strategii woje-
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wódzkiej. W odniesieniu do tego twórczego zabiegu warto jednak podkreślić, że 
część tych zapisów będących efektem namysłu analitycznego jest nieczytelnych. Po 
zapoznaniu się z wynikami analizy nie wiadomo, jak się one mają do realnego obli-
cza problemów w konkretnych powiatach – np. biedy, w stosunku do którego to pro-
blemu jako „silną stronę” województwa wskazano na stronie 81 „pozyskanie do 
współpracy organizacji pozarządowych”. Mając w świadomości np. diagnozę z pierw-
szej części strategii (zróżnicowanie województwa w zakresie wielu wskaźników, 
również obecności podmiotów NGO’s, z informacją, że 70% z nich w praktyce 
działa w Warszawie) oraz wyniki badań dotyczących województwa mazowieckiego 
(animowanych np. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) – należy zapy-
tać, czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z realną „silną stroną” poszczególnych 
powiatów i gmin. Chodzi tu o wiele powiatów i gmin, w których przedstawiciele 
instytucji pomocy społecznej i instytucji administracji pracy w ramach badań pod-
kreślają w kwestionariuszach, że często nie mają zaufania do nielicznych podmio-
tów NGO’s, które charakteryzują się brakiem potencjału merytorycznego, admini-
stracyjnego czy infrastrukturalnego. W tym aspekcie część zapisów dokonanej 
analizy trudno interpretować, co więcej, budują one mylące oblicze województwa – 
np. wskazywane zasoby mogą w praktyce okazywać się słabościami. W odniesieniu 
do wskazanych powyżej kwestii warto pytać, co w praktyce jest dla autorów stra-
tegii silną stroną w ramach analizy SWOT – jak należy te silne strony zdefiniować. 

W sferze ewaluacji i monitoringu należy podkreślić wyraźne ustanowienie  
w strategii wskaźników, które stanowić mają podstawę weryfikacji, czy strategia jest 
w odpowiedni sposób (skutecznie) wdrażana. Trudno jednak odnaleźć czytelną kon-
strukcję punktów odniesienia do ewentualnych danych, które byłyby produktem 
weryfikacji strategii. Nie sposób określić, jaki konkretny „wynik” oznacza, że strate-
gia jest wdrażana w sposób właściwy, zadowalający czy niezadowalający. W kon-
sekwencji można domniemywać, że liczy się powstanie strategii i systemu wskaź-
ników kontrolnych, ale już efekt ich wykorzystania to pomocnicze narzędzie do 
subiektywnej interpretacji przez osoby i podmioty, które zechcą lub będą musiały 
realizować cele wskazane w strategii. Istotne jest także to, że w strategii mamy do 
czynienia z ogólnymi zapisami w zakresie harmonogramu działania. Realizacja 
wszystkich celów została przewidziana w latach 2005–2013, a więc brak jest cząst-
kowej weryfikacji i czytelnego planu weryfikacji strategii. Nie będzie zatem wiadomo, 
czy w okresie między latami brzegowymi rzeczywiście udaje się cele realizować. 
Zwłaszcza że nie wiadomo, kto ma być odpowiedzialny za weryfikację realizacji 
strategii, kto ma kontrolować proces jej implementacji, jak ma to robić i jakie mogą 
być konsekwencje takich zabiegów. Bez tych zapisów strategia staje się listą inten-
cji, których niezrealizowanie można potraktować jak każdą inną drobną rzecz, która 
się nie udała i nikt z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności. 
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, że strategia wojewódzka tylko na poziomie 
struktury spełnia wymogi dokumentu o charakterze strategicznym. W praktyce jed-
nak jest mało konkretna, nie realizuje się założeń koncepcyjnych. Mamy do czynie-
nia z ogólnym potwierdzeniem konieczności budowania aktywnej polityki walki  
z biedą i bezrobociem, dostosowanej do charakteru i skali lokalnie doświadczanych 
problemów.  

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 

Należy podkreślić, że strategia została poprawnie skonstruowana. Jednocześnie 
dane zostały zaprezentowane w czytelny sposób. Wskazane zostały cechy regionu, 
następnie znajdujemy bilans strategiczny (scenariusze rozwoju, struktura celów), 
uwarunkowania rozwoju, a także prezentację wskaźników i systemu monitoringu.  
W aneksie (co powoduje, że zasadnicza część strategii jest syntetyczna) wskazano 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne kreowania rozwoju, analizę wybranych 
dokumentów strategicznych krajowych i wojewódzkich oraz wskaźniki pomocne  
w monitoringu wdrażania strategii. To czyni strukturę kompletną, czytelną i jedno-
cześnie wykazuje zgodność strategii z istotnymi cechami takich dokumentów.  

W ramach prezentacji cech regionu podkreślono zróżnicowanie województwa – 
z jednej strony aglomeracja Warszawy o dużym potencjale rozwojowym, potencjale 
demograficznym, turystycznym, największym regionalnym rynku pracy w Polsce,  
z drugie zaś strony obszary peryferyjne z wysoką stopą bezrobocia. Jako atuty re-
gionu postrzega się potencjał demograficzny i społeczno-gospodarczy, nowoczesne 
branże i produkty. Słabe strony to z kolei wspomniane zróżnicowanie przestrzenne, 
bezrobocie poza Warszawą i problemy wynikające z ekstensywnego rolnictwa i re-
strukturyzacji przemysłu.  

Szanse na rozwój upatruje się w inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy 
strukturalnych, gospodarce opartej na wiedzy i rozwiniętym społeczeństwie obywa-
telskim oraz wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego. Zagrożenie tkwi  
w utracie spójności przestrzennej, czyli niesymetrycznym rozwoju, w którym aglo-
meracja będzie zasysać zasoby, a prowincja pozostanie krainą problemów społecz-
nych, z których się migruje albo się w nich zostaje i wegetuje.  

Przeprowadzona analiza SWOT potwierdza powyższe spostrzeżenia, uszczegó-
ławiając silne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Podstawowe cele w ramach działań 
na rzecz wielowymiarowego rozwoju regionu to: kreowanie społeczeństwa informa-
cyjnego, zwiększenie konkurencyjności regionu oraz poprawa spójności społeczno- 
-gospodarczej. Kluczowym celem pośrednim jest wzrost zatrudnienia i przeciwdzia-
łanie bezrobociu. Realizacja tego celu pośredniego odbywać się ma przez działania 
w sferze zarówno ekonomicznej, jak i społecznej: tworzenie miejsc pracy, doskona-
lenie zasobów pracy, aktywizację społeczną i zawodową niepełnosprawnych, wzmo-
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cnienie i poszerzenie spektrum aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (np. 
alternatywne elastyczne zatrudnienie), nowe programy i projekty aktywizacji zawo-
dowej. Ważne jest także – kluczowe z perspektywy projektu – łagodzenie społecz-
nych skutków bezrobocia długookresowego przez przeciwdziałanie dyskryminacji 
na rynku pracy, ale również wzmacnianie powiązań między rynkiem pracy a syste-
mem edukacyjnym, wspieranie samozatrudnienia, umożliwianie rodzicom godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego oraz konsekwentny monitoring rynku pracy  
w województwie.  

W prezentacji celów w ramach strategii rozwoju istotne są także działania na 
rzecz wzmocnienia potencjału rozwojowego obszarów subregionalnych. Opierać się 
mają na wykorzystaniu endogenicznych warunków rozwoju. Jednak prezentacja 
działań na rzecz walki z bezrobociem w ramach subregionów ogranicza się do haseł, 
że należy ograniczać bezrobocie przez wykorzystanie potencjału regionu, niwelo-
wanie słabości i kreowanie aktywnych rozwiązań. Co interesujące, w strategii 
wskazuje się na konieczność kreowania pluralizmu w polityce społecznej, ale  
w części poświęconej przydziałowi odpowiedzialności za konkretne inicjatywy  
w ogóle nie wskazuje się udziału podmiotów pozarządowych. Ważne treści odnajdu-
jemy w aneksie strategii. Jest to prezentacja wielowymiarowej sytuacji w regionie, 
ale także analiza kluczowych dokumentów strategicznych (krajowych i wojewódz-
kich) oraz zbiór konkretnych wskaźników do monitoringu.  

Analizowany dokument spełnia cechy dokumentu o charakterze strategicznym, 
uwzględnia istotę regionalnego zróżnicowania, które wymaga specyficznej polityki 
spójności społecznej i gospodarczej. Kreowanie rozwoju społecznego, gospodarcze-
go i przestrzennego odbywać się ma ku i poprzez kluczowe cele i środki aktywnej 
polityki społecznej. Aktywizacja społeczna i zawodowa, elastyczny rynek pracy, 
mobilizacja obywatelska, rozwój wiedzy – to są potencjalne kierunki działania. To 
jednak jedynie hasła, które mają być wypełniane lokalnymi działaniami. Warto 
zatem sprawdzać, czy na poziomie powiatów i gmin prezentuje się konkretne plany 
operacyjne działań w tym zakresie.  

2.2. STRATEGIE SPOŁECZNE  
       POWIATU MAKOWSKIEGO 

Plan rozwoju lokalnego powiatu makowskiego  

Strategia jest skonstruowana w poprawny sposób. Mamy do czynienia z diag-
nozą sytuacji w powiecie, która z założenia ma stanowić podstawę do prezentacji 
planu działania w kierunku rozwoju powiatu. Na uwagę zasługuje także podkre-
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ślenie w spisie treści strategii konieczności uwypuklenia powiązań między konkret-
nymi działaniami. W kontekście ustanowionej struktury istotne jest także wyod-
rębnienie części poświęconej założeniom monitoringu realizacji strategii. Analiza 
zgodności analizowanego dokumentu z cechami wartościowej strategii wskazuje 
jednak, że poprawna struktura nie uwzględnia wielu istotnych treści, które czyniłyby 
analizowany plan rozwoju materiałem użytecznym. Mam tu na myśli zbyt ogólny 
charakter dokonanej diagnozy, brak powiązania diagnozowanych problemów i po-
tencjałów z konkretnymi działaniami, brak zdefiniowania realnej odpowiedzialności 
za działania i zbyt pobieżną informację na temat sposobów i planu weryfikacji 
procesu wdrażania strategii. Kwestie te będą szerzej poruszone poniżej. 

Z części „diagnostycznej” dokumentu możemy dowiedzieć się, że powiat ma-
kowski jest jednym z najczystszych regionów w województwie mazowieckim,  
o realnych walorach turystycznych, które do tej pory nie były właściwie wykorzy-
stane. Potencjał do rozwijania agroturystyki to zasoby, które można umiejętnie 
wykorzystać z pożytkiem dla mieszkańców regionu. Należy się zatem spodziewać, 
że w strategii odnajdziemy precyzyjne informacje na temat sposobów wykorzystania 
w przyszłości walorów środowiskowych w polityce kreowania rozwoju powiatu. 
Tymczasem brakuje tychże informacji. Co ważne, w ramach diagnozy podkreślono, 
że potencjał turystyczny mają także gminy, które w powiecie najbardziej nazna-
czone są problemem bezrobocia. Mam tu na myśli gminy Młynarze oraz Płoniawy- 
-Bramura. Jednak stwierdzenie, że jakaś jednostka terytorialna ma potencjał, samo  
w sobie nie spełnia wymogów analizy strategicznej. Niezbędne są plany działania – 
informacje, w jaki sposób można ten potencjał wykorzystać. Tymczasem takich pla-
nów w analizowanym dokumencie brakuje.  

W części diagnostycznej strategii podkreślono także, że jednym z najistotniej-
szych problemów doświadczanych w powiecie jest chroniczne bezrobocie. Diagnoza 
uwzględnia konkretne liczebności osób chronicznie bezrobotnych w poszczególnych 
gminach w powiecie. Brakuje jednak oceny dolegliwości problemu w ramach kon-
kretnych gmin (czyli pogłębionego wnioskowania w tym zakresie), a także „inwen-
taryzacji” dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz niwelowania tego 
problemu.  

Jako źródło problemu bezrobocia wskazuje się „przemiany ustrojowe w kraju”. 
Należy zatem podkreślić, że tak ogólny poziom wyjaśnień nie sprzyja skutecznemu 
planowaniu strategicznemu, które mogłoby mieć szanse przełożenia na adekwatne 
do problemu inicjatywy. Autorzy strategii wskazują jednak na następujące zadania 
wynikające z realności doświadczania w powiecie problemu chronicznego bezro-
bocia. Należy tu wskazać: 
• dynamizację rynku pracy 
• tworzenie nowych miejsc pracy 



 51 

• integrację wszystkich podmiotów działających na rynku pracy 
• podniesienie standardów usług  
• poszukiwanie nowych inwestorów.  

Tak ustanowione zadania to jednak tylko hasła, jeśli nie sprecyzujemy planu ich 
realizacji. Tymczasem w analizowanym dokumencie prezentacja wymienionych 
zadań nie została pogłębiona. Mamy do czynienia z ogólnymi hasłami, a przez to nie 
wiadomo, jaką rolę spełniać ma omawiana strategia. Analizowane strategie woje-
wódzkie są bardziej pogłębione niż strategia powiatowa.  

Należy także zauważyć, że w analizowanej strategii autorzy przede wszystkim 
skoncentrowali się na diagnozie i planowaniu rozwoju w sferze infrastrukturalnej, 
przy jednoczesnym niedowartościowaniu refleksji na temat sfery społecznej. O ile  
w sferze diagnozy mamy do czynienia z rozpoznaniem kluczowych problemów,  
o tyle poza wskazanymi powyżej zadaniami w ogóle nie podjęto się planowania ini-
cjatyw na rzecz rozwiązywania problemów. Harmonogram działania obejmuje jedy-
nie inwestycje infrastrukturalne – w ogóle nie określono harmonogramu realizacji 
zadań związanych z najbardziej „palącym” problemem powiatu – bezrobociem. 
Trudno sobie wyobrazić „rozwój” powiatu, jeśli nie będzie się planować i reali-
zować aktywnych działań na rzecz walki z tym problemem.   

W części poświęconej monitoringowi realizacji strategii wskazano jedynie, że 
za to zadanie odpowiada zarząd powiatu. Nie określono jednak trybu rewizji podej-
mowanych inicjatyw, a przede wszystkim nie ma w strategii wskaźników, które 
pozwalałyby na weryfikację zaawansowania wdrażania konkretnych planów. Po 
części może to wynikać z ogólnego charakteru zapisów dokumentu – w praktyce 
bowiem nie ma co oceniać, ponieważ nic konkretnego się nie zaplanowało.  

Plan rozwoju jest przykładem dokumentu, który jest, ale nic więcej pozytyw-
nego nie można o nim powiedzieć. Brakuje informacji o tym, kto przygotowywał 
strategię, brakuje pogłębionej diagnozy, nie zastosowano analizy SWOT, przenie-
siono środek ciężkości analizy na zasoby i plany rozwoju w sferze infrastrukturalnej, 
a jednocześnie jedynie zamarkowano analizy problemów społecznych (źródła 
bezrobocia łączone jedynie ze zmianami ustrojowymi), brakuje precyzyjnego planu 
działania (nie wiadomo, czy i jak planuje się wykorzystywać potencjał powiatu  
w zakresie środowiska naturalnego), nie ma konkretnego harmonogramu oraz okre-
ślonych wskaźników dla monitoringu realizacji zadań, nie ma podstaw do kreowania 
współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej. Z perspektywy rozwoju 
regionu dokument wydaje się zupełnie nieprzydatny. Trudno zatem ocenić, czy ma-
my tu do czynienia z otwarciem na idee aktywnej polityki społecznej – brakuje 
informacji, a brak użyteczności dokumentu skłania do potraktowania go jako działa-
nie pozorowane.  
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Gmina Młynarze 

Plan rozwoju lokalnego gminy Młynarze 

Strategia została poprawnie skonstruowana. Struktura wyraża pogłębione ujęcie 
działań na rzecz zmian rozwojowych w gminie. W dokumencie możemy odnaleźć 
prezentację aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, zestaw zadań na 
rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy, część dotyczącą realizacji za-
dań i projektów, zadania inwestycyjne, plan finansowy, informację o systemie wdra-
żania strategii oraz sposobach monitorowania, oceny i komunikacji strategii. Analiza 
struktury pozwala oczekiwać, że będziemy mieli do czynienia z konkretnym planem 
działań odnoszących się do inwestycji infrastrukturalnych, ale także społecznych, co 
nie jest powszechne w strategiach rozwoju. Jest to jednocześnie powszechne zanied-
banie i niespójność, po co bowiem prezentować dane z diagnozy społeczno-gospo-
darczej, jeśli uwzględnia się jedynie plan i harmonogram działań w kwestii wodo-
ciągów, dróg, elektryfikacji etc. Trudno sobie wyobrazić rozwój lokalny bez działań 
na rzecz sfery społeczno-gospodarczej. 

W sferze diagnozy zwrócono uwagę na sprzyjające warunki rozwoju turystyki 
w gminie (związanej z wypoczynkiem letnim) przy jednoczesnym aktualnym braku 
bazy w tym zakresie (brak agroturystyki). Zdaniem autorów dokumentu podstawę 
gospodarczą stanowią w gminie indywidualne rodzinne gospodarstwa, które wyma-
gają wsparcia. W ramach diagnozy sytuacji społecznej podkreślono małą liczbę pod-
miotów gospodarczych dających w gminie zatrudnienie, co powoduje brak przyrostu 
nowych miejsc pracy (największa liczba zatrudnionych w oświacie) a w konsekwen-
cji utrzymujące się bezrobocie. Długotrwałe bezrobocie uznawane jest za główny 
problem i balast rozwojowy. Typowy bezrobotny to osoba bez kwalifikacji, często 
w młodym wieku, bez prawa do zasiłku i długotrwale doświadczająca tej sytuacji. 
Istotnym zdiagnozowanym problemem jest brak możliwości wchodzenia na rynek 
pracy absolwentów szkół. Pracodawcy wymagają doświadczenia zawodowego,  
a brak możliwości pierwszego zatrudnienia uniemożliwia wejście i zbudowanie 
pozycji na rynku pracy. 

Zdaniem autorów strategii niezbędne jest organizowanie wsparcia finansowego 
adresowanego do: osób pozostających bez pracy a pragnących podjąć działalność 
gospodarczą, podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze usług a wymaga-
jących podniesienia swej konkurencyjności poprzez wzrost jakości świadczonych 
usług i inwestycje w środki trwałe, rolników wyrażających chęć przekwalifikowania 
się i odejścia od tradycyjnej produkcji rolnej.  

W dokumencie dokonano także identyfikacji problemów, które stoją na prze-
szkodzie rozwojowi gminy. Do najważniejszych z perspektywy walki z bezrobo-
ciem należą problemy z trzech sfer. W dziedzinie turystyki jest to brak infrastruktury 
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turystycznej, brak profesjonalnej promocji turystycznej gminy, słaba informacja 
turystyczna, brak „tradycji” turystycznej na wsi, niewystarczający poziom świado-
mości ekologicznej mieszkańców gminy. W sferze gospodarczej problemem jest 
rozdrobnienie gospodarstw uniemożliwiające stosowania efektywnych technologii 
produkcji, brak terenów wydzielonych i przygotowanych pod inwestycje, brak inwe-
storów zewnętrznych, brak znaczących bogactw naturalnych, brak integracji w śro-
dowisku wiejskim – producenci rolni nie utworzyli grup producenckich, mała róż-
norodność gospodarcza, mała ilość podmiotów gospodarczych poza rolnictwem, 
nadmiar siły roboczej zaangażowanej w produkcji rolnej, niskie dochody ludności 
rolniczej skutkujące ograniczeniem lokalnego popytu, niewielkie możliwości zmian 
źródeł zarobkowania na terenie gminy. W sferze społecznej wskazano niski poziom 
wykształcenia, niewielką ilość pozarolniczych miejsc pracy, brak instytucji kultural-
nych na terenie gminy, niską mobilność ludności rolniczej na rynku pracy.  

W dokumencie odnajdujemy prezentację konkretnych zadań i harmonogramu, 
jednak tylko w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych. A zatem także w przy-
padku tej strategii rozwoju mamy do czynienia z niedowartościowaniem planów 
działania na rzecz rozwoju w sferze społecznej. System wdrażania strategii prze-
widuje nadzór wójta nad inwestycjami gminnymi przy wsparciu zespołu ds. strategii 
rozwoju.  

Analizowany dokument zawiera wyczerpujące wyliczenie barier, jednak pla-
nowane działania dotyczą jedynie sfery infrastrukturalnej, a w sferze społecznej 
ograniczają się do wskazania na niezbędność transferów środków finansowych. 
Strategia nie uwzględnia prezentacji dobrych praktyk, harmonogram jest niekom-
pletny, brakuje podziału odpowiedzialności za kreowanie działań, źródeł finanso-
wania, wskaźników pomocnych w weryfikacji, czy wskazane bariery udaje się sku-
tecznie niwelować.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Młynarze  

Strategia wykazuje braki w swojej strukturze. Mamy do czynienia z diagnozą 
sytuacji społeczno-ekonomicznej w gminie, prezentację problemów społecznych,  
z którymi boryka się gmina, część dotyczącą rozwiązywania problemów społecz-
nych (enigmatyczny tytuł – czy chodzi o plan działania?!), analizę SWOT, prezen-
tację celów strategicznych i konkretnych zadań. W strukturze brakuje wydzielonej 
części ze wskazaniem harmonogramu działań, sposobów monitoringu i oceny wraz  
z prezentacją wskaźników, zasad wdrażania inicjatyw, komunikacji strategii. Co 
istotne, podkreślono, że kluczowe dla powstania strategii pojęcia to partnerstwo, 
programowanie oraz subsydiarność.  

W ramach diagnozy sytuacji potwierdzono dane zawarte w Strategii rozwoju 
gminy, wskazując na małą liczebność podmiotów gospodarczych na terenie gminy 
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oraz dolegliwość bezrobocia. Dodatkowo wskazano, że zarejestrowani bezrobotni to 
najczęściej osoby wykwalifikowane do pracy na stanowisku sprzedawcy handlu 
detalicznego, krawca odzieży lekkiej, szwaczki, ślusarze oraz osoby, które nie mają 
żadnego przygotowania zawodowego (one dominują). Poza problemem bezrobocia 
w gminie doskwiera problem alkoholizmu, narkomanii oraz problemy opiekuńczo- 
-wychowawcze w rodzinach.  

W części poświęconej „rozwiązywaniu problemów społecznych” wskazano 
kluczowe zasady, jakimi kierować się będzie gmina w rozwiązywaniu problemów 
społecznych. To novum, którego nie ma w innych analizowanych strategiach. 
Wskazano tu na zasadę pomocniczości, zasadę efektów odłożonych w czasie, zasadę 
promieniowania efektów, zasadę akceptacji społecznej, zasadę kontroli społecznej, 
zasadę zaangażowania społecznego, zasadę kompleksowości i sprzężenia zwrotnego 
i wreszcie zasadę pozornego altruizmu.  

Co ważne, w strategii zaprezentowano dane z analizy SWOT dla kluczowych 
sfer funkcjonowania gminy. Interesujące są dane dotyczące sfery bezrobocia i rynku 
pracy. Wskazano tu silne strony tkwiące we wzroście aktywności przedsiębiorców 
skutkującym zwiększeniem liczby przedsiębiorstw, w pozytywnym wpływie działal-
ności Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, gotowości podejmo-
wania przez młodych ludzi nowych wyzwań i elastycznym reagowaniu na potrzeby 
rynku pracy. Słabe strony związane są z wysokim poziomem bezrobocia, wysokim, 
sięgającym 80% odsetkiem osób bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku, 
niewielkim przyrostem miejsc pracy na terenie gminy, apatią i biernością osób 
długotrwale bezrobotnych, niewystarczającymi kwalifikacjami dużej grupy bezro-
botnych. Szanse wynikają z możliwości wykorzystania dostępnych szkoleń, progra-
mów aktywizacji osób bezrobotnych, wzrostu liczby miejsc pracy wskutek ożywie-
nia gospodarczego. Zagrożenia łączone są z brakiem miejsc pracy dla młodzieży, 
dużym odsetkiem osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem oraz niewielką 
efektywnością działań podejmowanych w obszarze aktywizacji bezrobotnych i środ-
ków mających poprawiać ich konkurencyjność na rynku pracy, ale także z brakiem 
wykwalifikowanej siły roboczej będącym skutkiem absorpcji przez zagraniczne 
rynki pracy.  

W strategii mamy do czynienia z prezentacją konkretnych celów i zadań, spo-
śród których na uwagę zasługują działania na rzecz bezrobotnych i wykluczonych 
społecznie oraz podnoszenia zasobów ludzkich. W ramach pierwszego celu należy 
wskazać aktywizację zawodową niepełnosprawnych, ograniczenie bezrobocia osób 
w wieku mobilnym, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób długotrwale bezrobotnych. Co ważne, działania te realizować 
mają jedynie władze gminy oraz instytucje gminne, a finansowane mają być w dużej 
mierze ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Wskazuje to na brak 
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planowanego udziału podmiotów pozapublicznych w działaniach na rzecz rozwią-
zywania problemów, niekonkretność zadań, które mają być realizowane (aktywi-
zacja bezrobotnych to hasło, a nie konkretne działanie!) oraz niepewność środków,  
o które trzeba się aktywnie starać. W ramach drugiego celu podkreśla się koniecz-
ność realizacji takich zadań jak lokalna polityka oświatowa o następujących prio-
rytetach: zapewnienie wszystkim uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, zapewnienie uczniom możliwości 
nabycia określonych kompetencji, kształtowanie postawy patriotyzmu i więzi z lo-
kalną społecznością, rozwijanie umiejętności pozwalających młodzieży na pewne 
poruszanie się po rynku pracy, kształtowanie szlachetnych wartości, wspieranie 
nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poprawa warunków pracy  
i płacy nauczycieli, wspieranie szkół w realizacji działań dydaktyczno-wychowaw-
czych oraz promocja tych szkół, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży. Poza tym podkreśla się konieczność rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
tworzenia przedszkoli i edukacji dla dorosłych. 

Analizowana strategia nie uwzględnia wielu kluczowych informacji, jest mało 
konkretna, uwzględnia bardziej zbiór haseł niż precyzyjny plan działania. 

2.3. STRATEGIE SPOŁECZNE  
       POWIATU  PRZYSUSKIEGO 

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych  
powiatu przysuskiego 

Analizowany dokument ma właściwą strukturę. Wszystkie niezbędne elementy 
zostały uwzględnione. Strategię rozpoczyna diagnoza, w której podkreślono wielo-
wymiarowe uwarunkowania problemów społecznych w powiecie, następnie zapre-
zentowano podstawowe cele strategiczne i operacyjne oraz konkretne zadania, któ-
rych realizacja powinna skutkować niwelowaniem problemów doświadczanych  
w gminie. Co istotne, w strategii uwzględniono prezentację wskaźników pomocnych 
w weryfikacji procesu jej wdrażania oraz sposób monitoringu, aktualizacji doku-
mentu, finansowania oraz form komunikacji społecznej. Niezwykle ważne a zara-
zem nieczęste w dokumentach o charakterze strategicznym jest prezentowanie źró-
deł finansowania działań oraz systemu promocji zapisów strategii.  

Ważne jest także, że dokument powstawał z uwzględnieniem udziału przed-
stawicieli różnych podmiotów instytucjonalnych reprezentujących różne sektory. 
Jest to działanie oparte na mobilizacji potencjału lokalnego na rzecz realizacji celów 
kluczowych dla powiatu, wsłuchiwaniu się w opinię, uwzględnianiu punktu widze-
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nia przedstawicieli różnych środowisk. Jednocześnie warto podkreślić, że w doku-
mencie zawarto dokładny opis procesu kształtowania strategii, pokazujący metodykę 
tworzenia dokumentu, kolejne etapy planowania działań.  

W sferze diagnozy jako podstawowy problem, z jakim boryka się powiat, wska-
zuje się bezrobocie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że skala problemu w powiecie 
maleje. Za powód tego stanu rzeczy uznaje się integrację ze strukturami UE oraz 
koniunkturę gospodarczą. Nie sprecyzowano jednak, w jaki sposób koniunktura 
gospodarcza była „konsumowana” w powiecie ze skutkami dla niwelowania skali 
bezrobocia. 

W dokumencie sprecyzowano strukturę bezrobocia w powiecie, podkreślając 
duży udział w powiecie osób chronicznie bezrobotnych (40–47% populacji bezro-
botnych), co ma realne skutki dla utrwalania się procesów wykluczania społecznego 
i zawodowego. Bezrobotni w powiecie to najczęściej osoby płci żeńskiej, charakte-
ryzujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym i bez stażu pracy.  

W dokumencie mamy także informacje dotyczące rynku pracy w powiecie oraz 
zdefiniowane konkretne grupy problemowe, które wymagają wsparcia. Są to ubo-
dzy, alkoholicy, narkomani, bezdomni. Nie ma jednak informacji na temat specyfiki 
działań niezbędnych do niwelowania tych problemów.  

Niezwykle ważne zapisy strategii dotyczą identyfikacji problemu bezrobocia. 
W zakresie utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia wskazuje się uwarunko-
wania strukturalne, związane z niską mobilnością zawodową mieszkańców powiatu, 
złą strukturą zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki. Dokonana ana-
liza przyczyn bezrobocia przekłada się na konstrukcję sposobów przeciwdziałania 
problemowi. Wskazuje się w tym względzie na niezbędne inicjatywy finansowane  
z funduszy strukturalnych UE, co jest jednoznacznym zgłoszeniem zapotrzebowania 
na inicjatywy lokalne, opracowywanie i realizowanie innowacyjnych projektów,  
w ramach których skutecznie walczyć się będzie z problemami gminy. Zdaniem au-
torów strategii równie ważna jest współpraca administracji publicznej z przedsta-
wicielami sektora pozarządowego w zakresie niwelowania problemów społecznych. 

Spośród wskazanych uwarunkowań potencjalnych działań podejmowanych  
w powiecie wskazuje się możliwości wynikające z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (EFS), a także krajowe ustawodawstwo oraz dokumenty o charakterze stra-
tegicznym wskazujące podstawy działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i wo-
jewódzkim. Oznacza to potrzebę zachowania spójności w planowaniu działań na 
różnych szczeblach, a dokumenty, do których odwołano się w strategii, mają być 
twórczo wykorzystane w skali lokalnej.  

W części poświęconej wskazaniu podstawowych celów, jakim służyć ma anali-
zowana strategia, na szczególną uwagę zasługuje cel strategiczny nr 3: gospodarka  
i rynek pracy otwarty dla wszystkich. W ramach tego celu strategicznego wskazano 
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na konieczność realizacji takich celów operacyjnych, jak: zwiększenie aktywności  
w zakresie przedsiębiorczości, zwiększenie mobilności mieszkańców powiatu, 
zwiększenie kwalifikacji mieszkańców powiatu, tworzenie nowych miejsc pracy. 
Ważne jest także inwestowanie w inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej. Te cele 
stanowią oczywisty zestaw działań prorozwojowych, które wskazuje się w niemal 
każdej współcześnie kreowanej strategii unijnej, krajowej czy wojewódzkiej. Istotą 
strategii powiatowych czy gminnych jest szczegółowy plan, jak realizować w prak-
tyce te ogólne cele. Doprecyzowaniu celów operacyjnych służą w strategii konkre-
tne zadania. Należy tu m.in. wskazać postulowane: systemy szkoleń, poradnictwo 
zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, usługi 
doradcze, jednorazowe dotacje dla osób zmierzających rozpocząć działalność gospo-
darczą, wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, kampanie promocyjno-informacyjne przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia, doradztwo dla małych i średnich firm, upowszechnienie i promocję 
alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, 
wsparcie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia, 
wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności zawodowej i przestrzennej na 
rynku pracy, szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku 
pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

W ramach strategii zdefiniowano także podstawowe wskaźniki, które mają 
służyć weryfikacji procesu wdrażania strategii, ale prezentacja systemu wskaźników 
jest nieczytelna, nie jest powiązana z konkretnymi zadaniami, a przez to trudno jest 
dociec, na jakiej podstawie można ocenić, czy zbiór szczegółowych zadań jest, czy 
też nie jest realizowany. 

Na podkreślenie zasługuje opis założeń aktualizacji strategii oraz informacje  
o formie promocji strategii i konkretnych zadań. Jednocześnie warto podkreślić, że 
w części dokumentu poświęconej finansowaniu strategii (co miało być silną stroną 
dokumentu) mamy jedynie ogólniki, że jest mało środków własnych i trzeba po-
szukiwać je na zewnętrz, aplikując o projekty z EFS. Zapisy mają więc charakter 
życzeniowy, nie stanowią materiału wartościowego poznawczo i jednocześnie tracą 
charakter użyteczności dla tych, którzy strategię mają wdrażać.  

Podsumowując, należy uznać, że strategia wykazuje zgodność z istotą doku-
mentów o tym charakterze w zakresie struktury treści. Mamy w niej do czynienia  
z odwołaniem do idei aktywnej polityki społecznej, jednak w powiązaniu z zapisami 
o charakterze życzeniowym w kluczowych kwestiach (finansowanie), bez organi-
zowania wsparcia w tym zakresie oraz z nieokreśloną (niespójną) podstawą weryfi-
kacji procesu wdrażania strategii w ramach systemu wskaźników. 
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Strategia rozwoju powiatu przysuskiego na lata 2005–2015 

Analizowany dokument jest znakomitym przykładem, że na poziomie powiatu 
można konstruować wartościowe dokumenty, które z jednej strony wyrażają zgod-
ność z istotą diagnozy i planowania strategicznego, z drugiej zaś wpisują się w kre-
owanie w Polsce polityki aktywizacji, wyznaczając pole do proaktywnych działań. 
Poniższe uwagi płynące z analizy Strategii rozwoju powiatu przysuskiego potwier-
dzać będą, że analizowana strategia jest wręcz modelowym dokumentem, pokazują-
cym, jak należy rozpoznawać potrzeby, potencjał i problemy i jak planować ini-
cjatywy adekwatne do potrzeb.  

Analizowany dokument został właściwie skonstruowany. Strategię rozpoczyna 
prezentacja efektów wielowymiarowej diagnozy sytuacji w powiecie, który to plan 
stanowi podstawę do konstrukcji planu strategicznego z wykorzystaniem analizy 
SWOT, wskazania celów i priorytetów. Dokument wieńczą zapisy obrazujące założe-
nia poczynione przez autorów strategii w kwestii systemu jej wdrażania i monitoringu. 
Jak wskazywaliśmy w odniesieniu do innych analizowanych dokumentów, właściwa 
struktura układu treści sama w sobie nie przesądza o wartości strategii. Jednak w przy-
padku tego dokumentu dalsze prezentowane treści wskazują, że jego autorzy i władze 
powiatu, które zleciły jego przygotowanie, rzeczywiście dążą do stworzenia realnych 
podstaw prorozwojowych i maksymalnego wykorzystania dokumentu do precyzyj-
nego stymulowania procesów prorozwojowych.  

Pozytywnie należy ocenić przedstawione założenia planowania strategicznego. 
Autorzy podkreślili, że w zakresie tworzenia planu działania niezwykle ważne są: 
stabilność, realizm, aktywne dostosowanie powiatu do uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych (warto poszukiwać dalej informacji, w jaki sposób ma to nastę-
pować), kreatywny proces wyboru celów rozwojowych oraz proces decyzyjny, który 
uwzględnia realnie występujące przeszkody. Ten zakładany realizm, dostosowanie 
do zmian zewnętrznych i wewnętrznych czy kreatywność są zgodne z podstawo-
wymi ideami polityki aktywizacji i potwierdzają, że przynajmniej na poziomie 
deklaracji podejmuje się w Polsce powiatowej próby budowania aktywizującej 
polityki.  

Podobną zgodność z ideami aktywnej polityki społecznej (APS) wykazują 
informacje, że w przygotowaniu strategii uczestniczyli reprezentanci wielu sekto-
rów, osoby prywatne i przedstawiciele kluczowych instytucji. A zatem wskazano, że 
strategię przygotowywali przedstawiciele społeczności lokalnych, liderzy lokalni, 
przedstawiciele władz, przedstawiciele powołanego zespołu ds. rozwoju oraz ek-
sperci. Informacje te świadczą, że w powiecie realna jest próba mobilizacji wiedzy, 
doświadczeń i potencjału przedstawicieli wielu środowisk w celu kreowaniu zmian 
prorozwojowych.  
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W sferze diagnozy zwrócono uwagę, że gmina Przysucha (analiza gminnej stra-
tegii jest zaprezentowana poniżej) wykazuje relatywnie największe problemy  
w kwestii bezrobocia, przy jednoczesnym braku potencjału do rozwoju turystyki. 
Oznacza to, że tego ważnego atutu wielu regionów nie da się wykorzystać w miej-
scu, które wymaga gruntownych (wartościowych i skutecznych) strategii rozwoju  
i rozwiązywania problemów. Bezrobocie jest najważniejszym problemem powiatu. 
Kiedy w roku 2004 stopa bezrobocia w kraju wynosiła 18,7%, w powiecie sięgała aż 
27,7%. W diagnozie znajdujemy spis dotychczas podejmowanych działań na rzecz 
walki z bezrobociem w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

Ważną informację wpisaną w część diagnostyczną strategii stanowi prezentacja 
potencjalnych korelatów problemu bezrobocia. Zdaniem autorów dokumentu bezro-
bocie pociąga za sobą spadek poziomu życia, frustrację, przestępczość, występowa-
nie patologii społecznych, agresję, alkoholizm, narkomanię. Skuteczna walka z pro-
blemem bezrobocia przyczynić się powinna do podniesienia poziomu życia oraz 
redukcji wielu problemów społecznych. Problemem w powiecie jest szczególnie 
bezrobocie chroniczne. Osoby bezrobotne to przede wszystkim osoby w młodym 
wieku charakteryzujące się niskim wykształceniem.  

Bardzo ważnym elementem analizowanego dokumentu jest precyzyjna prezen-
tacja (rozpoznanie) sytuacji w każdej gminie. W gminie Przysucha, w której pro-
blem bezrobocia jest szczególnie dotkliwy, wskazuje się, że są atuty istotne z per-
spektywy rozwoju gminy i skutecznej walki z problemami społecznymi. Należy tu 
podkreślić dogodne położenie komunikacyjne, bogate środowisko przyrodnicze  
i kulturowe, funkcjonujące na terenie gminy szkolnictwo ponadgimnazjalne, wystę-
powanie surowców mineralnych, 300 miejsc noclegowych, połączenia telefoniczne 
wszystkich miejscowości, szereg nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy. 
Jednocześnie autorzy analizowanego dokumentu wskazują na słabe strony gminy 
Przysucha, podkreślając m.in. brak szkolnictwa wyższego, niekorzystne warunki do 
rozwoju rolnictwa, tylko częściowe skanalizowanie gminy, zanieczyszczenie lasów, 
brak planu zagospodarowania przestrzennego, dużą liczbę nieużytków rolnych, 
spadek zatrudnienia u dużych pracodawców, duże rozdrobnienie gospodarstw rol-
nych, małą specjalizację produkcji rolnej, mały przyrost podmiotów sektora produk-
cyjnego w porównaniu z handlem, brak przetwórstwa rolno-spożywczego, bezrobocie 
wśród mieszkańców, niewystarczającą promocję walorów gminy i estetykę miejsco-
wości należących do gminy.  

Konfrontując atuty gminy i jej słabości, autorzy strategii powiatowej wskazują 
na planowane działania w różnych sferach. Jeśli chodzi o rozwój społeczno-gospo-
darczy, to podkreślono m.in. konieczność „osiągnięcia wielofunkcyjnego rozwoju 
gminy”, „utrwalania budowanych podstaw dla gospodarstw agroturystycznych”, 
„tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury usługowej”, „tworzenie możliwości 
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powstawania różnorakiej działalności gospodarczej”, „wdrażanie mechanizmów 
podatkowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości rolnictwa”.  

Jeśli chodzi o wpisany w strategię plan działania, to należy podkreślić właściwe 
wykorzystanie analizy SWOT do rozpoznania sytuacji w sferze społecznej, gospo-
darczej, ekologicznej, turystycznej i infrastrukturalnej. Za jedną z silnych stron po-
wiatu w sferze gospodarczej uznaje się duże zasoby siły roboczej. Istotne jest zatem 
to, czy ma się pomysł na wykorzystanie tychże sił! W zakresie walki z problemem 
bezrobocia i wykorzystania zasobów siły roboczej podkreśla się następujące zadania 
(inicjatywy): staranne planowanie przestrzenne, wzajemne skorelowanie inwestycji 
publicznych, dostosowanie programu w szkołach do potrzeb rynku pracy, działal-
ność informacyjną. 

W analizowanym dokumencie precyzyjnie określono priorytety w zakresie roz-
woju powiatu w konkretnych sferach. Należy tu wskazać (1) sferę wzrostu jakości 
życia i np. działania na rzecz podwyższenia potencjału intelektualnego mieszkańców 
powiatu, działania na rzecz integracji lokalnej, zwiększenia dostępu do kultury,  
(2) sferę rozwoju turystyki i agroturystyki, (3) sferę rozwoju gospodarczego, gdzie 
podkreśla się m.in. konieczność rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Należy 
uznać, że ustanowione priorytety zgodne są z istotą polityki aktywizacji, uwzględ-
niają podstawowe cele i środki tej polityki.  

Podobną zgodność z istotą APS wykazuje uwypuklona w dokumencie misja 
strategii. Dąży się tu do integracji społeczności lokalnej i wspierania gminnych 
inicjatyw.  

Zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne wskazują sfery i formy niezbęd-
nych działań na rzecz lokalnego rozwoju. Cele strategiczne to: 1) rozwój usług 
publicznych. Odnajdujemy tu kluczowe w kontekście walki z bezrobociem cele 
operacyjne i zadania. Warto tu wymienić cel operacyjny 1.2. – dostosowanie profili 
kształcenia do potrzeb rynku pracy i działania na rzecz zastosowanie metod moty-
wacyjnych w nauczaniu, kształcenie ustawiczne, czy cel operacyjny 1.4. – zmniej-
szenie stopy bezrobocia przez realizację następujących zadań: podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych osób bezrobotnych, rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego, promocję samozatrudnienia, tworzenie miejsc pracy, uruchomienie 
inkubatora przedsiębiorczości. Inne cele strategiczne to: 2) poprawa infrastruktury 
drogowej i technicznej, 3) aktywizacja gospodarcza powiatu, (4) zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej powiatu.  

Niezwykle istotny jest fakt, że cele strategiczne i operacyjne zostały pogłębione 
prezentacją konkretnych zadań, które mają być realizowane w konkretnych sferach. 
Spośród innych celów strategicznych (poza rozwojem usług publicznych) warto 
zwrócić uwagę na takie zadania, jak: nacisk na lokalną produkcję, tworzenie grup 
producenckich, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warto także 
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podkreślić, że harmonogram został precyzyjnie ustanowiony i wpisany w zbiór ce-
lów strategicznych, operacyjnych i konkretnych zadań z uwzględnieniem przydziału 
odpowiedzialności za realizację konkretnych zadań.  

Ostatnia część dokumentu poświęcona jest prezentacji systemu monitoringu  
– i tu mamy ogólny poziom zapisów i brak wskaźników, które pozwalałyby ocenić 
stopień zaawansowania osiągania celów i realizację zadań.       

Gmina  Przysucha 

Brak komunikowanej strategii 

Pomimo starań nie udało się nam dotrzeć do strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych w gminie Przysucha, co samo w sobie stanowi ciekawy materiał 
do przemyśleń. Jak wskazała to w swoim opracowaniu recenzyjnym prof. Katarzyna 
Głąbicka-Auleytner, gmina Przusucha dysponuje „Planem rozwoju lokalnego gminy 
i miasta Przysucha” na lata 2004−2013, a dokument jest podstawą ubiegania się  
o fundusze z EFS na cele społeczne. Być może strategia powiatowa traktowana jest 
przez urzędników jako nadrzędna strategia adekwatna także dla gminy, a strategia 
gminna nie jest z tego względu eksponowana. Faktem jest, że pracę gminnego ze-
społu wykorzystano w modelowej wręcz strategii powiatowej. Jednak posiadanie, 
ale i komunikowanie strategii gminnej jest obowiązkiem administracji, więc dziwi 
fakt, że dokument jest niedostępny w wersji elektronicznej. Gmina, która w skali po-
wiatu najbardziej odczuwa problem bezrobocia, tym bardziej potrzebuje precyzyj-
nego planu działania, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
Niezbędne jest, aby pracodawca, przedstawiciel organizacji pozarządowej czy kon-
kretnej instytucji, a także każdy mieszkaniec gminy miał swobodny dostęp do pla-
nów jednostki terytorialnej w zakresie społecznych inwestycji i możliwość zapoz-
nania się z nimi. Nasze trudności w dostępie do dokumentu są ważną informacją  
o podstawach prowadzonej w gminie lokalnej polityki społecznej. Dlatego też nie 
zwracaliśmy się osobiście do władz gminy z prośbą o informację o istnieniu i możli-
wości udostępnienia strategii.     

2.4. STRATEGIE  SPOŁECZNE  MIASTA  RADOMIA 

Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008–2020 

Analizowany dokument wykazuje właściwy układ treści. Struktura uwzględnia 
wielowymiarową diagnozę sytuacji w powiecie w sferze społecznej, gospodarczej 
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oraz przestrzenno-ekologicznej, analizę SWOT dla tychże sfer, podstawowe scena-
riusze rozwoju, misję i cele do realizacji oraz reguły wdrażania strategii, zarządzania 
oraz weryfikacji.   

W sferze diagnozy społecznej podkreślono, że miasto Radom charakteryzuje się 
dużym potencjałem edukacyjnym ze względu na ulokowanie tu wyższych uczelni. 
To jest zasób, który powinien być umiejętnie wykorzystywany. Poza tym diagnozuje 
się w mieście wysoką stopę bezrobocia, która jest jedną z wyższych w wojewódz-
twie. Bezrobotni to głównie ludzie między 25. a 34. rokiem życia, legitymujący się 
wykształceniem zasadniczym zawodowym, najczęściej chronicznie bezrobotni. 
Taka struktura bezrobocia wymaga adekwatnych działań na rzecz niwelowania 
problemu.  

W strategii mamy do czynienia z prezentacją danych pochodzących z moni-
toringu zawodów deficytowych, przeprowadzonego w 2007 r. w Radomiu. Ta cie-
kawa inicjatywa pozwala autorom strategii zobrazować fakt, że najliczniejsze grupy 
bezrobotnych w Radomiu stanowią: sprzedawcy, obuwnicy przemysłowi, robotnicy 
pomocniczy, szwaczki, sprzątaczki. To, że większość z wymienionych zawodów 
stała się nadwyżkowymi, tłumaczone jest faktem restrukturyzacji przemysłu w mie-
ście i poprzemysłowym charakterem Radomia. Z kolei deficytowe zawody w Rado-
miu to przede wszystkim: pracownicy ochrony, fryzjerzy, księgowi, pomoce ku-
chenne. Pytanie jednak, jaka była metodologia, na której opierał się monitoring – na 
jakiej podstawie określono deficytowe zawody. Niestety, ze strategii nie możemy się 
tego dowiedzieć, można się jedynie domyśleć, że była to analiza ofert pracy zgło-
szonych do PUP.  

Na terenie miasta jest zarejestrowanych aż 497 organizacji pozarządowych, co 
uznaje się za realny potencjał miasta. Podobnie interpretuje się zasoby w postaci 
zabytków kultury oraz instytucje kulturalne. Ze strategii nie dowiadujemy się jed-
nak, w jaki sposób można wykorzystać (plany?) zarówno zabytki, jak imprezy kultu-
ralne do rozwoju miasta, jak odczytuje się ofertę kulturalną i jakie jest zapotrzebo-
wanie na tego typu imprezy.  

W sferze diagnozy gospodarczej wskazano na oczekiwania efektywnego wyko-
rzystania specjalnej strefy ekonomicznej. Diagnozuje się także największy przyrost 
miejsc pracy w administracji publicznej, największy zaś udział w aktywności gospo-
darczej (41%) mają podmioty handlowe i naprawcze.  

W ramach opracowania strategii zastosowano benchmarking w postaci wielo-
wskaźnikowego porównania sytuacji w Radomiu oraz podobnych miastach: Płocku, 
Słupsku, Częstochowie i Kielcach. W porównaniach tych autorów strategii intereso-
wała chłonność rynku, potencjał społeczno-gospodarczy, zasoby pracy, infrastruk-
tura społeczno-gospodarcza etc. Na podstawie analizy danych odnoszących się do 
konkretnych wskaźników sformułowano wnioski, wśród których warto wskazać 
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jedną z konkluzji: „potencjał Radomia w skali kraju jest niezaprzeczalnie duży”. 
Fakt ten argumentuje się, podkreślając m.in. walory komunikacyjne. Realnym pro-
blemem jest bezrobocie strukturalne i przestępczość, niedoinwestowanie podsta-
wowej infrastruktury technicznej, zubożenie mieszkańców miasta. Potencjał i szanse 
tkwią zaś w rozwoju opartym na wiedzy, innowacyjności, przyciąganiu inwestorów 
i budowaniu regionalnej metropolii. W strategii nie mamy informacji, jakie działania 
mają temu służyć. 

W dokumencie mamy do czynienia z prezentacją wniosków z analizy SWOT  
w odniesieniu do trzech kluczowych sfer: społecznej, gospodarczej i infrastrukturalno-
-ekologicznej. Skupmy się na kluczowych danych z analizy sfery społecznej i go-
spodarczej. W sferze społecznej za silną stronę uznano szkolnictwo, poziom scho-
laryzacji brutto, imprezy kulturalne, posiadanie zawodu przez wielu mieszkańców 
miasta, wdrażanie programu CAL. Za słabe strony uznaje się niską dzietność, wyso-
ce ujemne saldo migracji, starzenie się społeczności, przestępczość, brak oferty 
spędzania wolnego czasu, słabe zasoby infrastruktury zdrowotnej. Szanse upatruje 
się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, opracowaniu strategii promocji miasta, 
w aktywnej walce z bezrobociem (to szansa czy potencjalny skutek?), współpracy 
administracji z uczelniami. Zagrożenia wynikają z utrwalania się bezrobocia (czyli 
niezrealizowanej szansy?) i utrzymywania się wskazanych wcześniej słabych stron 
miasta. Należy uznać za niedopatrzenie powielenie słabości i zagrożeń.  

W sferze gospodarczej za silne strony uznaje się funkcjonowanie specjalnej 
strefy ekonomicznej, wysoki wskaźnik przedsiębiorczości oraz niskie koszty pracy. 
Słabe strony to z kolei brak instytucji wspierających przedsiębiorczość (np. inku-
bator), mała liczba podmiotów gospodarczych o realnej wartości dodanej, znikomy 
udział firm z sektora zaawansowanych technologii. Szanse tkwią w stworzeniu pro-
duktu gospodarczego o istotnym znaczeniu w skali ponadlokalnej, współdziałaniu 
jednostek naukowych i przedsiębiorstw, stworzeniu inkubatora przedsiębiorczości, 
rozbudowie oferty inwestycyjnej miasta, innowacjach w zakresie produktów ofero-
wanych przez lokalne firmy, współpracy miasta z sąsiednimi gminami. Zagrożenia 
wynikają z niskiej skłonności do ryzyka lokalnych przedsiębiorców oraz utrwalaniu 
się słabych stron, o których mowa powyżej. Znów nieuprawnione jest utożsamianie 
słabych stron z zagrożeniami.  

W strategii zamieszczono scenariusze rozwojowe: optymistyczny, pesymi-
styczny i umiarkowany – wybór scenariusza zależy (według autorów) przede wszy-
stkim od kondycji polskiej gospodarki.  

Misja to tworzenie warunków prorozwojowych w sferze społeczno-gospodar-
czej, a przyczyniać się ma do tego realizacja konkretnych celów. Z perspektywy 
redukcji bezrobocia chronicznego istotne są głównie cele w sferze społecznej  
i gospodarczej. W sferze społecznej wskazano m.in. aktywną walkę z bezrobociem, 
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wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie turystyki i kultury, wspieranie edukacji. 
Cele te zostały przełożone na cele operacyjne, które jednak charakteryzują się po-
dobnym poziomem ogólności co cele główne. Przykładowo, jednym z celów ope-
racyjnych jest „współpraca samorządu z biznesem”.  

W sferze gospodarczej cele główne to wspieranie rozwoju innowacji, poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzenie przyjaznych struktur administracji 
samorządowej. Szczegółowe cele operacyjne poziomem ogólności w żaden sposób 
nie różnią się od celów głównych. 

W zakresie wdrażania strategii brakuje wielu kluczowych informacji. Nie wia-
domo zatem, jak przedstawia się harmonogram realizacji zadań w sferach społecznej 
i gospodarczej (mamy jedynie harmonogram działań w sferze infrastrukturalnej), 
brakuje także wskaźników pozwalających na proces weryfikacji stopnia realizacji 
założeń (celów). Podobnie brakuje zdefiniowanej odpowiedzialności za konkretne 
działania.  

Analizowana strategia powiela schemat wielu analizowanych dokumentów – 
odpowiednia konstrukcja nie jest wypełniona niezbędnymi treściami (konkretne cele 
operacyjne i zadania, przykłady dobrych praktyk, harmonogram, zdefiniowana 
odpowiedzialność, wskaźniki do weryfikacji). Zapisy odzwierciedlają konieczność 
realizacji założeń aktywnej polityki społecznej, ale brakuje konkretów, jak w specy-
ficznym układzie społecznym i gospodarczym miasta niwelować słabości, wykorzy-
stywać silne strony, przeciwdziałać zagrożeniom. Użyteczność strategii jest przez to 
niewielka.  

2.5. STRATEGIE  SPOŁECZNE  
       POWIATU  RADOMSKIEGO 

Plan rozwoju lokalnego powiatu radomskiego na lata 2007–2013 

Analizowana strategia została poprawnie skonstruowana. Autorzy uwzględnili 
części (strukturę) konstytutywne dla dokumentów strategicznych. Strategię rozpo-
czyna diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie, następnie 
zaprezentowano podstawowe zadania, których realizacja powinna przyczyniać się 
do rozwoju powiatu, przedstawiono informacje o formach realizacji zadań i pro-
jektów (co rodzi nadzieję na umieszczenie w strategii przykładów konkretnych 
projektów planowanych do realizacji), wskazano wskaźniki osiągnięć, system wdra-
żania, zasady oceny, monitoringu i komunikacji. Mamy więc do czynienia z mode-
lową strukturą. Co ważne, w części wstępnej dokumentu podkreślono spójność Pla-
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nu rozwoju z innymi dokumentami strategicznymi szczebla powiatowego, woje-
wódzkiego czy krajowego. 

W sferze diagnozy mamy do czynienia ze zbiorem informacji na temat zasobów 
infrastrukturalnych powiatu, jednak informacje są jedynie prezentowane, a nie ko-
mentowane, analizowane. Czytelnik sam musi wyciągać wnioski, czy w obrębie 
konkretnych wskazywanych zasobów wymagane są w tym względzie zmiany, inwe-
stycje, czy też nie. W sferze diagnozy społecznej podkreślono zaś, że najistot-
niejszym problemem powiatu jest bezrobocie – stopa bezrobocia sięgała ponad 30%. 
Bezrobocie traktuje się jako najistotniejszy problem ze względu na jego efekty  
w postaci spadku poziomu życia społeczności lokalnej, frustracji, przestępczości, 
alkoholizmu, agresji czy narkomanii. Zdaniem autorów dokumentu bezrobotni  
w powiecie to głównie ludzie w wieku produkcyjno-mobilnym (18–44 lata), ale 
warto także odnotować, że 22% ogółu bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18–24 
lata. Inne ważne informacje obrazujące strukturę bezrobocia to fakt, że wśród bezro-
botnych dominują kobiety, osoby z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacja-
mi, bez prawa do zasiłku (ponad 83% ogółu).  

Część diagnostyczna strategii obrazuje działalność PUP w Radomiu na rzecz 
osób bezrobotnych. Realizuje się tam takie działania, jak: informację, poradnictwo, 
doskonalenie systemu szkoleń, popularyzację staży absolwenckich, roboty pu-
bliczne, prace interwencyjne, prace społecznie-użyteczne, prace krótkoterminowe, 
wsparcie samozatrudnienia. Dodatkowo wskazuje się na działalność Miejskiego 
Centrum Aktywności Zawodowej w zakresie pośrednictwa i „aktywizacji zawodo-
wej bezrobotnych”. 

Opis form aktywności podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ra-
domiu jest poszerzony o prezentację projektów realizowanych na rzecz bezrobot-
nych. Warto odnotować realizowane w 2004 roku: projekt „Pierwszy krok”, w ra-
mach którego prowadzono szkolenia i poradnictwo zawodowe, czy projekt „Moja 
szansa” adresowany do długotrwale bezrobotnych, a także organizowanie porad-
nictwa i szkoleń dla uczestniczących w inicjatywie 452 bezrobotnych. W 2005 roku 
zrealizowano projekt „Perspektywa” oparty na systemie szkoleń i działaniach porad-
niczych oraz projekt „Aktywność” adresowany do długotrwale bezrobotnych, któ-
rym zaoferowano pośrednictwo pracy, przygotowanie zawodowe, prace interwen-
cyjne. W tym projekcie udział wzięło 707 bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy  
w styczniu 2007 r. miał 559 ofert pracy, z których skorzystało 352 osoby. Należy 
podkreślić, że prezentacja inicjatyw projektowych PUP jest wartościowym elemen-
tem strategii (prezentacja dobrych praktyk), ale zabrakło pogłębienia analizy, wska-
zania skutków inicjatyw.  
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W sferze jakości życia podkreślono niedostateczne wyposażenie mieszkań  
w podstawowe urządzenia, brak budownictwa komunalnego i spółdzielczego, ale 
także wiązaną z bezrobociem przestępczość.  

W części poświęconej prezentacji zadań, które mają być realizowane w po-
wiecie, wymieniono działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, infra-
struktury społecznej (edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna) oraz działania 
na rzecz ochrony środowiska. W ramach kluczowych zadań nie wspomina się nic  
o walce z bezrobociem. Nie wiadomo, dlaczego zadania zostały zaprezentowane  
w tak uproszczonej formie (działania na rzecz infrastruktury społecznej nie można 
uznać za doprecyzowane). I o ile inwestycje infrastrukturalne zostały ujęte w kon-
kretne cele i harmonogram działań, o tyle w ogóle nie precyzuje się inicjatyw 
społecznych. Brakuje szczegółowych celów, harmonogramu etc. 

Podobnie szczątkową postać ma prezentacja wskaźników osiągania celów. Za te 
związane z działaniami na rzecz sfery społecznej należy uznać „liczbę nowych 
miejsc pracy” oraz „wzrost zadowolenia społecznego”. Nie sposób nie dostrzec, że 
tak zdefiniowane wskaźniki są mało użyteczne i zbytnio zawężają istotę działań na 
rzecz osób bezrobotnych i potencjalne „cele” i „sukcesy” w tym zakresie. 

Opis systemu wdrażania strategii jest mało konkretny. Przede wszystkim nie 
wiadomo, kto jest odpowiedzialny za konkretne działania, brakuje precyzyjnego 
podziału kompetencji, nie wiadomo, co konkretnie będzie realizowane w powiecie 
na rzecz rozwoju (należy interpretować, że będą to jedynie inwestycje infrastruk-
turalne i dalsza działalność PUP). Podobnie mało precyzyjna jest informacja o za-
łożeniach oceny i monitoringu realizacji strategii. Z lektury tej części dowiadujemy 
się jedynie, że będzie się dążyć do weryfikacji zapisów i że będą powstawały w tym 
zakresie okresowe raporty. Nie wiemy jednak, jakie będą efekty praktyk weryfika-
cyjnych, kto będzie odpowiedzialny za brak rezultatów, jakie scenariusze przewi-
duje się w razie problemów w realizacji strategii etc. 

Warta dowartościowania jest natomiast prezentacja form komunikowania zapi-
sów dokumentu. Mając jednak świadomość luk w zakresie treści strategii, można 
mieć wątpliwości, czy w praktyce jest co komunikować. 

Analizowana strategia ma poprawną konstrukcję, jednak w zakresie konkret-
nych treści wykazuje szereg usterek, a w konsekwencji jest dokumentem o małej 
użyteczności. Zdecydowanie można wskazać działania aktywizacyjne prowadzone 
przez PUP w Radomiu, ale nie wiemy na przykład, czy na terenie powiatu prowadzi 
się pluralistyczną politykę aktywizacji, w której podmioty obywatelskie uczestniczą 
w kreowaniu ładu lokalnego. Niekonkretne zapisy uniemożliwiają traktowanie stra-
tegii jako zobowiązania – poza inwestycjami infrastrukturalnymi nie odnajdujemy 
precyzyjnego planu inwestycji w sferze społecznej, inwestycji na rzecz niwelowania 
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najważniejszego (jak czytamy w części diagnostycznej) problemu – długotrwałego 
bezrobocia.           

Gmina  Wolanów 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych  
na lata 2008–2015  

Strategia jest poprawnie skonstruowana. Istota strategii wyrażona jest w kolejno 
prezentowanych: ogólnej charakterystyce gminy i jej głównych problemów w zakre-
sie polityki społecznej, analizie SWOT pozycji strategicznej gminy, strategii rozwią-
zywania problemów społecznych, celach strategicznych i operacyjnych, zasadach 
finansowania i aktualizowania strategii. Niezrozumiałe jest jednak, dlaczego część 
diagnostyczna w opinii autorów dokumentów nie mieści się w ramach „strategii 
problemów społecznych”. Wykazuje to brak zrozumienia istoty przygotowania 
strategii. W dokumencie możemy przeczytać, że powstał on jako element realizacji 
obligatoryjnych obowiązków gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 
Zabrakło w opracowaniu czytelnej prezentacji dokumentującej odczucie realnej 
potrzeby stworzenia strategii.  

Jak czytamy w strategii, ma ona wyodrębnić najważniejsze działania, aby za-
pewnić mieszkańcom gminy warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu oraz 
wzrostowi społecznego poczucia bezpieczeństwa. W tym procesie autorzy strategii 
otwarci są na stałą rekonstrukcję planu działania, tak aby skutecznie dostosowywać 
się do zmieniających się realiów. To istotne, jeśli strategia „ma działać” i stanowić 
aktualne ramy podejmowanej skutecznej działalności. 

W sferze diagnozy, zwrócono uwagę, że w gminie istnieje potencjał do tworze-
nia miejsc pracy w usługach na rzecz rolnictwa, usługach agroturystycznych, dro-
bnej produkcji i handlu. 

Zdaniem autorów strategii czynniki, które mogą pociągać za sobą inwestycje  
w gminie, to: dobre połączenie komunikacyjne z miastem, partnerska postawa 
władz, niskie ceny gruntów, duże zasoby siły roboczej, małe wymagania płacowe 
pracowników, ulgi podatkowe. 

W dokumencie podkreślono, że bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych 
problemów gminy, co wynika z ponad 30-procentowej stopy bezrobocia. W związku 
z istnieniem problemu, a zwłaszcza jego skalą postuluje się maksymalne wyko-
rzystanie finansowania działań z Funduszu Pracy, programu „Pierwsza praca”, pro-
gramu „Agroalternatywa”, z których finansować można np.: staże absolwenckie, 
zatrudnianie absolwentów w ramach programu „Pierwsza praca”, zatrudnianie bez-
robotnych przy pracach interwencyjnych, zatrudnianie bezrobotnych przy robotach 
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publicznych, kierowanie bezrobotnych na szkolenia, udzielanie pożyczek dla bezro-
botnych, udzielanie – na utworzenie nowych miejsc pracy – pożyczek dla praco-
dawców. Jednocześnie podkreślono konieczność profesjonalizacji pomocy społecz-
nej w kontekście skutecznego kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców 
gminy. 

Analiza SWOT pozwala na wskazanie słabych i mocnych stron gminy w za-
kresie wewnętrznej polityki społecznej oraz szans i zagrożeń ze strony czynników 
zewnętrznych. To przykład ciekawej perspektywy w wykorzystaniu analizy SWOT. 
W konsekwencji za silne strony uznano m.in. otwartość na nadchodzące zmiany, 
umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, inwestycje władz 
samorządowych w bazę i infrastrukturę systemu społecznego, umiejętność pozyski-
wania środków zewnętrznych, dobrze wyposażoną bibliotekę, ośrodek zdrowia na 
terenie gminy, poradnictwo socjalne, rozeznanie środowiska, umiejętne dysponowa-
nie środkami finansowymi, walory turystyczne gminy, wykształconą i kompetentną 
kadrę zatrudnioną w polityce społecznej na terenie gminy, umiejętność pozyski-
wania partnerów. Słabe strony to z kolei niedostosowanie obiektów użyteczności 
publicznej dla osób niepełnosprawnych, szeroko rozwinięte uzależnienie, brak roz-
winiętej sieci wyposażonych świetlic wiejskich, boisk itp., bardzo wysoki poziom 
bezrobocia, niewystarczające środki na zadania z zakresu polityki społecznej, 
dziedziczenie korzystania z pomocy społecznej, brak mobilności zawodowej i niska 
samoocena klientów pomocy, ubóstwo społeczeństwa, zbyt mała liczba placówek 
pomocy społecznej, niska aktywność środowisk w tworzeniu grup samopomoco-
wych i grup wsparcia. Zagrożenia upatruje się w takich kwestiach, jak: roszczenio-
wa postawa osób objętych pomocą społeczną, wzrastająca przestępczość i poczucie 
zagrożenia, niestabilność prawna, brak jasnych uregulowań w zakresie rozdziału 
zadań i środków (państwo – gmina), wzrost agresji wśród młodzieży, brak dosta-
tecznie rozwiniętej infrastruktury pomocy społecznej, odpływ ludzi młodych i wy-
kształconych z gminy, rozluźnienie więzi rodzinnych, pogłębiające się konflikty 
międzyludzkie. Szanse zaś tkwią w takich kwestiach, jak: aktywizacja ludności,  
a w szczególności organizacja czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  
i młodzieży, pozyskiwanie sponsorów, fundusze celowe, strukturalne i granty na 
pomoc społeczną, rozwój organizacji pożytku publicznego działających na terenie 
gminy na rzecz lokalnej społeczności, wspólne inicjatywy władz i organizacji, 
wzmocnienie profilaktyki, planowana rozbudowa punktów opieki i aktywizacji 
dzieci i młodzieży – świetlice wiejskie, boiska itp. 

W ramach prezentacji planu działania wskazuje się na konieczność: 1) stworze-
nia mechanizmów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstwa – poprzez tworzenie 
miejsc pracy i kreowanie dobrobytu pracobiorców oraz 2) tworzenie dogodnych 
warunków do osiedlania się w gminie i inwestowania – poprzez sprawne załatwianie 
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formalności, minimalizację biurokracji, rozwój agroturystyki. Wskazane kierunki 
działań zobrazowano konkretnymi zadaniami, wśród których na uwagę zasługują 
działania wspierające oświatę (sprzęt, pomoce dydaktyczne, sale gimnastyczne, ni-
welowanie barier architektonicznych, zajęcia pozalekcyjne), inwestycje w klientów 
pomocy społecznej (szkolenia, kursy, organizowanie opieki nad dziećmi i uaktyw-
nianie rodziców) oraz aktywizację zawodową i walkę z uzależnieniami. Te działania 
mają pomóc w skutecznej redukcji bezrobocia (w tym długookresowego) oraz 
prewencji wobec tego problemu społecznego. 

Co istotne, te zadania (i szereg innych prezentowanych w dokumencie) są opa-
trzone konkretnym harmonogramem ich realizacji, wskazano źródła środków finan-
sowych, z których planuje się realizować działania, oraz podmioty odpowiedzialne 
za realizację zadania. Dzięki tym informacjom plan jest użyteczny i wiarygodny. 
Problemem jest jednak to, że szereg działań ma być finansowanych ze środków 
zewnętrznych, o które trzeba starać się w formule konkursowej, co w praktyce 
stawia pod znakiem zapytania realizację znacznej części zadań. Ważne, że dostrzega 
się konieczność aktualizacji dokumentu.   

Plan rozwoju lokalnego gminy Wolanów 

W ramach dokumentu lokuje się diagnoza sytuacji w gminie, zestaw celów  
i zadań do realizacji, harmonogram prac oraz informacje o monitoringu i weryfikacji 
strategii.  

Należy stwierdzić, że diagnoza sytuacji jest bardzo ogólna, brakuje komentarza, 
analizy danych, a w kontekście danych dotyczących sfery gospodarczej powtórzono 
informacje ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (np. w zakresie „roz-
wojowych” miejsc pracy). W diagnozie potwierdzono, że bezrobocie jest najważ-
niejszym problemem gminy.  

W związku ze skalą problemów niezbędny jest zatem skuteczny plan rozwo-
jowy. W ramach poprawy struktury gospodarczej gminy zakłada się: zwiększenie 
dochodów własnych gminy poprzez pozyskiwanie, a następnie zbywanie nierucho-
mości gruntowych, w tym będących własnością komunalną gminy, tworzenie możli-
wości powstawania różnorakiej działalności gospodarczej poprzez tworzenie inku-
batorów drobnej wytwórczości pośredniczących w pozyskiwaniu gruntów, lokali, 
kredytów bankowych, wdrażanie mechanizmów podatkowych sprzyjających roz-
wojowi przedsiębiorczości i rolnictwa (jasne określanie zasad różnicowania stawek 
podatkowych, stosowanie ulg podatkowych, przestrzeganie przyjętych zasad).  

W zakresie działań na rzecz jakości życia planuje się m.in.: tworzenie warun-
ków dla rozwoju funkcji ruchu rekreacyjno-turystycznego, tworzenie warunków do 
rozwoju funkcji usługowo-produkcyjnych (wielofunkcyjny rozwój obszarów wiej-
skich) z dostosowaniem kierunków rozwoju do możliwości surowcowych (prze-
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twórstwo rolno-spożywcze) oraz wymogów ochrony środowiska), dążenia do kon-
centracji ludności i zagospodarowania w ukształtowanych zespołach osadniczych. 
Powyższe zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez: przeciwdziałanie margina-
lizacji społecznej i ekonomicznej gminy, zwiększenie atrakcyjności gminy dla inwe-
storów lokalnych i inwestorów zewnętrznych, aktywizację lokalnej społeczności, 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost mobilności zawodowej mieszkańców, 
zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych, wyzwolenie lokalnego potencjału przed-
siębiorczości i zaangażowanie mieszkańców jako szansa przezwyciężenia trudności 
ekonomicznych, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej 
poprzez stworzenie mieszkańcom możliwości na podjęcie działań w celu rozgałę-
zienia i urozmaicenie produkcji, rozszerzenie jej na różnorakie odległe od siebie 
dziedziny, aby straty poniesione w jednej móc zrekompensować zyskami osiągnię-
tymi w innej branży, większą kreatywność w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł 
utrzymania, tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikro przedsiębiorstw, 
realizowanie polityki równych szans, czyli uwzględnienie w procesie realizacji po-
szczególnych projektów interesu grup społecznych znajdujących się w trudniejszej 
sytuacji: osób niepełnosprawnych (np. likwidacja barier architektonicznych przy 
realizacji inwestycji w zakresie modernizacji dróg), kobiet (poprawa sytuacji kobiet 
na rynku pracy – np. poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich, samo-
zatrudnienie dzięki stworzeniu bazy do rozwoju turystyki z wykorzystaniem walo-
rów przyrodniczych terenu), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (akty-
wizacja grupy bezrobotnych przy pracach inwestycyjnych, tworzenie nowych miejsc 
pracy.  

W strategii mamy do czynienia z prezentacją harmonogramu (zadania, czas 
realizacji, odpowiedzialność, finansowanie), który jednak dotyczy tylko inwestycji 
infrastrukturalnych. Nie wskazano harmonogramu innowacyjnych działań w sferze 
społecznej. Mamy jednak do czynienia z ustanowionymi wskaźnikami mierzenia 
rezultatów realizacji zadań – wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. Weryfikacja 
wskaźników odbywać się ma poprzez wykorzystanie danych będących w dyspozycji 
GUS i PUP.   

2.6. STRATEGIE  SPOŁECZNE  
       POWIATU  SZYDŁOWIECKIEGO 

Strategia rozwoju powiatu szydłowieckiego 

Należy zauważyć, że dostępna strategia rozwoju uwzględnia część diagnostycz-
ną przygotowaną w roku 2003, ale plan strategiczny przygotowany w roku 2003 
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został zaktualizowany w 2008. Niniejsza analiza uwzględnia właśnie te dwa 
dokumenty. Sam fakt aktualizacji planów strategicznych należy uznać za profe-
sjonalne działanie i właściwy sposób postrzegania istoty dokumentu. Strategia jest 
poprawnie skonstruowana – mamy bowiem do czynienia z wielowymiarową diagno-
zą sytuacji w powiecie oraz planem strategicznym uzupełnionym o informacje zwią-
zane z taktyką wdrażania zapisów dokumentu oraz monitoringu rezultatów.  

Wprowadzenie strategii – co bardzo ważne – uwzględnia kontekst strategiczny. 
Wskazuje się zatem na wyzwania globalizacji, integracji europejskiej, reguły demo-
kracji, ekorozwoju, walorów środowiska naturalnego, historii oraz tendencji demo-
graficznych. Ten zbiór uwarunkowań o charakterze makro oraz mikro należy 
postrzegać jako wyraz świadomości szans i ograniczeń konstruowanych planów pro-
rozwojowych, czyli racjonalizacji procesu tworzenia dokumentu. Podobnie wartościo-
wym działaniem z perspektywy istoty strategii jest zwrócenie uwagi na konieczność 
powiązania zapisów dokumentu z innymi strategiami krajowymi i wojewódzkimi. 
Jest to wyraz dążenia do konstruowania spójnych strategii rozwojowych.  

Za istotne należy uznać zapisy wskazujące na konieczność budowania zdolności 
do konkurowania z innymi regionami i zawierające aktualną diagnozę zasobów 
sprzyjających i niesprzyjających w ramach konkurencji. Za elementy budujące kon-
kurencyjną pozycję powiatu uznaje się walory kulturowe i inicjatywy kulturalne. 
Wskazuje się w tym względzie na dziedzictwo kulturowe (należy tu wskazać ze-
społy pałacowo-parkowe, dworki, budowle sakralne, zabytki techniki) oraz inicja-
tywy o charakterze kulturalnym angażujące mieszkańców powiatu. Autorzy strategii 
podkreślają, że przyszłość powiatu po części zależy od tego, jak ten potencjał będzie 
wykorzystywany. Za obszary, w których powiat nie jest w stanie konkurować z in-
nymi, uznaje się turystykę oraz przepływy komunikacyjne z dużym ośrodkami miej-
skimi. W ramach diagnozy zasobów lokalnych podkreśla się także „młodość demo-
graficzną” powiatu, co stwarza szansę na rozwój. 

W dokumencie zobrazowano także strukturę bezrobocia w powiecie. I tak pod-
kreśla się, że mamy do czynienia z bardzo dużym udziałem bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku, nieznaczną przewagą udziału kobiet, nieznacznym udziałem absolwen-
tów szkół, bardzo wysokim udziałem grupy wiekowej produkcyjno-mobilnej (18–44 
lata), znaczny udział ludzi młodych, niski poziom wykształcenia ludzi bezrobotnych.  

W części diagnostycznej podkreślono także problemy związane z jakością życia 
w powiecie. Tu szczególnie warto zwrócić uwagę na niedostateczny stopień wy-
posażenia mieszkań w podstawowe urządzenia, zwłaszcza na wsiach, brak udziału 
budownictwa komunalnego i spółdzielczego, regres w budownictwie mieszkanio-
wym. Jako podstawowe cele poza problemem bezrobocia wskazuje się działania na 
rzecz ochrony macierzyństwa, wsparcie osób niepełnosprawnych i przewlekle cho-
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rych, przeciwdziałanie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wal-
kę z alkoholizmem i ubóstwem. 

Autorzy strategii podkreślają, że w powiecie można odnotować wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych, który wykazuje większą dynamikę niż średnia dla 
województwa. 

Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w rankingu atrak-
cyjności inwestycyjnej powiatów interesujący nas region administracyjny otrzymał 
notę „G” (w skali od A – najwyższa ocena, do G – najniższa). Tłumaczy się to po 
pierwsze czynnikami niezależnymi od władz lokalnych, takimi jak chłonność 
lokalnego rynku, położenie w stosunku do największych aglomeracji, dostępność 
komunikacyjna, skuteczność transformacji gospodarczej, zasoby naturalne. Po dru-
gie, wskazuje się na czynniki częściowo zależne od władz. Jest to infrastruktura 
otoczenia biznesu, jakość rynku pracy (np. poziom wykształcenia) oraz możliwości 
wypoczynkowe. Trzecia zaś grupa to czynniki w istotny sposób związane z polityką 
władz lokalnych: klimat społeczny związany z aktywnością społeczną, tworzeniem 
się instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz ze stabilnością polityczną, infra-
struktura techniczna, aktywność marketingowa, ład przestrzenny. 

Plan strategiczny przygotowany w 2008 r. według deklaracji autorów powstał 
przy udziale interdyscyplinarnego zespołu i przedstawicieli różnych środowisk życia 
społeczno-gospodarczego powiatu. Autorzy dokumentu dążą do uspołecznienia pro-
cesu formułowania strategii i jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji sił społecznych 
do realizacji celów ważnych dla ogółu mieszkańców powiatu. Ta postawa godna jest 
dowartościowania i jednocześnie rodzi pytania o realny wyraz interesów różnych 
środowisk w konstrukcji konkretnych celów, zadań.  

W gminie Chlewiska (analiza strategii gminnej poniżej), która cechuje się jed-
nym z najwyższych poziomów bezrobocia spośród wszystkich badanych gmin, pla-
nowany rozwój oprzeć się ma na: turystyce, rekreacji i wypoczynku, produkcji rol-
nej, rozwoju rolnictwa ekologicznego, rozwoju usług komunalnych. Fakt prezentacji 
zadań dostosowanych do specyfiki każdej gminy wykazuje realizm i racjonalność  
w konstrukcji dokumentu i dążenie do jego użyteczności.  

Analiza SWOT uwzględnia prezentację mocnych i słabych stron powiatu  
w kluczowych sferach. Warto odnotować ustalenia w sferze społecznej i gospodar-
czej, co związane jest z potencjałem do skutecznej walki z problemem bezrobocia. 
W sferze społecznej za mocne strony powiatu uznano charakterystykę demogra-
ficzną, warunki szkolnictwa ponadgimnazjalnego, dziedzictwo kulturowe i działania 
aktywizujące podejmowane przez PUP. Słabe strony w tej sferze to fakt, że 71,4% 
bezrobotnych jest w wieku 18–44 lata, niski poziom wykształcenia bezrobotnych, 
słaba integracja mieszkańców powiatu, wandalizm młodych ludzi, niedoinwestowa-
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nie pomocy społecznej, słaba promocja powiatu, brak lokali socjalnych. Te słabości 
to zarazem potencjalne kierunki inwestycji w powiecie.  

W sferze gospodarczej za silną stronę powiatu uznano przyrost liczby podmio-
tów gospodarczych, zasoby siły roboczej, otwartość władz na działalność gospo-
darczą, istnienie stowarzyszeń wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 
złoża surowców naturalnych dla budownictwa, możliwości rozwoju agroturystyki, 
rozwój infrastruktury sprzyjającej produkcji rolnej, przetwórstwo rolno-spożywcze. 
Jako słabe strony traktuje się niską zamożność ludzi, wysoką stopę bezrobocia, 
niską kulturę organizacji pracy, niski procent zatrudnienia, niedostateczne transfery 
nowych technologii, mało zróżnicowaną strukturę i asortyment produkcji, niedo-
stateczną wiedzę o pozyskiwaniu środków pomocowych, słabe warunki naturalne, 
niechęć młodych ludzi do pracy w rolnictwie, starzenie się ludności wiejskiej, brak 
dostatecznej liczby grup producenckich, brak oferty promocyjnej. Te słabości to 
potencjalne czynniki wpływające na skalę problemów społecznych w powiecie  
– w tym problemu bezrobocia. W strategii zdefiniowano także scenariusze roz-
wojowe; co ważne, wskazano w nich zarówno „scenariusz szans”, jak i „scenariusz 
zagrożeń”.  

 W strategii określono cele strategiczne oraz cele pośrednie, które mają pozwo-
lić zrealizować cele strategiczne. Wśród nich warto wskazać cel strategiczny, jakim 
jest poprawa jakości życia w powiecie oraz w ramach tego celu m.in. dążenie do 
rozwoju usług publicznych, promocję integracji społecznej (niwelowania słabości), 
a także cel strategiczny zwiększenia konkurencyjności powiatu przez rozwój ka-
pitału ludzkiego, stymulowanie rozwoju gospodarczego, otwarcie gospodarki i ryn-
ku pracy dla wszystkich, innowacyjność i przedsiębiorczość, i wreszcie cel strate-
giczny: spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna oraz działania m.in. na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

W strategii wskazano harmonogram i zdefiniowano odpowiedzialność za rea-
lizację konkretnych zadań, ale jedynie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. 
Brakuje planu dla sfery społecznej – wskazane powyżej cele strategiczne i pośrednie 
to jedyne informacje obrazujące plany strategiczne w sferze społecznej. Brakuje 
także wskaźników pomocnych w weryfikacji procesu wdrażania strategii. Trudno 
zatem oceniać użyteczność dokumentu.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że konstrukcja strategii wykazuje zgodność  
z cechami wartościowych dokumentów o charakterze strategicznym, zaprezentowa-
no w niej podejście do problemów zgodne z istotą APS, sformułowano szereg wnio-
sków (w ramach analizy SWOT), które wskazują jednocześnie dostosowane do po-
trzeb powiatu kierunki inwestycji, ale omówione powyżej słabości czynią strategię 
niekonkretną i wywołują wątpliwości, czy cele są lub będą realizowane.  
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Gmina Chlewiska 

Aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych  
dla gminy Chlewiska  

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Chlewiska możemy odnaleźć informa-
cję, że aktualne działania podejmowane na rzecz niwelowania problemów społecz-
nych w gminie prowadzone są zgodnie z „Aktualizacją strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych…”. Dlatego warto analizować ten 17-stronicowy jedynie 
dokument. Co interesujące, na tak niewielu stronach znalazło się tyle informacji klu-
czowych z perspektywy użyteczności dokumentów strategicznych, ilu nie zawierają 
często dokumenty znacznie obszerniejsze. Jest to konkretna prezentacja zadań, które 
w najbliższych latach mają być realizowane w gminie, przyczyniając się do redukcji 
skali problemów społecznych, takich jak bezrobocie, bieda, patologie.  

W dokumencie odnajdujemy podstawowe założenie, na jakim opiera się przy-
gotowanie materiału. Intencją autorów dokumentu jest dostosowanie planów dzia-
łania do aktualnych potrzeb mieszkańców gminy. Jest to o tyle możliwe, że gminie 
przyznano blisko 100 tys. euro na działania z zakresu integracji społecznej z Poak-
cesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. To umożliwia realny zwrot ku 
wielowymiarowym, konkretnym działaniom na rzecz walki z problemami społecz-
nymi. Weryfikacja pierwotnej strategii gminnej wskazuje, że bez tych środków pla-
nowano ogólne, niekonkretne działania. Jednak otrzymanie środków zewnętrznych 
jest szansą na uszczegółowienie planów działania i konkretną walkę z problemami 
społecznymi. Wydaje się to problemem doświadczanym w innych jednostkach tery-
torialnych – bez środków zewnętrznych trudno o konkretne innowacyjne działania  
i dlatego strategie wyrażają jedynie ogólne slogany i hasła.  

W ramach realizacji polityki integracyjnej w gminie wskazuje się m.in. następu-
jące kierunki aktywności: budowę potencjału gminy wiejskiej w zakresie strategicz-
nego planowania i skutecznej lokalnej polityki społecznej, lepsze zaspokojenie po-
trzeb mieszkańców, budowę potencjału instytucjonalnego poprzez kreowanie sieci 
usługodawców. Wypełnieniu tych kierunków inicjatyw należną treścią miał służyć 
„uspołeczniony” charakter pracy nad strategią przy udziale przedstawicieli różnych 
instytucji i środowisk gminnych.  

W konsekwencji prac nad uszczegółowieniem strategii wskazano dwa podsta-
wowe cele: (1) wysoki standard życia w gminie oraz (2) prewencję, profilaktykę  
i profesjonalizm w pomocy społecznej. W ramach pierwszego celu wskazano na 
konieczność prac nad podnoszeniem standardu usług społecznych, edukacją i roz-
wojem zasobów ludzkich, organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, kom-
pleksową pomocą społeczną, aktywizacją społeczeństwa. W ramach drugiego celu 
zwrócono uwagą na konieczność inwestowania w zapobieganie zjawiskom patolo-
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gicznym wśród społeczności gminy, profilaktykę uzależnień, profesjonalną pomoc 
terapeutyczną i współpracę międzygminną w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych. Następnie te cele zostały poszerzone o prezentację konkretnych zadań inwe-
stycyjnych i organizacyjnych realizowanych w najbliższych latach w gminie. 

Jeśli chodzi o działania, które mogą wprost przyczyniać się do redukcji proble-
mu bezrobocia, warto wskazać po pierwsze niektóre z zaprezentowanych w części 
„System edukacji i rozwój zasobów ludzkich” oraz „Kompleksowa pomoc społecz-
na”. W ramach pierwszego z nich wskazuje się plany związane z organizowaniem 
szkoleń dla rolników, szkoleń dla bezrobotnych oraz osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, organizowanie na terenie gminy prac społecznie użytecz-
nych oraz rozwijanie doradztwa zawodowego dla młodzieży, prowadzenie dodatko-
wych specjalistycznych zajęć w ramach kształcenia gimnazjalnego, otwarcie gmin-
nego centrum informacji oraz budowania oferty w zakresie organizacji czasu 
wolnego. W ramach rozwijania kompleksowej pomocy społecznej wskazuje się na 
wdrażanie programu aktywizacji lokalnej, tworzenie instytucji samopomocowych, 
promocję wolontariatu oraz aktywizowanie liderów lokalnych. 

Co bardzo istotne, wskazane powyżej konkretne zadania zostały opatrzone har-
monogramem czasowym ich realizacji, wskaźnikami monitoringu dokonywanego 
pod koniec każdego roku, źródłami finansowania działań (w zakresie zadań inwesty-
cyjnych) oraz wskazaniem partnerów realizujących działanie (w ramach zadań orga-
nizacyjnych). Mamy więc do czynienia z czytelnie zdefiniowaną odpowiedzialno-
ścią za realizację konkretnych działań.  

Chociaż w strategii w ogóle nie występuje słowo bezrobocie, można jednak 
mieć wrażenie, że plan ten jest realnym i użytecznym materiałem, stanowiącym 
obraz przyszłości gminy w zakresie walki z problemami społecznymi. Walka ta ma 
dokonywać się zgodnie z wyzwaniami aktywnej polityki społecznej – aktywizacja 
bowiem opierać się ma na pluralizmie w dostarczaniu usług społecznych, rozwijaniu 
potencjału społeczeństwa obywatelskiego, inwestowaniu w dzieci i młodzież, ludzi 
w wieku aktywności zawodowej oraz starszych, integrowaniu mieszkańców gminy.  

2.7. PODSUMOWANIE  I  IMPLIKACJE  
DLA  DALSZYCH  STUDIÓW 

Podsumowując ustalenia dokonane w ramach analizy zaprezentowanej w niniej-
szym materiale, na początek warto wskazać kwestie podstawowe, korespondujące  
z ustanowionymi na wstępie problemami badawczymi. 
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Analizowane dokumenty o charakterze strategicznym w większości wykazują 
istotę strategii w obrębie struktury dokumentów. Każdy dokument zawiera diagnozę 
sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach jednostki terytorialnej, zdefiniowane 
cele, zadania, założenia monitoringu i oceny. Jednak w zakresie konkretnych treści 
jedynie dwie strategie można uznać za realnie użyteczne. Diagnozy są często mało 
pogłębione i nie są powiązane z konkretnymi niezbędnymi działaniami, brakuje har-
monogramów działań w sferze społecznej i gospodarczej, brakuje czytelnie zdefi-
niowanej odpowiedzialności za realizację zadań, w planach inicjatyw nie uwzględ-
nia się udziału (a zwłaszcza odpowiedzialności) podmiotów pozarządowych, plany 
działania są mało konkretne, powielają hasłowe wyzwania aktywnej polityki 
społecznej. Trudno jest zatem wykazać realną użyteczność dokumentów o charak-
terze strategicznym, a jednocześnie z racji częstego braku wskaźników realizacji 
strategii w sferze społecznej nie ma możliwości oceny stanu zaawansowania działań 
i egzekwowania odpowiedzialności za ewentualne problemy wdrożeniowe. 

W zakresie diagnozy i planów działania analizowane strategie – wojewódzkie, 
powiatowe, gminne – są wobec siebie komplementarne, jednak jest to efekt ogól-
nego charakteru zapisów w tych dokumentach. Strategie wojewódzkie wskazują na 
regionalne zróżnicowanie rozwojowe oraz konieczność intensywnych inwestycji  
w niwelowanie niespójności między metropolią Warszawy i obszarami peryferyjny-
mi zgodnie z duchem polityki aktywizacji. Aktywna polityka i uelastycznianie 
rynku pracy, rozwój zasobów ludzkich, wykorzystanie wszystkich zasobów, kreo-
wanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz stymulowanie inicjatyw obywatel-
skich mają zagwarantować stopniowe zmiany o charakterze rozwojowym. Jednak 
strategie powiatowe powielają te cele, nie precyzując jednocześnie planów strate-
gicznych, które mają gwarantować realizację tych celów. Trudno uznać, że wskazy-
wana w strategiach wojewódzkich konieczność prowadzenia polityki dostosowanej 
do specyfiki sytuacji społeczno-ekonomicznej konkretnych jednostek terytorialnych 
rzeczywiście znajduje wyraz w wyspecyfikowanych taktykach działania. Na pozio-
mie gminy mamy zaś do czynienia z precyzyjnym określeniem harmonogramów 
inwestycji infrastrukturalnych i jedynie ogólnikowymi zapisami o niezbędnych ini-
cjatywach związanych z aktywizacją obywateli, poprawą jakości ich życia, kreowa-
niem integracji. Co ważne, mówimy tu o gminach, w których bezrobocie długookre-
sowe jest najdotkliwsze w powiecie. Strategie na linii województwo – powiat – 
gmina wykazują zgodność w zakresie diagnozy (istota bezrobocia, struktura bezro-
botnych, kierunki inwestycji), ale brak w nich konkretów mnożą ogólniki w miejsce 
uszczegółowienia planu działania. 

Na podstawie analizy zapisów strategii można wykazać wielowymiarowy po-
tencjał interesujących nas powiatów, który jest lub może być wykorzystywany na 
rzecz osób wykluczonych społecznie. Najczęściej wskazuje się w tym zakresie wa-
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lory turystyczne, ale także związane z dziedzictwem kulturowym i aktywnością kul-
turalną. Trudno jednak wykazać, że w strategie wpisane są konkretne plany wyko-
rzystania tego potencjału, podobnie jak trudno uznać, że jedynie na turystyce,  
a zwłaszcza eksponowanej agroturystyce można oprzeć rozwój lokalny. Okazjonal-
nie wskazywano na potencjał drzemiący w ruchu obywatelskim na terenie powiatu 
lub też na otwartość władz na tworzenie korzystnych warunków do osiedlania się  
i inwestowania w powiecie czy gminie. Jednak zabrakło precyzyjnych planów Obra-
zujących, jak wskazany potencjał skutecznie wykorzystać z korzyścią dla miesz-
kańców jednostki terytorialnej. Co istotne, realizację szeregu inicjatyw na rzecz roz-
woju powiatu czy gminy bądź też rozwiązywanie problemów społecznych uzależnia 
się od skuteczności w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Warto za-
tem weryfikować przygotowanie administracji powiatowych i gminnych do pozy-
skiwania środków, ich skuteczność w tym zakresie oraz realność „planów awaryj-
nych” w sytuacji, kiedy środków zewnętrznych nie ma, a problemy pozostają. 

W analizowanych strategiach w ramach definiowanej misji, celów strategicz-
nych, operacyjnych i konkretnych zadań odwołano się do charakteryzowanych  
w pierwszej części niniejszego raportu idei, instrumentów, kierunków inicjatyw wła-
ściwych polityce aktywizacji. Incydentalnie plan działania koncentrował się na ko-
nieczności dokonywania transferów pieniężnych. W większości dokumentów pod-
kreślano konieczność realizowania aktywnej polityki rynku pracy (ulgi i działania na 
rzecz pracodawców, szkolenia, roboty publiczne i interwencyjne, kursy, elastyczne 
zatrudnienie, wsparcie w samozatrudnianiu etc. adresowane do pracobiorców – bez-
robotnych), rozwój zasobów ludzkich przez inwestycje w edukację i wiązanie edu-
kacji z rynkiem pracy, ale także postulowano aktywne działania na rzecz integracji  
i obywatelskiej aktywności lokalnej, inwestycje w innowacje w sferze produkcji 
dóbr i usług, partnerski charakter prowadzenia lokalnej polityki. Jednak na podsta-
wie analizowanych dokumentów trudno dociec, jak w praktyce ma wyglądać plan 
wdrażania tych idei w życie. Nie można także znaleźć podstaw dla sektorowego 
pluralizmu w polityce społecznej (np. w zakresie usług społecznych). 

Jak już wskazywaliśmy, plany działania na rzecz osób wykluczonych społecz-
nie (w tym długotrwale bezrobotnych) są niekonkretne, często pozbawione precy-
zyjnych harmonogramów. Samo pojęcie „wykluczenie społeczne” pojawia się  
w strategiach okazjonalnie. Diagnozy problemów wskazują na dolegliwość proble-
mu bezrobocia (w tym długookresowego), ubóstwa, alkoholizmu, narkomanii, prze-
stępczości czy agresji. Wykluczenie społeczne pojawia się okazjonalnie, jako hasło, 
bez próby jego operacjonalizacji na rzecz opracowania strategii działania. Poza zało-
żeniami w zakresie inwestycji infrastrukturalnych trudno podejmować realną wery-
fikację procesu wdrażania dokumentów. Zapisy odnoszące się do działań w sferze 
społecznej i gospodarczej z racji poziomu ogólności stanowią niekonkretną dekla-
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rację dążenia do osiągania wysokiego standardu warunków życia. Deklarację, która 
nie musi się ziścić.  

Trudno wskazać katalog konkretnych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób 
długotrwale bezrobotnych w interesujących nas powiatach. Tylko w jednej strategii 
znalazła się prezentacja dobrych praktyk w postaci zrealizowanych projektów na 
rzecz długotrwale bezrobotnych, które stanowią wzór do dalszych inicjatyw. Z po-
zostałych strategii dowiadujemy się, że niezbędne są aktywne działania na rzecz 
kreowania miejsc pracy oraz stymulowania zdolności zatrudnieniowej bezrobot-
nych. Takie zapisy trudno uznać za uszczegółowienie założeń strategii wojewódz-
kich, wskazujących, że niezbędne jest zbudowanie strategii działania na rzecz walki 
z dyskryminacją długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, dostosowanie działań do 
konkretnych typów bezrobotnych, w tym wprowadzania na rynek pracy absolwen-
tów bez doświadczenia zawodowego, którzy są szczególnie licznie reprezentowani 
w strukturze osób bezrobotnych. Informację, że w tym względzie pomocne mogą 
być szkolenia, kursy, staże, roboty interwencyjne, pomoc w samozatrudnieniu, mo-
żemy odnaleźć w unijnych czy krajowych dokumentach o charakterze strategicz-
nym. Bez konkretnej taktyki działania dostosowanej do specyficznych lokalnych 
realiów te hasła i statutowa jedynie działalność PUP czy GOPS mogą nie wystarczać 
na rozwój lokalny i redukcję stopy bezrobocia długookresowego. Statystyki wskazu-
ją, że w interesujących nas powiatach tak właśnie jest. 

Dzięki przeprowadzonej analizie dokumentów wskazaliśmy podstawowe kwe-
stie o charakterze problemowym, które stały się ważnym punktem odniesienia w ra-
mach przygotowywanych narzędzi badawczych (scenariuszy wywiadu pogłębio-
nego). W Aneksie prezentujemy wnioski ogólne z analizy strategii społecznej  
i implikacje z tych analiza dla konstrukcji scenariuszy wywiadów dla respondentów 
w konkretnych powiatach. Naturalnie nie wszystkie uda się zweryfikować w trakcie 
dalszych studiów. Należy jednak przygotować scenariusze wyspecyfikowane do 
każdego powiatu, który interesuje nas w postępowaniu badawczym. Scenariusze 
powinny uwzględniać stałe (powtarzalne) moduły, ale także specyficzne problemy 
(pytania, wątpliwości) odnoszące się do treści analizowanych dokumentów lub wy-
nikające z nich. Przedmiotem dociekań powinien być sposób i charakter identyfi-
kacji problemów społecznych w powiatach i gminach (konfrontacja wizji decy-
dentów, pracodawców i bezrobotnych), postrzeganie walorów i deficytów lokalnych 
(ważna perspektywa pracodawców), sposoby niwelowania słabych stron, przeciw-
działania zagrożeniom oraz wykorzystywania silnych stron i szans wskazanych  
w konkretnych dokumentach w ramach analizy SWOT. Przede wszystkim warto 
ukonkretnić ofertę i plan działania (taktykę) w obrębie deklarowanych ogólnych 
kierunków działań aktywizujących i integrujących z perspektywy decydentów oraz 
samych zainteresowanych (długotrwale bezrobotnych). 



3. SZANSE I PROBLEMY POWIATÓW  
– SZANSE I PROBLEMY BEZROBOTNYCH  

Istotą zrealizowanego projektu było sięgnięcie „do głębi” – dotarcie do osób, 
które w powiatach mają realny wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej, funk-
cjonowanie oferty zatrudnieniowej na rynku pracy, odpowiadają za ofertę pomoco-
wą i wykorzystywane instrumentów wsparcia adresowanych do bezrobotnych, a tak-
że do samych zainteresowanych – tych, którzy doświadczają problemu bezrobocia.  

Dlatego też postanowiliśmy w pierwszej kolejności pytania o przyczyny, skutki 
i strategie zaradcze wobec doświadczanego lokalnie problemu bezrobocia długoo-
kresowego postawić przedstawicielom lokalnej władzy. Kto, jeśli nie powiatowi czy 
gminni urzędnicy, może przybliżyć strategie lokalne, tak przeszłe, jak i aktualnie 
realizowane, które miały czy mają niwelować skalę bezrobocia długookresowego, 
zarysować podstawowe szanse i bariery lokalnego rozwoju.  

Interesowało nas także, jak oceniają lokalny rynek pracy przedsiębiorcy, na ile 
angażują się i są angażowani w realizowanie lokalnych strategii rozwojowych, jakie 
są z ich perspektywy szanse i ograniczenia w zakresie zatrudnienia i jak z ich per-
spektywy powinno się interpretować szanse i bariery wchodzenia na rynek pracy 
osób od dawna pozostających bez pracy.  

Budując obraz sytuacji osób bezrobotnych w interesujących nas powiatach, na-
leżało dotrzeć do tych, którzy odpowiadają za ofertę usług społecznych i wykorzy-
stują na co dzień instrumenty wsparcia bezrobotnych długookresowo. Mamy tu na 
myśli pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz 
doradców zawodowych podejmujących aktywność zawodową w ramach powia-
towych urzędów pracy. Szczególnie ważne jest ich spojrzenie na adekwatność  
i skuteczność usług społecznych adresowanych do osób długotrwale bezrobotnych, 
ich opinie o motywacjach i oczekiwaniach bezrobotnych, wiedza o stosowanych 
przez nich strategiach przetrwania. Pracownicy socjalni i przedstawiciele admini-
stracji pracy stanowią znakomite źródło wiedzy o lokalnej polityce społecznej,  
o międzyinstytucjonalnych zależnościach (lub ich braku), o przepływie informacji 
między podmiotami, o perspektywach i ograniczeniach w zakresie innowacyjnych 
projektów adresowanych do osób pozostających bez pracy.  

I wreszcie sami zainteresowani – bezrobotni, których opisy własnej sytuacji 
życiowej, doświadczanych problemów, motywacji stanowią cenny materiał w po-
szukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytanie: co jest powodem utrzymywania się  
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w tych konkretnych powiatach wysokiej stopy bezrobocia długookresowego? Na 
podstawie wypowiedzi bezrobotnych – i tych, których określamy mianem „bezro-
botnych rokujących”, i tych, którzy zdają się mieć nikłe szanse na zmianę swojej 
sytuacji – można wnioskować o uwarunkowaniach aktywności zawodowej ludzi, 
którym przyszło egzystować w takich, a nie innych warunkach środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych. Nie chcą czy nie mogą pracować? A może jednak ich 
życie to nie jest – jak się powszechnie przypuszcza – życie wegetujących, biernych  
i roszczeniowych ludzi, którzy potrafią jedynie oczekiwać, że ktoś zmieni ich życie 
za nich? Odwołując się do materiału uzyskanego przez pogłębione wywiady indywi-
dualne przeprowadzone ze wskazanymi pięcioma grupami (typami) respondentów, 
prezentujemy poniżej pięć powiatów województwa mazowieckiego. Koncentrujemy 
się na lokalnej polityce, strategiach rozwojowych, problemach społecznych, szan-
sach i barierach aktywizacji i aktywności zawodowej wielu ludzi.  

3.1. SZANSE I PROBLEMY POWIATU MAKOWSKIEGO 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy, sytuacja osób 
bezrobotnych z perspektywy lokalnej władzy  

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Pierwsze pytanie postawione przedstawicielom lokalnej władzy dotyczyło pod-
stawowych problemów, które doskwierają mieszkańcom gminy lub powiatu. Nasi 
respondenci za podstawowe problemy zdecydowanie uznawali słabości infrastruktu-
ry drogowej, wodociągowej oraz brak przemysłu. Właśnie brak przemysłu w opinii 
badanych skutkuje brakiem pracy. Przedstawiciele lokalnej władzy mają świado-
mość, że bezrobocie w powiecie wymaga aktywnych działań. Za realny problem 
uznaje się także brak w okolicy wyższej uczelni, co utrudnia zdobycie wykształ-
cenia, skutkujące brakiem wiedzy i ograniczeniem szans na zdobycie pracy. Kiedy 
w celu uszczegółowienia zapytaliśmy o rzeczywiste doświadczanie w powiecie ni-
skiej zamożności ludzi, bezrobocia, niskiej kultury organizacji pracy, niskiego pro-
centu zatrudnienia, niedostatecznych transferów nowych technologii, małego zróż-
nicowania struktury i asortymentu produkcji, niedostatecznej wiedzy o pozyskiwa-
niu środków pomocowych, słabych warunków naturalnych czy niechęci młodych 
ludzi do pracy w rolnictwie – respondenci podkreślili, że nie wszystkie z tych pro-
blemów występują w ich jednostce terytorialnej. Zdaniem respondentów w powiecie 
realnie doświadczana jest niska jakość życia, wysokie bezrobocie, mało zróżnicowa-
ny asortyment produkcji wynikający z braku przemysłu. Rzeczywista jest także nie-
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chęć młodych ludzi do pracy w rolnictwie. Pozytywnie ocenia się transfery techno-
logiczne w istniejących firmach, wiedzę urzędników w zakresie pozyskiwania środ-
ków na inicjatywy pomocowe, ofertę promocyjną regionu oraz kulturę i organizację 
pracy w zakładach zatrudniających mieszkańców powiatu. Pozytywnie oceniane są 
także warunki naturalne, które nie są jednak właściwie wykorzystywane na rzecz 
lokalnego rozwoju.  

Kolejną kwestią, o której dyskutowaliśmy z naszymi rozmówcami, były naj-
ważniejsze silne i słabe strony gminy lub powiatu, które mają swoje przełożenie na 
uwarunkowania jakości życia mieszkańców. Nasi rozmówcy uznali, że słabą stroną 
powiatu jest zdecydowanie brak przemysłu i brak pracy, ale także brak w okolicy 
wyższej uczelni. Za mocne strony przedstawiciele lokalnej władzy uznali walory 
środowiskowe, w których tkwi potencjał do rozwoju turystyki, a także prężnie dzia-
łające gospodarstwa rolników dysponujących nowoczesnymi maszynami oraz małe 
firmy usługowe.   

Lokalnie doświadczane problemy, szanse i słabości powiatu czy gminy niewąt-
pliwie wymagają konstrukcji działań w sferze społecznej, a zwłaszcza socjalnej, któ-
re stanowiłyby ofertę bodźców wykorzystywanych w walce z problemami społecz-
nymi. Czy w interesującym nas powiecie można zatem mówić o specyficznej, 
lokalnej polityce społecznej, która w oparciu o istniejący potencjał i z uwzględnie-
niem lokalnych ograniczeń jest w stanie prowadzić do osiągania lokalnie konstruo-
wanych celów? Nasi respondenci zgodnie stwierdzili, że nie realizuje się specyficz-
nej polityki społecznej, która różniłaby się od działań realizowanych gdzie indziej. 
Zdaniem respondentów te same problemy są obecnie w Polsce rozpowszechnione  
i prowadzi się wobec nich podobne działania. Tak jak nie ma specyficznych lokal-
nych celów, tak nie ma lokalnego pomysłu i wynikających z niego działań ukierun-
kowanych na walkę z doświadczanymi problemami społecznymi.  

Kolejne pytania postawione respondentom dotyczyły inicjatyw socjalnych  
w powiecie. Interesowało nas m.in., w jaki sposób (konkretnie) planuje się i realizu-
je inicjatywy socjalne, np. działania aktywizujące konkretne grupy. Respondenci 
wskazywali, że pomysły w zakresie niezbędnych inicjatyw są inicjowane przez sta-
rostę powiatu, ale pracownicy starostwa czy też urzędów gminy także mają udział w 
kreowaniu socjalnych inicjatyw. Te inicjatywy, które podejmuje się na terenie po-
wiatu, wspierane są środkami z funduszy UE. Na ile lokalne plany socjalnych ini-
cjatyw zależą od skuteczności pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych? 
Respondenci uważali, że środki unijne stanowią bardzo ważne źródło finansowania 
inicjatyw w powiecie. Bez nich trudno prowadzić skuteczne działania (respondenci 
nie byli w stanie doprecyzować, jakie działania prowadzono do tej pory) – zwła-
szcza dotyczy to małych i biednych gmin. Dlatego lokalna władza nie wyobraża so-
bie przyszłości i skutecznych działań prorozwojowych bez aktywności w zakresie 
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pozyskiwania funduszy ze środków UE. Według deklaracji badanych robią oni, co 
mogą, aby pozyskiwać środki. Przede wszystkim poszukują środków na inwestycje 
w infrastrukturę w ramach powiatu. Respondenci nie wskazywali innych celów 
poszukiwania środków zewnętrznych niż te, które związane są z budową lub rozbu-
dową obiektów użyteczności publicznej, dróg, kanalizacji.  

W rozmowie z respondentami zainteresowaliśmy się, jak rozumieją oni kluczo-
we dla współczesnej lokalnej polityki społecznej pojęcia, takie jak: rozwój lokalny, 
partnerstwo i subsydiarność. Okazało się, że respondenci, mówiąc o rozwoju lokal-
nym, mają na myśli inwestycje infrastrukturalne, rozwój budownictwa, przemysłu, 
nauki w regionie. Jak stwierdził jeden z naszych rozmówców zajmujący ważne sta-
nowisko w administracji powiatowej: „Rozwój lokalny kojarzy mi się z powstawa-
niem np. budownictwa, przemysłu, rozwojem infrastruktury, dróg, chodników. Roz-
wój nauki, bo żeby coś rozwinąć, to trzeba mieć wiedzę do tego”. Partnerstwo 
rozumieją jako wspomaganie małych przedsiębiorstw w bieżącej działalności, ale 
także rozwijanie relacji z organizacjami pozarządowymi przez władze samorządo-
we. Subsydiarność albo w ogóle nie jest rozumiana, albo utożsamia się to pojęcie  
z podziałem środków unijnych do gmin, powiatów – władze centralne „kierują je ku 
dołowi”. Wyraźnie widać więc, że są to definicje znacznie odbiegające od ugrunto-
wanych sposobów rozumienia tych kluczowych kwestii, a szczególnie symptoma-
tyczny dla obrazu polskiej polityki, która opiera się na idei decentralizacji, jest brak 
rozumienia pojęcia subsydiarności. 

Strategie społeczne 

Ważnym obrazem polityki prowadzonej w ramach każdej jednostki terytorialnej 
jest znajomość strategii społecznej, jej zapisów w postaci diagnozy i planu działania. 
Jeśli chodzi o znajomość zapisów strategii powiatowej (rozwoju) lub gminnej (roz-
wiązywania problemów społecznych), respondenci zgodnie deklarują, że znają zapi-
sy lokalnych strategii społecznych. Poproszeni o uszczegółowienie i zaprezentowa-
nie głównych wniosków z diagnozy zawartych w strategii oraz podstawowych 
planów w zakresie kierunków niezbędnych inicjatyw, respondenci za podstawowe 
kierunki inwestycji uznali budowę dróg, wodociągów oraz placówek oświatowych. 
Ich zdaniem w strategii dominuje potrzeba rozwijania inwestycji infrastruktural-
nych, a nie społecznych. Respondenci uznali też, że strategia powiatowa lub gminna 
jest – bo powinna być – komplementarna do wojewódzkiej strategii polityki spo-
łecznej, ale nie są w stanie wskazać, w jakim zakresie. Zapytani zaś, czy strategie są 
użyteczne w lokalnej polityce społecznej, uznali, że przecież są one wykorzysty-
wane w lokalnej polityce, co samo w sobie świadczy o ich użyteczności. Nasi re-
spondenci nie byli jednak w stanie sprecyzować, w jakim zakresie i w jakiej formie 
wyraża się ta użyteczność.  
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Istotą każdego dokumentu o charakterze strategii jest weryfikowanie działań 
wyznaczonych i wynikających z jego zapisów. Zapytaliśmy zatem naszych respon-
dentów, czy wdrażanie strategii w ich jednostce terytorialnej jest weryfikowane i ja-
kie są potencjalne efekty procesu weryfikacji strategii? Według deklaracji naszych 
rozmówców, z realizacja strategii składa się sprawozdanie w ramach Rady Gminy 
czy też Rady Powiatu (dwa razy w roku). Omawia się wówczas, co udało się zrobić, 
a czego nie. Respondenci nie byli w stanie powiedzieć niczego więcej o procesie 
weryfikacyjnym i efektach tych działań. Nie wiemy zatem, jakie są skutki weryfika-
cji realizacji strategii, kto odpowiada za ewentualne słabości procesu realizacji 
zapisów dokumentu etc.  

Każda strategia społeczna, jeśli uznalibyśmy, że jesteśmy zainteresowani kon-
struowaniem lokalnej wielosektorowej polityki społecznej, powinna powstawać  
z uwzględnieniem głosów organizacji pozarządowych czy przedstawicieli lokalnego 
biznesu. W badanym przez nas powiecie zdaniem respondentów wszystkie ważne 
podmioty były angażowane w przygotowanie strategii. Są te podmioty wykorzysty-
wane do konsultowania konkretnych działań projektowanych i realizowanych zgod-
nie z zapisami strategii. Jednak jednocześnie podkreślają oni, że z wielu istniejących 
w powiecie organizacji tylko kilka realnie interesuje się inicjatywami władz.  

Jeśli chodzi o finansowanie realizacji zadań wskazanych w strategii, to w więk-
szości inicjatyw gminnych są to środki gminne. Władze powiatowe deklarują, że sta-
rają się wspierać duże inwestycje środkami unijnymi – bez nich nie mogłoby być 
mowy o wielu istotnych przedsięwzięciach, które przyczyniają się do poprawy jako-
ści życia mieszkańców powiatu.  

Mając na względzie fakt, że interesuje nas szczególnie sytuacja osób bezrobot-
nych, zapytaliśmy naszych rozmówców o obecność w strategii działań do nich wła-
śnie skierowanych. Dowiedzieliśmy się, że w strategii są jedynie „pośrednie” zapisy 
o konieczności wspierania osób bezrobotnych. Jeden z naszych rozmówców stwier-
dził że „Tak, były takie zapisy, ale raczej takie pośrednie”. Dopytywany o szczegóły 
dodał, że zapisy te dotyczyły „poprawy jakości życia mieszkańców”. Inny z respon-
dentów pytany o obecność w strategii działań adresowanych do bezrobotnych 
stwierdził: „W tej strategii raczej nie, chociaż może w jakiejś części… Ale na pewno 
był opracowywany plan w PCPR. Program, gdzie jest część bezrobotnych… ale to 
wtedy niepełnosprawni korzystają”. Zdaniem badanych zatem nie ma wprost opi-
sanych inicjatyw adresowanych do osób bezrobotnych – zapisy strategii wskazują na 
konieczność rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego.  
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Bezrobocie i aktywizacja zawodowa 

Według przedstawicieli lokalnej władzy lokalny rynek pracy w ostatnich latach 
nie podlega znaczącym zmianom. Respondenci wskazują na sezonowe ożywienia  
w zakresie zatrudnienia w powiecie oraz na problem bezrobocia pozornego. Miesz-
kańcy często rejestrują się w urzędzie pracy, ale w rzeczywistości pracują w ramach 
„szarej strefy”. Jeśli chodzi o powstawanie nowych miejsc pracy i potencjalne ba-
riery, na jakie te działania napotykają, to zdaniem respondentów w powiecie pow-
stają jedynie pojedyncze miejsca pracy. Ważne jest w tym względzie samozatrud-
nienie, jako inicjatywa bazująca na środkach z PUP. Wiele z tych inicjatyw utrzy-
muje się później na rynku pracy. Stolarnie, firmy budowlane zatrudniały w ostatnim 
czasie po 5 osób, i poza takimi ofertami trudno mówić o innych otwierających się 
możliwościach włączania w ramy rynku pracy większych grup ludzi. 

Zdaniem przedstawicieli lokalnej władzy najczęściej bezrobocie dotyka osoby 
młode, po szkole oraz osoby po 50. roku życia. Bezrobotny legitymuje się zwykle 
niskim wykształceniem i często niską motywacją do pracy. Jeśli chodzi o charak-
terystyki chronicznie bezrobotnych, to respondenci szczerze przyznają, że nie wie-
dzą, co cechuje osoby długookresowo bezrobotne. Wydaje im się, że są to ludzie 
demotywowani do pracy przez przyznawanie im świadczeń socjalnych, ale nic po-
nadto nie są w stanie o nich powiedzieć. Respondenci uznali, że powinnością wła-
dzy jest zainteresowanie problemami mieszkańców, więc władza samorządowa 
interesuje się „z urzędu” problemami bezrobotnych. Dlatego też przedstawiciele lo-
kalnej władzy poszukują środków finansowych na walkę z bezrobociem, organizują 
staże, roboty publiczne, prace interwencyjne.  

W opinii naszych rozmówców doświadczane w powiecie problemy związane  
z wysoką stopą bezrobocia wynikają z braku przemysłu oraz z barier, jakie napoty-
kają inwestycje tego typu na terenie powiatu. Jeśli chodzi o silne i słabe strony 
gminy lub powiatu w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia, to zdaniem 
badanych za słabość należy uznać nikłe środki finansowe na działalność dodatkową 
(poza obligatoryjnymi zadaniami). Za atut uznano działalność promocyjną oraz 
przedsiębiorczość wielu mieszkańców powiatu.  

W ostatnich latach polityka walki z bezrobociem w powiecie oparta była na 
stażach, które respondenci uznali za podstawową formę wspierania bezrobotnych  
i umożliwienia im wejścia na rynek pracy. Staże adresowane są także do osób dłu-
gookresowo bezrobotnych. Jak stwierdził jeden z badanych: „Też im jakoś poma-
gam, zatrudniam na staże, na roboty publiczne, roboty interwencyjne. W tej chwili 
mam na stażu chyba 9 osób. Na robotach publicznych 6 osób. 1 osoba na interwen-
cyjnych. Także w miarę możliwości im pomagamy”. Za ważne formy wsparcia uzna-
no także szkolenia, zarówno adresowane do wyodrębnionych grup, jak i szkolenia 
indywidualne (także przyuczenia do zawodu u pracodawcy). W sferze praktyki dzia-
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łania na rzecz niwelowania bezrobocia nasi respondenci wskazywali, że administra-
cja powiatu transferuje środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na zatrud-
nienie pracowników i wyposażenie stanowisk pracy. Pomoc trwa rok, a po tym 
czasie pracodawca zmuszony jest do samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy. 
Innych działań, związanych np. z podnoszeniem konkurencyjności podmiotów go-
spodarczych czy też przekwalifikowaniem rolników, nie wskazywano, uznając, że 
trudno określić, czy konkretnie takie działania się podejmuje.  

Strategia rozwoju społecznego powiatu uwzględniała zapis, że w najbliższych 
latach należy w powiecie wykorzystywać potencjał do rozwoju agroturystyki. We-
dług deklaracji naszych respondentów w powiecie rejestruje się pierwsze inicjatywy 
agroturystyczne. Respondenci uznają, że jest to pokłosie działalności szkoleniowej 
ośrodka doradztwa rolniczego. Na razie skala zarejestrowanych działalności jest 
znacznie mniejsza, niż wskazywałoby na to zainteresowanie szkoleniami, ale przed-
stawiciele lokalnej władzy są dobrej myśli, uznając, że takich inicjatyw będzie zna-
cznie więcej.  

W powiecie prowadzi się także działania ukierunkowane na walkę z barierami 
we wchodzeniu absolwentów na rynek pracy. Podstawowym instrumentem wsparcia 
młodych ludzi są staże organizowane zarówno u przedsiębiorców, jak i u rolników. 
Zdaniem respondentów, choć niezbyt częste, to jednak są przypadki zatrudnienia po 
stażu. Dlatego też staż odbierany jest jako szansa, żeby się wykazać przed praco-
dawcą i w konsekwencji jest to nie tylko przyuczenie do zawodu, ale walka o miej-
sce pracy. W sferze działań ukierunkowanych na ochronę macierzyństwa, wsparcie 
osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, przeciwdziałanie bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, walki z alkoholizmem i ubóstwem pozyskuje 
się środki z PFRON, dowozi dzieci z niepełnosprawnością do szkoły, działa komisja 
antyalkoholowa, organizuje się kolonie dla ubogich dzieci, wymiany (także między-
narodowe) turnusowe dla całych rodzin. Ważną rolę, jak podkreślają respondenci, 
odgrywa w tej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). 

Jeśli zaś chodzi o politykę wspierania osób długookresowo niepracujących, re-
spondenci zgodnie uznają, że powinno to być wsparcie o charakterze specjalistycz-
nym, ale nie są w stanie wskazać, na czym ono powinno polegać. Stwierdzają, że 
jest to pytanie do specjalistów – oni nie mają wiedzy na temat potrzeb bezrobotnych. 
Zdaniem przedstawicieli lokalnej władzy, na rynku pracy ma miejsce „naturalny 
proces selekcji” – jak nazywali to respondenci. Podkreślają oni, że trudno mówić  
o szczególnych praktykach dyskryminacyjnych, ponieważ pracodawca ma prawo 
mieć swoje oczekiwania co do stażu pracy, wieku, dyspozycyjności, a przede wszy-
stkim wiedzy, wykształcenia i kwalifikacji zatrudnianego. Dlatego też przedsta-
wiciele lokalnej władzy wiedzą, że może być ciężko spełniać te kryteria, ale nie 
uważają, że jest to konsekwentna polityka dyskryminacji. Jeden z naszych rozmów-
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ców opisał to w następujący sposób: „Ja myślę, że zawsze pracodawcy szukają oso-
by z jakimś potencjałem wiedzy, z doświadczeniem, ale i ze stażem. Ale nie da się 
takiej osoby znaleźć. Bo ma być młoda, ładna i jeszcze z doświadczeniem, to się po 
prostu nie da. Pracodawcy szukają takich osób, żeby byli bez zobowiązań, dyspozy-
cyjni. Bo jeśli ktoś ma dziecko, to zdarza się, że pracodawcy inaczej patrzą na takie 
osoby. Ma być wszystkowiedząca, bez zobowiązań, dyspozycyjna… a doświadczenie 
przecież zdobywa się z wiekiem”. Jako „dobre praktyki”, które przyniosły w powie-
cie i gminie wymierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia, wskazuje się 
staże. Według badanych niezbędne jest dalsze inwestowanie w organizowanie tej 
formy wsparcia dla szerszej grupy ludzi w różnym wieku.  

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy pracowników 
socjalnych i doradców zawodowych  

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Na początek zapytaliśmy naszych respondentów, jakie są podstawowe proble-
my, które doskwierają mieszkańcom gminy lub powiatu? Nasi rozmówcy stwierdzi-
li, że niskie wykształcenie, brak przedsiębiorstw, które zgłaszałyby potrzebę zatrud-
niania pracowników, a w konsekwencji brak pracy i bezrobocie (zwłaszcza kobiet), 
niski status społeczny mieszkańców, problemy alkoholowe powszechne u kobiet  
i mężczyzn, problemy rodzin z osobą niepełnosprawną to podstawowe „bolączki”. 
Respondenci niemal zgodnie wskazują też, że nie ma specyficznej lokalnej polityki 
społecznej. Podejmowane działania są raczej rutynowe, typowe i nie różnią się od 
aktywności urzędów gdziekolwiek indziej. Faktem jest jedynie szczególna aktyw-
ność instytucji we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Wszechstronność wsparcia 
im oferowanego decyduje, że można mówić o specyficznej, zintensyfikowanej lo-
kalnej polityce wobec osób z niepełnosprawnością.  

Respondenci podkreślili też, że poza gminną biblioteką i komendą OHP trudno 
jest wskazać aktywne podmioty inne niż PUP czy OPS. Badani nie są w stanie ni-
czego powiedzieć o działalności organizacji pozarządowych – stwierdzają, że trudno 
mówić o rozwiniętej lokalnej działalności podmiotów obywatelskich.  

Środki unijne stanowią bardzo ważną część zasobów, które instytucje reprezen-
towane przez respondentów kierują na działania aktywizujące. Szczególnie pod-
kreślane przez respondentów są inwestycje w dzieci, organizowanie opieki, umożli-
wianie im wyjazdów dzięki projektom finansowanym ze środków UE. W biednych 
gminach pracownicy OPS nie wyobrażają sobie, że bez środków zewnętrznych moż-
na zrobić coś więcej niż rutynowa praca na rzecz ubogich. Na pytanie, czy można 



 87 

realizować skuteczną politykę bez środków z EFS, osoba zatrudniona na stanowisku 
pracownika socjalnego stwierdziła, że: „Chyba raczej nie, bo to jest mała gmina 
[Młynarze – dop. autorów] i wiejski obszar i środki są tu bardzo ograniczone”. 
Respondenci nie mają szczegółowej wiedzy, jak wygląda aktywność innych niż ich 
macierzysta instytucji w ubieganiu się o środki z EFS. Wskazują, że każdy z pod-
miotów podejmuje taką aktywność. Widoczne są inwestycje infrastrukturalne i tzw. 
„twarde” projekty. Wyraźnie jednak postrzega się działalność „projektową” jako 
taką, która jest rozpoczęta, i która będzie intensyfikowana w gminach czy powiecie.  

Zapytaliśmy także naszych rozmówców, podobnie jak przedstawicieli lokalnej 
władzy, o rozumienie pojęć: rozwój lokalny, partnerstwo i subsydiarność. Rozwój 
lokalny to w opiniach respondentów podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, budo-
wanie przedszkoli, pokazywanie najmłodszym, że warto promować swoje miejsce 
zamieszkania, ponieważ jest ono atrakcyjne. Partnerstwo to z kolei wspólny cel, 
współpraca między urzędami (instytucjami) i realizacja działań (wspólna) na rzecz 
potrzebujących. Subsydiarność jest pojęciem utożsamianym z finansowaniem, po-
mocą lub jest kompletnie nieznane respondentom.  

Strategie społeczne oraz problemy OPS i PUP 

Lokalna strategia społeczna powinna być z założenia dokumentem użytecznym 
nie tylko dla lokalnej władzy, ale także dla przedstawicieli podmiotów instytucjonal-
nych odpowiedzialnych w dużej mierze za wdrażanie polityki rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Po przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami socjalnymi  
i doradcami zawodowymi okazało się, że większość respondentów (poza jedną oso-
bą) nie zna zapisów lokalnych strategii – najczęściej stwierdzają oni, że znajomość 
tego dokumentu nie leży w zakresie ich kompetencji. Osoba (jedyna), która zna do-
kument, uznała, że strategia wskazuje na konieczność inwestowania w edukację 
dzieci, walkę z biedą i alkoholizmem. Ważne są także „twarde” projekty, takie jak 
wodociągi. Pozostałe osoby nie znają dokumentu i z tego względu nie mogą się  
o nim wypowiadać. Podobnie respondenci nie są w stanie określić roli własnej insty-
tucji w realizacji zapisów strategii. Jednocześnie podkreślają, że jeśli mają wątpli-
wości co do obowiązków w miejscu pracy i pomysłów na różne inicjatywy, to czę-
sto kontaktują się z urzędami gminy, które są zorientowane w zapisach strategii spo-
łecznych. Jeśli zaś chodzi o zainteresowanie władz lokalnych czy innych instytucji 
realizacją strategii i jej skutkami, to nasi respondenci w dominującej większości nie 
są w stanie określić, czy władza interesuje się wdrażaniem lokalnej strategii i czy jej 
skutki są osiągane, kontrolowane etc. Po części można to uznać za symptom braku 
klarownych zasad współpracy między instytucjami przy rozwiązywaniu problemów, 
realizacji zadań. Respondenci są jednak podzieleni w ocenie takiej interpretacji. Ci 
jednak, którzy deklarują, że takie zasady współpracy funkcjonują, uznają, iż wynika 
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to z przepisów formalnych. Mają zatem na myśli uregulowania prawne relacji 
między instytucjami, ich wzajemnych zależności. Pozostali respondenci stwierdzają, 
że nie ma zasad współpracy i można wskazać słabości w zakresie międzyinstytu-
cjonalnych „przepływów”. Jak stwierdziła nasza rozmówczyni z OPS w odpowiedzi 
na pytanie, czy istnieją zasady współpracy między instytucjami: „Nie. Jesteśmy  
w toku tej współpracy, nie ma takich jasnych, sformalizowanych zasad. […] Mamy 
przydzielone zadania, pracujemy, z tego się sprawozdajemy. Są określone tory”.  

PUP czy OPS raczej nie realizują wszechstronnej polityki społecznej. Co cieka-
we, niektórzy respondenci zatrudnieni w OPS uznają – jak deklarują – „pracę so-
cjalną” za działanie niestandardowe, które wykracza poza obligatoryjne inicjatywy. 
Pozostali respondenci stwierdzają, że poza aktywizacyjnym projektem realizowa-
nym ze środków EFS nie ma w ich działalności aktywności wykraczających poza 
rutynowe czynności.  

Z perspektywy ograniczeń, barier odczuwanych przy podejmowaniu inicjatyw 
respondenci podkreślają, że realnym problemem są zachowania, postawy ich klien-
tów. Często ukrywają oni swoją aktywność zawodową, nie przyznają się do patolo-
gicznych zachowań, np. związanych z nadużywaniem alkoholu, i przez to nie spo-
sób jest im skutecznie pomóc, zadowolić ich. Poza tym badani stwierdzają, że nie 
mają środków, żeby skutecznie pomóc wszystkim ubogim czy też osobom nie-
pełnosprawnym. 

Respondenci mieli wyraźny problem z opisaniem procesu powstawania i rea-
lizacji inicjatyw podejmowanych w ramach ich macierzystych instytucji. Deklaro-
wali, że kierownictwo jest od tego, żeby pilnować, co musi być zrobione, oni zaś 
wykonują swoją pracę. W małych jednostkach (OPS) częściej zespołowo, na bazie 
dyskusji opracowuje się plany działania na przyszłość. Z wypowiedzi naszych 
respondentów wynika, że władze gminy, powiatu czy instytucji są otwarte na pomy-
sły, skąd można czerpać środki, jakie działania można podejmować. Inna sprawa, 
czy to się udaje zrobić i czy jest na to czas. W tym względzie respondenci są scep-
tyczni i deklarują, że mimo ich chęci nie ma czasu na kreatywność i proponowanie 
innowacyjnych działań, nowych rozwiązań. W odniesieniu do silnych i słabych 
stron pracy w PUP/OPS wskazano na szereg ważnych kwestii. Warunki lokalowe, 
trudni (roszczeniowi) klienci, zakres problemów do rozwiązania przez jedną (małą) 
instytucję to najczęściej wskazywane problemy i minusy pracy w instytucjach, które 
reprezentują badani. Za silną stronę uznaje się ciekawą pracę, fakt, że jest się osobą, 
z której zdaniem inni się liczą. Jak stwierdziła nasza rozmówczyni: „A plusy to jest 
to, że pracujemy z człowiekiem, w środowisku. To, że jesteśmy osobami, z których 
zdaniem inni się liczą. Jesteśmy źródłem informacji o tym, co w gminie się dzieje, 
jak ludzie dają sobie radę. Jesteśmy taką bazą informacji”. Ciekawe jest zatem 
budowanie pozycji (statusu) w zbiorowości (i grupie odniesienia w tym procesie) przez 
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aktywność zawodową w PUP czy OPS w środowisku, gdzie problemy społeczne są 
rozpowszechnione.  

Bezrobotni i aktywizacja bezrobotnych  

Zdaniem naszych respondentów lokalny rynek pracy w ostatnich latach nie ule-
ga znaczącym przeobrażeniom. Przeważa rolnictwo jako forma gospodarowania. 
Ważne są sezonowe prace dla mężczyzn, związane np. z obróbką drewna. Brakuje 
zakładów pracy i ofert pracy, zwłaszcza adresowanych do kobiet. Lepiej wygląda 
sytuacja mężczyzn (możliwości podjęcia pracy sezonowej). Dominuje handel, który 
włącza w system pracy niewiele jednostek. W konsekwencji jest wysokie bezro-
bocie. W gminach i powiecie powstaje bardzo mało miejsc pracy. Jeśli powstają, to 
raczej przy pracach sezonowych. Generalnie jednak nie ma zakładów, które mogły-
by zwiększać zatrudnienie. W rolnictwie poza sezonowymi pracami również nie ma 
gwałtownych ruchów w zatrudnieniu. 

Osoby bezrobotne w powiecie są w opinii pracowników socjalnych i doradców 
zawodowych grupą zróżnicowaną. Z jednej strony kryterium jest wiek powiązany  
z wykształceniem. Osoby młode z niskim wykształceniem oraz osoby starsze z ta-
kim samym wykształceniem mają problemy z utrzymaniem się na rynku pracy  
i ze zdobyciem pracy. Wskazuje się tu także na obowiązki związane z opieką nad 
dzieckiem jako powód dezaktywizacji zawodowej wielu młodych kobiet. Drugim 
kryterium jest chęć podjęcia legalnej pracy. Część bezrobotnych nie pracuje, ponie-
waż obiektywne uwarunkowania (obowiązki domowe, brak pracy zgodnej z kwalifi-
kacjami) w tym przeszkadzają, inni zaś nie pracują, bo nie chcą wykazać aktyw-
ności. Nie mając legalnej pracy, pracują w „szarej strefie” bądź nie wykazują 
żadnych działań. Z kolei charakteryzując bezrobotnych długookresowo, respondenci 
wskazywali na kobiety, które prowadzą gospodarstwo domowe (opiekują się dzie-
ćmi) i mężczyzn z problemem alkoholowym. Legitymują się oni niskim wykształ-
ceniem i małą wolą znalezienia stałej pracy, przekwalifikowania bądź zdobycia 
jakichkolwiek kwalifikacji. Albo decydują się na okresową aktywność, albo nie 
podejmują żadnej pracy. Respondenci podkreślają, że działania, które z założenia 
mają pomóc osobom bezrobotnym, muszą opierać się na indywidualnym podejściu. 
Indywidualne podejście zakłada, że trzeba rozpoznawać wszystkie problemy do-
świadczane przez bezrobotnych i ich rodziny, a praca z rodziną powinna polegać na 
wielowymiarowym wpływie na wszystkich jej członków. Jak stwierdził nasz roz-
mówca: „Tak, takie jest założenie, żeby to podejście było indywidualne. W takich 
rodzinach, gdzie sytuacja jest trudna, występuje alkoholizm, bezradność, choroba, 
to, mówię, pracujemy z tą rodziną, żeby wyjść z tej sytuacji. Żeby tam, gdzie jest dłu-
gotrwała, ciężka choroba to dajemy wskazówkę, że można iść tutaj, czy tutaj […]”. 
Jednocześnie podkreśla się, że wielu z nich nie powinno w ogóle otrzymywać 
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wsparcia, ponieważ nie wykazują żadnej aktywności i troski o swój los. Inny nasz 
rozmówca stwierdził, że „[…] są i takie osoby, które rejestrują się tylko po to, żeby 
mieć ubezpieczenie, a pracują na czarno. […] To są takie osoby, które mogłyby 
znaleźć pracę. Stać ich na to. Ale nie chcą”.  

Zapytani o przyczyny dużej skali problemu bezrobocia w powiecie, respondenci 
wskazują na brak inwestorów, którzy gwarantowaliby miejsca pracy w powiecie, 
dawali szansę na zwiększanie zasobów pracy w regionie. Powiat makowski, jak każ-
da jednostka terytorialna, ma w opinii respondentów swoje silne i słabe strony  
w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia. Silną stroną są walory turystyczne. 
Można nimi przyciągnąć ludzi, którzy chcą z nich korzystać, ale są także szansą na 
budowanie identyfikacji dzieci ze swoim terenem. To wyzwanie dla szkół, żeby 
promować walory lokalnych terenów, wskazywać, że jest to miejsce, za które mło-
dzi ludzi powinni czuć się odpowiedzialni. Słabą strona jest brak inicjatyw gospo-
darczych oraz mentalność ludzi, którzy nie chcą zmieniać swojego położenia, po-
prawiać warunków swego życia.  

W opinii pracowników socjalnych i doradców zawodowych w ostatnich latach 
podejmowano próby redukowania skali bezrobocia w gminie lub powiecie. Roboty 
publiczne, prace interwencyjne, staże oraz otwarcie konkretnego zakładu pracy po-
strzegają respondenci jako działania ukierunkowane w ostatnich latach na redukcję 
bezrobocia. Kiedy jednak dopytywaliśmy respondentów o rezultaty zrealizowanych 
w ostatnich latach projektów na rzecz bezrobotnych, wskazali oni inicjatywy adreso-
wane do dzieci, ale przede wszystkim podkreślali organizowanie staży, prac inter-
wencyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych. Trudno mówić responden-
tom o skutkach tych inicjatyw – trudno jest im uznać, że w dłuższej perspektywie 
przynosiły one wymierne rezultaty. Ich oddziaływanie postrzegane jest jako krótko-
okresowe, które w dłuższej perspektywie nie zmienia sytuacji w powiecie w zakre-
sie stopy bezrobocia i tym samym nie wpływa trwale na zmianę sytuacji życiowej 
samych bezrobotnych.  

Do najważniejszych „dobrych praktyk”, które przyniosły w powiecie i gminie 
wymierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia, respondenci ponownie 
zaliczyli ofertę staży, roboty publiczne i prace interwencyjne jako najlepsze instru-
menty, które chociaż na jakiś czas dają ludziom środki pochodzące z pracy. Co waż-
ne, badani raczej nie mają wiedzy na temat osób, które ukończyły projekty aktywi-
zujące i korzystały z instrumentów wsparcia. Zdaniem respondentów można jednak 
domniemywać, że dzięki wsparciu osiągano krótkookresowe efekty. Na jakiś czas 
bezrobotni mieli środki i mogli zdobywać kwalifikacje. Z różnych powodów (brak 
pracy niewspieranej, brak chęci podjęcia stałej pracy) nie weszli oni trwale na rynek 
pracy. Zdaniem badanych „pracodawcy są cwani”, umiejętnie korzystają z różnych 
form wspieranego z zewnątrz zatrudnienia i niechętnie wiążą się na stałe z pracow-
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nikami. Jest to więc pozorowana oferta wsparcia, w której otwarty, niewspierany 
rynek pracy nie jest miejscem docelowym dla tych, którzy korzystają z instrumen-
tów wsparcia. Respondenci są podzieleni w ocenie, czy bezrobotni długookresowi są 
dyskryminowani na rynku pracy. Jedni uznają, że nie są, tłumacząc to uwarunko-
waniami współczesnego rynku pracy i racjonalnymi motywami doboru pracownika 
– dobieramy tych, którzy chcą pracować i mają coś do zaoferowania. Jeden z na-
szych respondentów stwierdził: „Nie. Zdecydowanie nie są dyskryminowani. O czym 
tu mówić, każdy dobiera według uznania – gdzie tu dyskryminacja”. Inni zaś uznają, 
że ta logika doboru pracowników jest dyskryminująca – ten, kto jest starszy, ma 
niskie kwalifikacje, kto pozostając wiele lat bez pracy wyzbył się (jeśli kiedykol-
wiek posiadał) umiejętności pracy w grupie, nie ma szans na jej zdobycie i nie ma 
na niego zapotrzebowania na rynku. Jak stwierdził badany przez nas pracownik 
PUP: „[…] myślę, że są dyskryminowani, ponieważ zwykle są to osoby w określonym 
wieku czy osoby, które mają mało doświadczenia, a pracodawcy zwykle chcą osób 
młodych, wykształconych, i z doświadczeniem. Dlatego są oni dyskryminowani na 
pewno”.  

W opinii badanych władze samorządowe są zainteresowane jakością życia osób 
bezrobotnych i ich rodzin. Staże, roboty publiczne, prace interwencyjne stanowią  
lokalna ofertę i wyraz zainteresowania lokalnych władz problemami osób bezrobot-
nych. Poprzez swoje instytucje lokalna władza prowadzi działania na rzecz potrze-
bujących. Zakres obligatoryjnych działań podmiotów instytucjonalnych utożsamiają 
respondenci z troską władzy o biednych, bezrobotnych, i wypełnianiem przynależnej 
im roli. Władza lokalna i nadzorowane przez nią instytucje są w opinii badanych 
osamotnione w walce z problemami społecznymi. Zdaniem respondentów nie ma 
podmiotów obywatelskich, więc trudno mówić o ich działaniach. Biznes zgłasza 
zapotrzebowanie na pracowników, jeśli tylko potrzebuje kogoś zatrudnić, to kontak-
tuje się z urzędem pracy, chętnie współpracuje w ramach organizacji staży, robót 
interwencyjnych. Jeśli chodzi o współpracę na linii władza lokalna – organizacje spo-
łeczne, respondenci uznają, ze trudno mówić o takiej współpracy ze względu na brak 
inicjatyw obywatelskich w powiecie. W niektórych gminach (tam, gdzie jest wysoka 
stopa bezrobocia długookresowego) nie ma w ogóle organizacji pozarządowych.  

Kluczową kwestią, którą podjęliśmy na koniec rozmowy z pracownikami so-
cjalnymi i doradcami zawodowymi, było określenie perspektyw i szans w przyszło-
ści na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych w gminie lub powiecie. Nasi res-
pondenci uzależniają aktywizację osób długookresowo bezrobotnych od ich woli 
zmiany swojej sytuacji, chęci podjęcia próby przekwalifikowania i realnego zdobycia 
stałej pracy. Bez zmian mentalności nie sposób z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
Polityka aktywizacji bezrobotnych nie dokona się i nic nie wskóra bez chęci bez-
robotnych do zmiany swojej sytuacji, i to jest warunek każdej socjalnej inicjatywy.  
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Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych stale korzystających ze wsparcia  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Większość badanych osób to bezrobotni powyżej 50. roku życia (podobny 
udział każdej z płci w badanej grupie). Większość respondentów nie pracuje od po-
nad 5 lat. Legitymują się wykształceniem zawodowym lub podstawowych bez za-
wodu. Respondenci mają dzieci, ale nie wszyscy chcą o nich opowiadać w sposób 
bezpośredni. Zapytani o ocenę sytuacji materialnej gospodarstwa domowego w prze-
szłości, większość respondentów zdecydowanie uznaje, że trudno mówić o lepszych 
i gorszych okresach w życiu rodziny. Ciągle jest trudno, jest źle, nie ma pracy  
i środków do życia. Jedyne głosy wskazujące na zmienność „rodzinnej koniunktury” 
związane są z gloryfikowaniem systemu komunistycznego, jako tego, za którego 
panowania było zdecydowanie lepiej i bezpieczniej. Czas transformacji w Polsce to 
dla nich okres stałych problemów.  

Za problemy doświadczane na co dzień uważa się alkoholizm, brak pracy, środ-
ków do życia (szczególnie eksponowane problemy związane z zakupem książek dla 
dzieci, wyżywieniem i ubraniem dzieci). Radością są dzieci, sam fakt, że są, ale 
także że są zdrowe. Gdyby zaś respondenci mogli zmienić coś w swoim gospodar-
stwie domowym, to byłoby to… znalezienie pracy, powrót do żony czy też założe-
nie pieca w gospodarstwie domowym. Spośród tych wymienianych przez respon-
dentów oczekiwań najczęściej wskazywano na chęć posiadania pracy – przez siebie, 
ale i przez dzieci.  

Problemy z pracą 

Badani podkreślają, że w ich gospodarstwie domowym zawsze był problem ze 
stałą pracą. Jako barierę wskazują brak ofert pracy, ale i własne słabości (alkoho-
lizm). Jak stwierdził jeden z naszych respondentów: „Przyznam się pani, powiem 
prawdę – alkoholikiem jestem, alkohol mnie gnębi. Człowiek nieraz się odbije, nie 
piję tam dwa miesiące, ileś, czyli dobrze żyję, znaczy się papieroski są, kawka, 
wszystko tego, także w porządku jest, wszystko opłacone, a później wpadnę w cug, to 
potrafię miesiąc, półtora, dwa miesiące […]” Jednocześnie większość respondentów 
zaznacza, że pracę można na krótko znajdować w różnych okresach. Mają na myśli 
pracę sezonową, która pozwoli na zrównoważenie budżetu rodzinnego. Brak pracy, 
ale i krótkookresowe aktywności zawodowe w ramach „szarej strefy” stanowią 
codzienność badanych bezrobotnych i członków ich rodzin. Respondenci zgodnie 
deklarują, że trudno mówić o takich okresach, kiedy nie było problemu związanego 
z pracą. Pracy nie ma niemal stale, więc nie odczuwali okresowego pogorszenia lub 
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polepszenia swojej sytuacji. Ich życie, jak określają często, „jest monotonne  
i trudne”.  

Respondenci uznają, że zarówno oni, jak i członkowie ich rodzin szukają pracy, 
a w tych poszukiwaniach nie kierują się szczególnymi kryteriami. Szukają pracy, 
która będzie „ciekawa”, czyli da szansę na pieniądze. Jak stwierdzają, nie można 
jednak od lat nic znaleźć, co zniechęca do dalszych poszukiwań. Brak pracy przekła-
da się na realne trudności w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Respondenci popro-
szeni o dokończenie zdania wskazywali, że brak pracy przekłada się w ich rodzinie 
na… zaciąganie długów, odczuwanie stresów przez domowników, brak stabilności 
w życiu. Jakość życia jest niska i nie ma szans na jej poprawę.  

Pracy nie ma i respondenci wskazują realne bariery, które utrudniają im znale-
zienie stałego zatrudnienia. Podstawowe problemy to brak ofert pracy oraz bardzo 
niskie wynagrodzenia w istniejących miejscach pracy, co demotywuje do aspirowa-
nia do wejścia na rynek pracy. Respondenci podkreślają, że trudno jest znaleźć taką 
pracę, w której można by lub chciałoby się pracować. Wielokrotnie podkreślają oni 
wykorzystywanie pracowników „na prowincji” i fakt, że za podobne prace miesz-
kańcy większych miast zażądaliby bez porównania więcej. „Wykorzystują tą pro-
wincję – czyli z Makowa ściągają do Warszawy, czy tam poza Warszawę i im płacą 
5 złotych za godzinę, 6, a Warszawiak za to za cholerę by nie poszedł, za tak kwotę.  
I to wykorzystują ci chlebodawcy” – mówił nam jeden z respondentów. Szansę na 
pracę mają osoby, które są młode i wykształcone. Dla ludzi takich jak respondenci 
nie ma, w ich opinii, szans na zatrudnienie. Co ważne, wszyscy znani respondentom 
ludzie mają podobne problemy. Każdy jest naznaczony brakiem pracy, ponieważ re-
spondenci uważają, że takie właśnie czasy nastały i nie sposób tego zmienić. Re-
spondenci nie są w stanie wskazać osób z własnego otoczenia, które nie byłyby 
naznaczone problemem braku pracy. Niektórzy uznali nawet, że z takimi osobami 
urwali w przeszłości kontakty. Nie potrafią jednocześnie stwierdzić, dlaczego jedy-
nym się udaje, a drugim nie. Zdaniem respondentów problem braku pracy, braku 
ofert satysfakcjonującej pracy jest obecnie powszechny. Trudno uznać, że inni mają 
lepiej lub gorzej. Badani uważają, że w Polsce dzieje się od wielu lat źle i ludzie nie 
mogą pracować i godnie żyć.  

Ważne pytania wśród tych, które postawiliśmy naszym respondentom, dotyczy-
ły ich opinii o tym, jak poszukiwać pracy, jaką pracę chcieliby podjąć, z czym po-
winna wiązać się aktywność zawodowa (profity). Co interesujące, większość respon-
dentów nie jest w stanie określić, co oznacza „aktywność” w poszukiwaniu pracy. 
Nieliczni łączą to sformułowanie z oferowaniem swoich usług, ale nie są w stanie 
tego doprecyzować. Bardzo często respondenci wskazywali, że szukanie pracy to 
normalna czynność poszukiwania pracy, rozglądania się za jakąś ciekawą ofertą. Sa-
ma praca jest postrzegana przez respondentów jako wartość, która niesie wielowy-
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miarowe profity. Respondenci wskazywali np. (co samo w sobie nie było do końca 
zrozumiałe), że praca daje wykształcenie, więc warto pracować. Najczęściej jednak 
podkreślali, że praca daje dobre warunki życia, likwiduje stres i rozładowuje 
atmosferę w domu. Jak podkreślała nasza respondentka: „Praca to brak stresu. Brak 
pracy, to stres […] stres dla wszystkich”. Praca jest ważna, ale dla respondentów 
ważne jest, żeby praca była satysfakcjonująca, żeby dawała zadowolenie, a nie była 
„umęczeniem”. Wszyscy respondenci zgodnie podkreślali, że ważne jest, aby praca 
dawała satysfakcję. Nie były odosobnione stwierdzenia, że inna praca nie ma sensu 
– jeśli płaca i warunki pracy (obciążenia) są niesatysfakcjonujące, to ciężko się żyje, 
więc nie warto zmieniać swego życia na takie, które tak samo jak obecne będzie nie 
do zniesienia.  

Na pytanie, jak wyglądałoby ich życie, gdyby była w gospodarstwie domowym 
praca, to… badani odpowiadali, że żyłoby się im lepiej i mogliby spłacać swoje dłu-
gi. Niektórzy respondenci uważali, że pracowaliby z wielkim oddaniem, zaznaczając 
jednocześnie, że musiałaby to być „dobra” praca.  

Respondenci są podzieleni w ocenach przyszłości i swoich (a także swoich 
bliskich) szans na znalezienie pracy. Część respondentów z optymizmem patrzy  
w przyszłość i uważa, że praca będzie w gospodarstwie domowym, często dopowia-
dając, że mają na myśli pracę dorywczą. Część respondentów jest jednak sceptyczna 
i podkreśla, że za ich życia pracy dla nich na pewno nie będzie, nie wiedzą też, czy 
w życiu zawodowym powiedzie się ich dzieciom.  

Wsparcie 

W ramach wywiadów prowadzonych z osobami bezrobotnymi dużo czasu po-
święciliśmy na zebranie ich opinii o wsparciu, z jakiego korzystają w codziennych 
zmaganiach z trudną sytuacją gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o podstawowe 
źródła środków do życia, respondenci wymieniają wykonywane przez siebie lub 
współmałżonka prace dorywcze, renty socjalne, zasiłki oraz pożyczki, które stano-
wią realny problem, ponieważ długi trzeba kiedyś spłacać. Część respondentów nie 
korzysta ze wsparcia, zdecydowanie odrzucając taką ewentualność, uznając ją za 
upokarzającą. Większość jednak korzysta z renty socjalnej oraz zasiłków rodzin-
nych, zasiłków stałych i okresowych (także w postaci dóbr żywnościowych, ubrań). 
Pozostając w kwestii kontaktów z kluczowymi lokalnymi instytucjami pomocowy-
mi, należy stwierdzić, że zdecydowana większość respondentów nie korzystało do-
tychczas ze wsparcia PUP i poza zarejestrowaniem się jako bezrobotni nie podejmo-
wało kontaktów z tym urzędem. Jedna z bezrobotnych pań wskazywała, że wzięła 
kiedyś dotację na własną działalność gospodarczą, ale z tej inicjatywy nic nie wy-
szło i musiała ją porzucić. Respondenci nie mają wiedzy o tym, co z oferty PUP 
mogłoby zostać przez nich uznane za przydatne i zmieniłoby ich życie. Co szczegól-
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nie ważne, mimo realizowania w Polsce wielu projektów aktywizacyjnych adreso-
wanych do osób długookresowo bezrobotnych, tylko jedna osoba spośród badanych 
słyszała o szkoleniu, które wydało się jej ciekawe. Pozostali respondenci wskazują 
zdecydowanie, że nie słyszeli o żadnych programach adresowanych do ludzi w sy-
tuacji, w jakiej oni się znajdują.  

Analiza zebranych od respondentów ocen własnych cech i kompetencji – tych 
szczególnie pomocnych i tych przeszkadzających w znalezieniu i utrzymaniu pracy, 
wskazuje, że za zalety uznaje się szczerość, otwartość na ludzi. Jako swoje słabości 
wskazuje się skłonność do alkoholu, nieśmiałość i brak wiary w zmianę swojej 
sytuacji.  

W odpowiedziach na pytanie, kto jest odpowiedzialny za pomoc osobom bezro-
botnym, respondenci byli podzieleni. Część przypisywała odpowiedzialność za sytu-
ację bezrobotnych państwu i rządowi, inni zaś wskazywali odpowiedzialność samo-
rządu. Jeden z respondentów stwierdził, że za los bezrobotnych jest odpowiedzialne 
„[…] nasze państwo kochane”. Inny dodał, że jego zdaniem „[…] chyba samorządy 
powinny szkolić, dawać miejsca pracy, bo ciężko nie to, co za granicą”. Respon-
denci nie są skłonni dostrzegać konieczności własnego udziału w zmianie swojej 
sytuacji. To państwo czy samorząd mają w ich opiniach gwarantować im akcepto-
walne warunki życia, to oni wymagają od państwa i samorządu takich działań. 
Jednocześnie respondenci nie mają złudzeń, że rząd czy w ogóle politycy są w stanie 
zmienić ich sytuację. Uważają, że władze są raczej zorientowane na siebie i zaspo-
kajanie własnych potrzeb, a biedni ludzie ich nie interesują. Co ważne, część respon-
dentów wskazuje, że brak finansów nie pozwala politykom skutecznie pomagać 
ludziom, część jednak podkreśla, że nigdy nie wierzyli, że rząd czy polityk może 
działać na rzecz ludzi. Respondenci wskazują, że rozwiązywanie problemu bezrobo-
cia to obowiązek władz lokalnych. Ale podczas gdy jedni uznają, że władza ma 
związane ręce i nie może nic zrobić (brak środków, brak wpływu na tych, którzy 
zatrudniają), inni wskazują, że władza niewiele robi i nie interesuje się, jak ludziom 
skutecznie pomagać. Trudno jest respondentom ocenić, czy władza skutecznie po-
maga – członkom rodzin badanych osób nie pomogła, pomimo że np. dzieci zwra-
cały się z prośbą o pomoc do stosownych urzędów. Jak wskazywali nasi respon-
denci: „Powinni, bo po prostu chodzi się i chodzi. Powinni urządzić jakieś szkolenia, 
są czasami szkolenia, ale to na jedno miejsce albo na kilka miejsc. Były takie 
szkolenia, raz pomagają, raz szkodzą”.  
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Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych poprawiających swoją sytuację  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Większość respondentów (równy udział płci w badanej grupie), to osoby w wie-
ku 40–55 lat. Są to osoby legitymujące się zawodowym, średnim, ale i wyższym 
wykształceniem (2 osoby). Respondenci na ogół posiadają dzieci: jedno, dwoje,  
a najczęściej troje, i są podzieleni jeśli chodzi o okres dezaktywizacji zawodowej  
– połowa nie pracuje od 2–4 lat, połowa zaś nie ma pracy od 6 do 23 lat (kilka wska-
zań o braku pracy od 10 lat). Respondenci w większości mają za sobą doświadcze-
nie zawodowe, tak legalne, jak i w ramach „szarej strefy”.  

Respondenci w deklaracjach byli bardzo podzieleni, kiedy poprosiliśmy ich  
o wskazanie jakichś okresów, w których żyło się ich rodzinom lepiej lub gorzej. 
Jedni pozytywnie oceniali przeszłość. Nasza rozmówczyni uznała, że: „Kiedyś się 
dobrze żyło, jak było województwo ostrołęckie. Od czasu powiatu makowskiego jest 
gorzej. Brak PKS-ów, polikwidowali połączenia, nie ma dojazdu. Nie ma pracy”. 
Część uznała, że zawsze było i jest tak samo. „Problem jest zawsze ten sam. Pro-
blem polega na tym, że zawsze w okresie od wiosny do jesieni, okres lata jest łatwiej, 
bo zawsze jakąś pracę dorywczą można znaleźć, obojętnie co by to nie było, najgor-
szy jest okres zimowy. Od wiosny do jesieni dla tych, co nie mają stałej pracy, jest 
łatwiej, bo zawsze się jakąś pracę znajdzie, w okresie zimowym we wszystkim jest 
zastój. W pracy, w domu” – deklarowała 50-letnia Teresa. Część zaś uważała, że 
kiedyś było gorzej, a teraz jest jedna stała pensja w gospodarstwie domowym i sytu-
acja się zmieniła. Wydarzenia losowe (utrata pracy przez dwoje współmałżonków  
w przeszłości, rozwód) powodowały, że kiedyś było gorzej. Niektórzy badani pod-
kreślali sezonowość zmian sytuacji gospodarstwa domowego – jak jest możliwość 
dorobienia w ramach krótkookresowych prac, to żyje się im lepiej. Są w badanej 
grupie także respondenci, którzy uznali, że teraz wiedzie się im gorzej niż  
w przeszłości.  

Poproszeni o wskazanie najważniejszych doświadczanych przez rodzinę proble-
mów, respondenci zgodnie podkreślali, że tym, co doskwiera im najbardziej, jest 
brak pracy, brak pieniędzy, które można by wykorzystać na zapewnienie jedzenia, 
ubrania dzieciom. Problemem jest też wyposażenie i niezbędny remont mieszkań 
oraz niemożność zapewnienia dzieciom wyjazdów. Radość wiązana jest z życiem 
rodzinnym: ze zdrowiem i dobrymi ocenami dzieci oraz tym, że przynajmniej jakieś 
dochody jednego ze współmałżonków są w gospodarstwie domowym. Gdyby zaś 
respondenci mogli zmienić coś w swoim gospodarstwie domowym, to byłoby to… 
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praca, którą by podjęli, co dałoby możliwości kupna, remontu mieszkania, ale także 
wyjazdów i zapewnienia atrakcji w swoim życiu.  

Problemy z pracą 

Respondenci zgodnie podkreślają, że aktualnie tylko jedna osoba z domowni-
ków pracuje (ewentualnie jeden ze współmałżonków oraz jedno dziecko – w dwóch 
przypadkach). W przeszłości i obecnie podejmowane są jednak skuteczne poszuki-
wania pracy krótkookresowej, często „na czarno”. W biografii badanych osób takie 
aktywności w zakresie pozyskiwania sezonowej i nielegalnej pracy uznawane są za 
stałe – bez nich nie wyobrażają sobie respondenci funkcjonowania rodziny. Jeden  
z respondentów stwierdził: „[…] życie zmieniło się na gorsze, ale cały czas doryw-
czo pracuję i biorę zasiłek. Trzeba jakoś żyć”. Inny zadeklarował: „[…] cały czas 
robię na czarno, z doskoku robię, na jakiś czas”. Badani podkreślają, że utrata pracy 
lub okres, gdy niemożliwe jest podejmowanie prac sezonowych, wpływały i wpły-
wają negatywnie na sytuację rodzin. Nie było możliwości, żeby przygotować się na 
utratę pracy (zwłaszcza stałej) więc taka sytuacja powoduje, że trzeba sobie radzić 
bez środków – nie ma mowy o oszczędzaniu na gorsze czasy. Utrata pracy to nagłe 
załamanie wydatków rodziny i problemy, z którymi trzeba się mierzyć.  

Respondenci i członkowie ich rodzin poszukują pracy. Rejestrują się w PUP, 
starają się korzystać ze staży, pytają znajomych. Jednak PUP nie ma ofert pracy 
adekwatnych do ich kwalifikacji, staże nie gwarantują stałego zatrudnienia, a często 
małe dzieci ograniczają zarówno samą aktywność w poszukiwaniu pracy, jak i mo-
żliwość jej podjęcia. W sytuacji, kiedy opiekunka pobiera wynagrodzenie równe 
niemal połowie pensji, wówczas respondentkom nie opłaca się podejmować pracy. 
Generalnie jednak respondenci deklarowali, że w ich gospodarstwach domowych 
poszukiwanie pracy jest stałą formą aktywności: czytanie ogłoszeń, odwiedzanie 
firm nie jest aktywnością okazjonalną. Młodsze osoby wykazują dużo starań.  
32-letnia Katarzyna wylicza: „[…] czytam ogłoszenia, mam dostęp np. do Internetu, 
sprawdzam na bieżąco, porejestrowałam się w różnych portalach, gdzie przesyłają 
mi oferty pracy aktualne, rozwiozłam swoje CV […]”. Gdyby była praca, to według 
badanych życie byłoby bardziej stabilne i bezpieczne, respondenci mogliby pozwo-
lić sobie na planowanie wydatków, na myślenie o przyszłości. Ważne głosy to te, 
które podkreślają, że gdyby była praca, badani czuliby się bardziej dowartościowani 
i wyzbyci stresu, jakim okupiony jest każdy dzień. Respondenci uznają, że brak 
pracy pozbawia ich poczucia bezpieczeństwa, jakość życia jest nie taka, do jakiej 
aspirują, mając na myśli nie tyle siebie, ile swoje dzieci.  

Niewątpliwie trudno teraz znaleźć pracę, a w jej poszukiwaniu napotykają res-
pondenci liczne bariery. Istniejące oferty pracy (np. w handlu) są niedostosowane 
pod względem zakresie czasu pracy do obowiązków rodzinnych i obciążeń respon-
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dentów. Poza tym barierami są wiek (rynek pracy jest dla młodych ludzi) i brak mo-
bilności, związany z wiekiem, ale i z ograniczeniami rodzinnymi. Jedna z respon-
dentek wskazywała: „[…] no na pewno dyspozycyjność, to jest jej brak, mi prze-
szkadza. Bo wiadomo, że mam dzieci i nie mogę 24 godziny… bo wie pani, jak teraz 
jest – trzeba być dyspozycyjnym, czasowym”. Szansę na pracę mają ludzie młodzi, 
którzy są otwarci, gotowi do zmian w swoim życiu, są wykształceni i bez problemu 
mogą się przemieszczać (także za granicę). Co istotne, w opiniach badanych więk-
szość ludzi w okolicy ma takie problemy, zarówno z brakiem pracy, jak i w ramach 
poszukiwania pracy. Według opinii badanych bezrobotnych okolica jest biedna, nie 
ma ofert pracy, więc znani im ludzie (członkowie ich rodzin) borykają się z proble-
mem bezrobocia i braku środków do życia. Zdaniem respondentów wszyscy w oko-
licy mają te same problemy. Znajomi mieszkający w sąsiednich gminach, powiatach 
również szukają pracy, tracą pracę więc nie ma powodu, żeby przypuszczać, że inni 
mają lepiej. Jedynie w dużych miastach, zdaniem respondentów, żyje się zdecydo-
wanie lepiej. Trudno jest respondentom wytłumaczyć tę sytuację – wskazują na 
zaniechania rządu i polityków, którzy nie potrafią zadbać o losy obywateli. W oto-
czeniu lokalnym badanych są ludzie, którzy mają pracę, ale mowa tu o jednostkach. 
Są to ludzie, którzy mają znajomości, szczęście, mają wykształcenie, na które jest 
zapotrzebowanie. Zatrudnienie i pieniądze mają ci, którzy pracują jako policjanci  
i nauczyciele czyli w „budżetówce”.  

Badani aspirują do posiadania pracy i podejmują poszukiwania zatrudnienia. 
Uznają, że „aktywnie” szukać pracy to przede wszystkim chcieć ją znaleźć. To nie 
siedzieć w domu, czekając na pracę, ale wyjść do instytucji i firm, to pytać znajo-
mych, szukać w Internecie i ogłoszeniach prasowych, sprawdzać oferty w urzędzie 
pracy. W ich opiniach praca daje środki finansowe, ale także poczucie bezpieczeń-
stwa, szacunku, samodzielność. Praca utożsamiana jest przez respondentów z dobro-
bytem, z dobrym samopoczuciem w domu i poza domem, z perspektywami i poczu-
ciem własnej wartości. Pracy musi towarzyszyć świadomość, że wysiłek nie idzie na 
marne i człowiek jest dowartościowany, uczciwie potraktowany. Wszyscy badani 
respondenci uznali, że jest bardzo istotne, żeby praca dawała satysfakcję. Ważne jest 
to dlatego, że w pracy spędza się większość swojego czasu i nie ma sensu męczyć 
się „przez pół życia”, ale także dlatego, że praca bez satysfakcji to praca, z której 
nikt nie jest zadowolony – praca nieefektywna.  

Gdyby w gospodarstwach domowych badanych była praca, to według ich opinii 
żyłoby się im inaczej, można by pozwolić sobie na zakupy, gwarantowałoby to za-
dowolenie, przyjemność. Gdyby była praca, to respondenci bez wahania by tę pracę 
podjęli. Dawałoby to podstawę do myślenia o własnym mieszkaniu, domu. Respon-
denci zgodnie uznają, że trzeba być optymistą i że w przyszłości pracę znajdą. Mają 
świadomość, że ograniczenia (np. wiekowe) będą utrudnieniem, ale uważają, że prę-
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dzej czy później znajdą miejsce na rynku pracy. Jeśli nie uda im się znaleźć legalnej 
pracy, to będą starać się kontynuować sezonowe prace w „szarej strefie”.  

Wsparcie 

Podstawowe źródła środków finansowych to praca jednego ze współmałżon-
ków, dorywcze prace podejmowane przez drugiego ze współmałżonków, alimenty, 
wsparcie okazjonalne z OPS, pożyczki od członków rodziny. Dominuje jednak 
opieranie się na pracach dorywczych, choć powszechne wśród respondentów jest 
podejmowanie stałej pracy przez jednego z domowników. Jeśli chodzi o inne formy 
wsparcia, o co pytaliśmy naszych respondentów, to według złożonych deklaracji są 
oni podzieleni jeśli chodzi o korzystanie ze wsparcia OPS. Część z nich nigdy z nie-
go nie korzystała z powodu niechęci do proszenia o pomoc lub niespełniania kry-
teriów uprawniających do pomocy. Część wspiera się lub w przeszłości wspierała 
zasiłkami stałymi i okresowymi oraz paczkami z żywnością i ubraniami. Jeśli zaś 
chodzi o związki i wsparcie z PUP, to część respondentów korzystała z poradnictwa 
pracy PUP lub ze wsparcia poprzez uczestnictwo w robotach publicznych. Więk-
szość respondentów wskazuje, że domownicy rejestrowali się w PUP jako osoby 
bezrobotne i to jest przykład ich kontaktu z tą instytucją, co wiąże się z korzysta-
niem ze wsparcia przez otrzymywanie okresowego świadczenia dla osób bezrobot-
nych. Co bardzo istotne, respondenci zgodnie podkreślali, że nie mieli kontaktu  
z programami (projektami) ukierunkowanymi na wspieranie osób bezrobotnych. Nie 
korzystali z takich programów wsparcia i nie są w stanie niczego o nich powiedzieć.  

Oceniając siebie, swoje przymioty w kontekście szans na zdobycie i utrzymanie 
pracy, respondenci podkreślali, że pracowitość, sumienność, zaangażowanie, krea-
tywność i dyspozycyjność uznaje się za najważniejsze ich zalety. Ich najczęstsze 
słabości to wiek, brak odpowiedniego wykształcenia oraz fakt posiadania małych 
dzieci, które mają swoje wymagania. 

Respondenci zgodnie wskazywali, że to rząd i państwo odpowiadają za pomoc 
osobom bezrobotnym i potrzebującym. Jak stwierdził nasz respondent: „[…] uwa-
żam, że państwo jest odpowiedzialne. Że likwidują zakłady pracy i że pracodawcy 
mają tak utrzymywać pracownika, bo to jest jednak koszt ogromny dla pracodawcy”. 
Zdaniem badanych politycy, władze po to zostali powołani, żeby pomagać ludziom, 
a nie sobie. Nieodosobnione są jednak stwierdzenia, że sami bezrobotni także po-
noszą odpowiedzialność za swój los i życie swoich rodzin. Jak stwierdziła 56-letnia 
Grażyna: „Sami bezrobotni są za siebie odpowiedzialni. W moim przypadku to jest 
jasne. Ważna jest chęć do pracy i szczęście i nie oglądanie się na innych, że coś 
dadzą”. Respondenci uznają, że trzeba się starać i nie liczyć na innych. Mimo 
wszystko jednak uznają, że choć człowiek powinien sam się starać, to konkretne 
instytucje są powoływane po to, żeby ludziom pomagać i rząd jest właśnie po to, 
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żeby ludziom stwarzać możliwości. Jednocześnie respondenci zgodnie uznali, że nie 
wierzą, że władze polityczne mogą im pomóc w życiu. Od lat nie zmieniły one 
swoimi decyzjami warunków życia badanych i trudno im uznać, że nagle ta sytuacja 
się zmieni i władza zacznie myśleć nie tylko o sobie, ale i o innych. Za to władze 
samorządowe mogą pomóc, jeśli przyczynią się do otwarcia jakichś zakładów pracy 
lub jeśli zmuszą pracodawców, żeby traktowali staże czy inne formy, w których re-
funduje się im wynagrodzenie pracowników, jako szansę dla tych ostatnich na stałą 
pracę, a nie jako dobry interes. Powinno się dalej organizować kursy dla bezrobot-
nych oraz krótkookresowe formy pracy. Zawsze jest to możliwość dorobienia i wy-
kazania się jakąś aktywnością.  

Lokalna polityka społeczna, uwarunkowania  
rynku pracy, sytuacja osób bezrobotnych  
z perspektywy lokalnych przedsiębiorców 

Lokalne problemy z perspektywy biznesu 

Według badanych przedsiębiorców prowadzących inicjatywy biznesowe na te-
renie powiatu, najważniejsze problemy odczuwane w ramach ich jednostki teryto-
rialnej to brak pracy i skorelowane z tym problemy niskiej jakości życia, brak przy-
gotowanych gruntów inwestycyjnych, brak oferty szkoleniowej i edukacyjnej innej 
niż ta, którą oferuje urząd pracy, słabość kadr administracyjnych w ramach różnych 
urzędów (nieefektywna praca). Szczególnie podkreślają oni problemy związane  
z brakiem działalności szkoleniowej (kursy specjalistyczne) w ramach działalności 
np. organizacji pozarządowych. Nie ma bowiem możliwości, żeby skutecznie przy-
uczać pracowników i kandydatów na pracowników do nowych form działalności 
czy obsługi nowych urządzeń.  

Wskazane powyżej problemy postrzegają respondenci jako wspólne Polakom, 
będące pokłosiem obecnej polityki społeczno-gospodarczej kraju, jej uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych. Za realną barierę i przyczynę problemów lokalnych 
uznawali respondenci dominującą formę gospodarowania, czyli rolnictwo – proble-
my rolników są wizytówką problemów mieszkańców powiatu, jednocześnie wska-
zując na ograniczenia w zaspokajaniu potrzeb, nie wszyscy są bowiem w stanie 
„wyżywić się” z rolnictwa, a nie ma zbyt wielkiej oferty zatrudnienia w postaci 
działających prężnie przedsiębiorstw. Poza tym podkreślano brak oferty, która po-
zwoliłaby zwiększać ubogi potencjał kadr w zakresie wiedzy czy kwalifikacji zawo-
dowych. Jak podkreślał jeden z przedsiębiorców: „Oczywiście najważniejszy pro-
blem, to brak pracy […]. Ale to się wiąże jeszcze z innymi barierami. Na przykład  
z nieprzygotowaniem gruntów inwestycyjnych przez miasto, przez gminy. Nie ma 
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jakichś zachęt inwestycyjnych np. dla inwestorów zagranicznych. […] Na terenie 
naszego powiatu nie znam żadnych firm, które prowadziłyby szkolenia, podnoszenia 
kwalifikacji. Osoby bezrobotne nie stać na podnoszenie kwalifikacji, nie mają zre-
sztą gdzie”.  

Jeśli chodzi o rozumienie pojęć rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarno-
ści, to respondenci postrzegają je w specyficzny, zawężony sposób lub w ogóle nie 
odczytują znaczenia tych pojęć. Rozwój lokalny utożsamiany jest przede wszystkim 
z korzystnymi zmianami infrastrukturalnymi. Jak stwierdził przedsiębiorca biorący 
udział w naszym badaniu, „Pierwsze skojarzenie, to rozwój przede wszystkim infra-
struktury lokalnej. Czyli infrastruktury komunalnej, technicznej, związaną z zaopa-
trzeniem w wodę, energię elektryczną, z komunikacją”. To jest zatem zdaniem re-
spondentów właściwy kierunek inwestycji w trosce o poprawę jakości życia oby-
wateli. Ale rozwój według nich to także budowanie identyfikacji obywateli ze swoją 
gminą czy powiatem. Partnerstwo to w opiniach respondentów zadowolenie partne-
rów i wzajemne korzyści wynikające z zawiązanej współpracy. Subsydiarność to  
w opiniach respondentów zastępowanie jednych dóbr innymi dobrami – oznacza to, 
że respondenci nie rozumieją tego pojęcia.  

Wskazując silne i słabe strony powiatu z perspektywy jakości życia mieszkań-
ców, podkreślono, że silną stroną jest pracowitość ludzi, a także walory turystyczne 
(ekologiczne). Za potencjał powiatu uznaje się także warunki infrastrukturalne. 
Walorem jest to, że odległość 80 km od Warszawy gwarantuje osiedlanie się wielu 
osób na tych terenach, wyjazdy turystyczne do miejscowości w powiecie, co może 
być dźwignią rozwoju turystyki. Słabością jest uboga sieć teleinformatyczna, mały 
kapitał ludzki pod względem wykształcenia ludzi, co powoduje trudności ze zna-
lezieniem wartościowego pracownika. Jak stwierdził nasz rozmówca, „[…] dużo 
młodych ludzi wyjechało, albo studiuje, a po studiach już nie wracało. Te osoby, 
które zostały, to w dużej mierze osoby blisko wieku emerytalnego. Te osoby bardzo 
dawno się kształciły albo nie mają kwalifikacji”. Jako słabość powiatu postrzega się 
także brak inicjatyw kulturalnych i oferty kulturalnej.  

Respondenci stosunkowo krytycznie oceniają działania władzy na rzecz praco-
dawców. Z największymi pracodawcami w regionie władza liczy się (podłączenie 
wody do zakładu na koszt gminy), ale generalnie nie ma wsparcia w postaci ulg czy 
dotacji na prowadzenie działalności. Władza nie realizuje w opinii badanych wszy-
stkich swoich możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości.  

Przedstawiciele firm deklarują, że napędzają oni rynek swoimi działaniami i na-
leży to postrzegać jako wkład biznesu w walkę z lokalnie doświadczanym proble-
mem bezrobocia. Jeden z respondentów stwierdził, że jego firma wydała w ostatnich 
latach kilka milionów złotych w jednym mieście Makowie – zakupy, opłaty za no-
clegi i atrakcje dla gości i pracowników firmy stanowią formę napędzania lokalnego 
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rynku usługowego przez firmę. Naturalnie podstawową kwestię w tej sprawie stano-
wi zatrudnienie – gwarantowanie zatrudnienia dla kilkudziesięciu osób jest cennym 
wkładem w lokalną jakość życia.  

Z perspektywy szans i ograniczeń prowadzenia biznesu i inwestycji w gminie 
lub powiecie respondenci zgodnie uznali, że silną stroną jest położenie, sieć dróg  
i brak lokalnej konkurencji w konkretnych branżach. Słabością jest w opiniach bada-
nych niski kapitał ludzki, konieczność posiłkowania się droższymi pracownikami  
z innych regionów. Co istotne, respondenci nie dostrzegają zmian w zakresie warun-
ków do prowadzenia biznesu w ostatnich latach. Zmagają się z tymi samymi proble-
mami, te same okoliczności sprzyjające pozwalają im funkcjonować.  

Rozmówcy podkreślają, że wielu młodych ludzi pochodzących z powiatu po 
ukończeniu studiów wyższych nie wraca w rodzinne strony, co powoduje, że ludzie, 
którzy chcą zdobyć pracę to w praktyce osoby o niskim wykształceniu, niskich kwa-
lifikacjach i trudno jest ich efektywnie wykorzystać do pracy. Udaje się czasami 
zatrudnić odpowiednich ludzi (np. konstruktorzy), ale mimo wszystko jakość zaso-
bów pracy stanowi podstawowy problem. Ludzi z niskimi kwalifikacjami trudno 
dyscyplinować, wprzęgać w organizację w ramach przedsiębiorstwa – trudno jest im 
często zrozumieć oczekiwania pracodawców.  

Strategia lokalna 

Zapytani o znajomość lokalnej strategii społecznej respondenci byli podzieleni 
w tej kwestii. Badani albo nic nie wiedzą o strategii, albo potrafią o niej dużo  
i szczegółowo powiedzieć. Ci, którzy znają strategię, deklarują, że jej zapisy odno-
szą się do inwestycji w infrastrukturę drogową, oświatową i związaną ze służbą 
zdrowia. Ważnym kierunkiem inwestycji jest także infrastruktura sportowa.  

Zdaniem naszych respondentów biznes nie był raczej angażowany w przygoto-
wanie strategii – respondenci nic nie wiedzą o udziale przedsiębiorców w pracach 
nad planem rozwoju lokalnego. Z kolei na pytanie, czy „ich głos” jest oczekiwany  
i wysłuchiwany w konstruowaniu i prowadzeniu lokalnej polityki społecznej odpo-
wiadają, że trudno jest im odpowiedzieć na to pytanie. Przedsiębiorcy koncentrują 
się na swoich sprawach, gdzie mogą współpracują z jednostkami samorządowymi, 
ale nie sposób potwierdzić, że lokalna władza wsłuchuje się w ich głos i stara się 
zaspokajać potrzeby biznesu. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorcy nie wykazują 
związków z lokalnymi instytucjami, np. z PUP. Badani przedsiębiorcy deklarują, że 
podejmują współpracę z PUP w zakresie staży oraz prac interwencyjnych. Ta współ-
praca jest bardzo pozytywnie oceniana. Jak podkreślał jeden z naszych responden-
tów: „Współpracujemy z PUP i jesteśmy zadowoleni. To pozwala nam normalnie 
funkcjonować. Korzystamy ze staży, z prac interwencyjnych. I występujemy też  
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o szkolenia. To też jest bardzo istotne dla nas”. Nie wykazuje się jednak współpracy 
z organizacjami pozarządowymi – takie relacje w opiniach badanych nie występują. 

Bezrobotni i ich problemy 

W powiecie, zdaniem przedsiębiorców, bezrobotnymi są ci, którzy chcą nimi 
być. Jest dużo niewielkich firm i osoby nawet z małymi kwalifikacjami mogą pracę 
znajdować. Problemem jest motywacja wielu ludzi i zadowalanie się krótkookre-
sową pracą „na czarno”.  

Oceniając warunki do powstawania w ostatnich latach nowych miejsc pracy  
w powiecie, nasi rozmówcy podkreślali, że nowe miejsca pracy powstały w ramach 
kilku dużych przedsięwzięć gospodarczych. Można uznać, że dzięki temu kilkaset 
osób miało szansę na pracę. Dotyczy to także przyrostu miejsc pracy w rolnictwie. 
Rolnicy rozwijają się, modernizują swoje gospodarstwa, co skutkuje także przyro-
stem miejsc pracy Barierą jest brak chęci do pracy u wielu ludzi z powiatu, brak 
woli do zwiększania swojej wiedzy i kwalifikacji oraz podejmowania trudu pracy.  

Respondenci poproszeni o dokonanie charakterystyki osób bezrobotnych pod-
kreślali, że są to najczęściej kobiety powyżej 45. roku życia. Bezrobocie dotyka 
ludzi z niskim wykształceniem na początku i u schyłku wieku aktywności zawodo-
wej. Młodzi ludzie, których nie stać na studia lub nie mają takiej motywacji, często 
także zasilają grupę bezrobotnych. W opinii badanych bezrobotnych trzeba wspierać 
tak, jak pomagać innym osobom potrzebującym. Ale bezrobotni muszą chcieć sobie 
pomóc. Bez ich udziału nie może być mowy o skutecznych wychodzeniu z kłopo-
tów. Nie można leczyć, jak ktoś nie chce się leczyć – mówili badani przedsiębiorcy. 
Dlatego też trzeba wychodzić z ofertą do potrzebujących, zwłaszcza dotyczy to 
działań podejmowanych przez urząd pracy, ale trzeba mieć świadomość ograniczeń 
skuteczności pomocy zależnej od jednostek. Zdecydowanie warto budować ofertę 
staży i robót interwencyjnych.  

Kiedy poprosiliśmy respondentów o wskazanie silnych i słabych stron gminy  
i powiatu w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia, najczęściej mieliśmy 
okazję usłyszeć, że silną stroną jest potencjał turystyczny i brak konkurencji w re-
gionie. Słabością zaś brak terenów inwestycyjnych i słaba jakość zasobów pracy.  

W opinii badanych, aby skutecznie pomagać osobom bezrobotnym długookre-
sowo potrzeba niewątpliwie szczególnych działań adresowanych do tychże ludzi. 
Respondenci wskazywali, że powinna być jakaś stabilność ich zatrudnienia, ale 
wcześniej pracodawca powinien mieć w dłuższej perspektywie czasowej refundację 
zatrudnienia takiej osoby. Badani nie wspominają o konieczności przygotowania 
takiej osoby do pracy ani o możliwych ograniczeniach związanych z brakiem chęci 
do pracy tych osób. Koncentrują się jedynie na kwestiach regulacji prawnych, które 
byłyby dobrą ofertą dla pracodawcy (dłuższy okres refundacji wynagrodzenia 
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bezrobotnego) i pracobiorcy (dłuższa perspektywa gwarantowanego zatrudnienia dla 
bezrobotnego długookresowego). 

Bezrobotni długookresowo to w opiniach badanych przedsiębiorców dwie gru-
py: jedni przyzwyczaili się do bierności, oczekują, że ktoś za nich rozwiąże ich 
problemy, jednocześnie charakteryzują się roszczeniową postawą. Druga grupa to 
„pozornie” długookresowo bezrobotni, którzy w praktyce podejmują się regularnie 
dorywczych, sezonowych prac. Zaadaptowali się oni do sytuacji, w której sami 
regulują, ile i kiedy pracują. Stała i oficjalna praca ich nie interesuje, dorabiają tyle, 
żeby jakoś funkcjonować, ukrywając swoje zatrudnienie w oficjalnych statystykach.  

Badani zapytani o realność praktyk dyskryminacyjnych wobec długookresowo 
bezrobotnych podkreślali, że dyskryminowani są o tyle, że starszy kandydat na pra-
cownika zawsze przegra z tym młodszym, ten który w ostatnim czasie pracował  
i wzbogacał swoje kwalifikacje łatwiej znajdzie pracę niż ten, który przez wiele lat 
nic nie robił. A zatem mają miejsce selekcje kandydatów do pracy, w ramach któ-
rych trudniej jest znaleźć pracę długookresowym bezrobotnym, ale nie można mó-
wić, że działają tu inne mechanizmy niż po prostu racjonalność firmy w zakresie 
doboru wartościowego pracownika. Jak podkreślał jeden z naszych rozmówców: 
„[…] dzisiaj pracodawca chce młodego, energicznego, dyspozycyjnego 24 godziny 
na dobę. To może jest bariera, bo wiadomo, że osoby starsze nie mogą nie wiadomo 
ile godzin pracować. Ale nie generalizujmy. Znam osoby, które pracują po 14 go-
dzin tu w powiecie. Jeśli przychodzi kandydat w wieku 25 lat i w wieku 58, to 
wiadomo, że wygra ten młodszy”.  

W ocenach własnej roli w redukcji bezrobocia w gminie lub powiecie respon-
denci podkreślali, że reprezentują oni dużych pracodawców, firmy, które jako stra-
tegię przyjęły próby zatrudnienia mieszkańców okolicznych miast i wsi. Jeśli będzie 
koniunktura, deklarują kolejne zatrudnienia, ale trudno uznać, że taki scenariusz 
musi się ziścić.  

Podsumowanie – bezrobotni długookresowi  
i redukowanie bezrobocia w powiecie makowskim  

Poniżej chcielibyśmy zaprezentować podstawowe ustalenia odnoszące się do 
kluczowych problemów badawczych dla postępowania badawczego, którego zwień-
czeniem jest niniejsza publikacja. Prezentujemy jedynie zarys, ogólną odpowiedź na 
ważne dla nas pytania badawcze. Poniższe treści zostaną rozwinięte i pogłębione  
w podsumowaniu niniejszego opracowania. Podobnie postępujemy w przypadku ko-
lejnych powiatów, w których realizowaliśmy nasze badanie.  
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Po pierwsze zatem, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: Jakie typy strategii 
przetrwania stosują członkowie gospodarstw domowych z osobami chronicznie bez-
robotnymi? Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, gdzie w tej kwestii szcze-
gólnie istotne były dane pozyskane od samych zainteresowanych, ale i pracowników 
socjalnych oraz doradców zawodowych, możemy stwierdzić, że podstawowe formy 
„przetrwania” to ograniczenie konsumpcji z koniecznością dokonywania stałych 
wyborów w zakresie tego, co mogę kupić w ramach elementarnych do przetrwania 
dóbr, i tego, na co sobie nie mogę w tym momencie pozwolić. W stosowanych przez 
gospodarstwa domowe bezrobotnych strategie przetrwania wpisują się także prace 
sezonowe, krótkookresowe, podejmowane najczęściej w ramach „szarej strefy”. Jest 
to bardzo ważna konstatacja z perspektywy prób zrozumienia logiki działań bez-
robotnych i funkcjonowania lokalnego rynku pracy. W ramach podejmowanych 
przez bezrobotnych strategii przetrwania, należy wskazać także praktyki korzystania 
z ofert prac interwencyjnych, robót publicznych i staży, które nie przekładają się 
jednak na zdobycie stałego zatrudnienia.  

Podstawową formą, na której opierają strategię przetrwania długookresowo bez-
robotni z powiatu makowskiego, zdecydowanie nie jest wsparcie OPS, ale jak wska-
zaliśmy, sezonowe, dorywcze prace podejmowane przez jednego lub kilkoro do-
mowników. Wydaje się zatem, że wydobycie prac sezonowych w rolnictwie  
z „szarej strefy” i zwiększenie ofert w tym zakresie byłoby podstawą budowania 
bezpieczeństwa socjalnego dla rodzin osób bezrobotnych. Na podstawie analizy 
materiału zgromadzonego pod kątem czynników społecznych, ekonomicznych  
i demograficznych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobot-
nych i ograniczających ich szanse zdecydowanie możemy postawić tezę, że realnym 
ograniczeniem (problemem) jest tu struktura wiekowa, wykształcenie i kompetencje 
w zakresie kwalifikacji zawodowych mieszkańców badanych gmin i powiatu. 
Realnie odczuwaną lokalną dysfunkcją jest też brak inwestycji i niemożność 
wydzielania terenów inwestycyjnych, które tworzyłyby szanse budowania większej 
oferty miejsc pracy. Aktualna struktura gospodarcza z dominującym rolnictwem nie 
sprzyja kształtowaniu efektywnej polityki zwiększonego zatrudnienia. Podkreślają 
to przedstawiciele lokalnej władzy, przedsiębiorcy, doradcy zawodowi, ale i sami 
bezrobotni. Szansa leży w walorach środowiskowych (potencjał turystyczny terenów 
w ramach powiatu). Dalsze intensywne działania na rzecz rozwoju i modernizacji 
gospodarstw rolnych mogą także przełożyć się na zwiększenie ofert pracy sezono-
wej, z której chętnie korzystają mieszkańcy. Ważne, żeby praca ta mogła być opła-
calna także jako zatrudnienie legalne. Na podstawie analizy wypowiedzi przed-
stawicieli pięciu wyodrębnionych grup respondentów można stwierdzić, że nie ma 
lokalnej specyfiki problemów i podejmowanych strategii przetrwania (w odniesieniu 
do innych powiatów, w których prowadziliśmy badanie). Respondenci wyrażają te 
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same potrzeby, co w innych badanych powiatach i podejmują podobne strategie 
radzenia sobie w życiu. 

Zdaniem lokalnych władz, pracowników podmiotów pomocy społecznej i admi-
nistracji pracy oraz pracodawców, przyczyny długookresowego bezrobocia w po-
wiecie mają charakter zarówno strukturalny (nadwyżka siły roboczej i osób o nis-
kich kompetencjach zawodowych względem oferty miejsc pracy i zapotrzebowania 
na konkretne kwalifikacje), jak i indywidualny (postawy ludzi z upowszechnioną 
roszczeniowością, brakiem zaradności i chęci podjęcia i utrzymania zatrudnienia). 
Badani zgodnie podkreślali realny brak miejsc pracy dla osób o określonych kwalifi-
kacjach (lub raczej bez kwalifikacji), w konkretnym wieku (młodzi bez doświad-
czenia i starsi), bez wykształcenia. Wskazywano także na brak motywacji do pod-
jęcia stałej pracy, niechęć do współpracy i koncentrowanie się na dorabianiu, a nie 
stałej aktywności. Nie ma w powiecie specyficznej, lokalnej polityki społecznej 
ukierunkowanej na aktualne lokalne potrzeby, zasoby i deficyty. Na podstawie ana-
lizy danych uzyskanych od pięciu grup respondentów można stwierdzić, że nie 
prowadzi się żadnych innowacyjnych działań, które konstytuowałyby lokalną – wy-
jątkową i wyspecjalizowaną – politykę. Podejmowane działania opierają się na 
upowszechnionych współcześnie instrumentach polityki rynku pracy: stażach, pra-
cach interwencyjnych oraz robotach publicznych. Co więcej, można wskazać szereg 
argumentów na rzecz niekompetencji przedstawicieli lokalnej władzy w kreowaniu 
polityki społecznej zgodnie z promowanymi współcześnie ideami: decentralizacji, 
wielosektorowości, innowacyjności, sieciowości. 

Główne bariery w prowadzeniu lokalnej polityki i działań aktywizacyjnych na 
rzecz osób chronicznie bezrobotnych polegają na braku środków, braku możliwości 
zmotywowania ludzi, którzy raczej wybierają brak pracy, niźli są tej pracy 
pozbawieni. Lokalni pracodawcy wskazują na brak wykwalifikowanych pra-
cowników, brak wsparcia ze strony władz (ulgi, refundacje), które uniemożliwiają 
rozwój wielu firmom, jednocześnie niwecząc zaspokojenie lokalnej potrzeby gene-
rowania większej liczby miejsc pracy. Szansą, w opinii pracodawców jest zwięk-
szanie liczby ofert pracy subsydiowanej, która obniża koszty funkcjonowania firm. 
Jest to ważny postulat, który zostanie poddany szczegółowej analizie w ramach pod-
sumowania – wiele bowiem mówi o realnym wykorzystaniu i strategiach biznesu  
w przestrzeni lokalnej. To, w czym tkwi szansa dla biznesu może nie stanowić szan-
sy na stałe zatrudnienie dla osób bezrobotnych.  

Konkludując, w opinii władz, pracowników administracji pracy, pracowników 
socjalnych oraz przedsiębiorców powodami utrzymywania się wysokiej stopy bezro-
bocia długookresowego w powiecie makowskim są brak inicjatyw gospodarczych 
wynikający z braku warunków do inwestycji oraz brak chęci do pracy u bezrobot-
nych długookresowych, którzy wybierają sezonową, często nielegalną aktywność 
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zawodową, nie chcąc podejmować prób podwyższania kwalifikacji. Sami zaintere-
sowani – długookresowo bezrobotni – dzielą się na 1) tych, w których rodzinach 
nikt nie ma stałej pracy i oni skłonni są uznawać, że pracy nie ma, ponieważ nikt ich 
nie chce zatrudnić albo nie ma gdzie się zatrudnić oraz 2) tych, którzy twierdzą, że 
bezrobocie bierze się z braku zakładów poszukujących pracowników, ale i z własne-
go niedostosowania (wykształcenie, wiek, kwalifikacje, obowiązki domowe) do po-
trzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Jedni i drudzy starają się podejmować 
krótkookresową, dorywczą aktywność zawodową. Z tym że dla jednych to jedyne, 
na co ich stać lub co ich interesuje, dla drugich zaś to strategia przetrwania w aktu-
alnych warunkach i przy aktualnych możliwościach, towarzysząca poszukiwaniom 
stałej pracy.  

3.2. SZANSE  I  PROBLEMY  POWIATU  PRZYSUSKIEGO 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy lokalnej władzy 

 Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Zdaniem badanych przedstawicieli lokalnej władzy z powiatu przysuskiego 
podstawowe problemy, które doskwierają mieszkańcom, wiążą się pracą i proble-
mem bezrobocia. Jak deklarują, podstawowym problemem jest bowiem utrzymujący 
się brak pracy. Bezrobocie wymaga pilnych skutecznych strategii ukierunkowanych 
na ich rozwiązanie. Poza problemami rynku pracy respondenci wskazywali na niskie 
płace oraz słabość zasobów i złą jakość dróg wpływającą na transport w okolicy.  

Wśród zalet w kontekście jakości życia mieszkańców respondenci wskazywali 
dobre usytuowanie przestrzenne, bliskość dużych miast, rolnictwo (zwłaszcza pro-
dukcję papryki) i sadownictwo. Pozytywnie oceniane są także zasoby szkół. Ewi-
dentną słabością jest struktura demograficzna (starzenie się) i migracje (odpływ 
młodych ludzi), a także brak terenów inwestycyjnych, które pozwoliłyby przycią-
gnąć inwestorów.  

 Co bardzo ważne, także w ramach tego powiatu respondenci reprezentujący 
władze powiatowe i gminne zgodnie uznali, że nie można mówić o lokalnej polityce 
społecznej, która byłaby ukierunkowana na lokalnie doświadczane problemy z wy-
korzystaniem specyficznych instrumentów. W zakresie planowania i realizacji ini-
cjatyw socjalnych wskazywano, że kierunki działań związane są z lokalnymi strate-
giami i ich zapisami. Poza tym radni zwracają się z inicjatywami wartymi realizacji. 
Aktywnie działają stowarzyszenia, które stanowią realną siłę w zakresie pomysłów  
i konkretnych inicjatyw. Zdaniem respondentów bez środków pozyskiwanych na 
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różne projekty miękkie i twarde nie sposób prowadzić skutecznej lokalnej polityki 
społecznej. Zdaniem przedstawicieli lokalnej władzy skala aktywności w zakresie 
działalności projektowej jest wystarczająca i odpowiadająca potrzebom rozwojo-
wym powiatu. Nie znaczy to, że wszystkie inicjatywy są skuteczne. Środki z EFS 
pozyskują zarówno instytucje publiczne, jak i stowarzyszeniowe. Dużym projektem 
jest informatyzacja urzędów. Ważne inicjatywy to wspieranie uczniów szkół (np. 
finansowanie kursów prawa jazdy), inwestycje w infrastrukturę drogową. General-
nie władze oceniają, że zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i ukierunkowane 
na transfery kwalifikacji stanowią wyraz prężnej lokalnej polityki w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych.  

Przez badanych przedstawicieli lokalnej władzy rozwój społeczny jest postrze-
gany jako połączenie pozytywnych zmian w infrastrukturze (przemysł, informatyza-
cja, komunikacja) i zmian o charakterze społecznym (nabywanie dodatkowych kom-
petencji). Takie ujęcie oddaje wypowiedź sekretarza jednej z gmin, który stwierdził, 
że: „Rozwój lokalny to szerokie bardzo pojęcie, które zawiera nie tylko elementy 
infrastruktury, ale także elementy rozwoju społecznego, czyli dokształcanie, pozyski-
wanie dodatkowych umiejętności. To wszystko składa się na ten rozwój lokalny, 
elementy i społeczne, i techniczne, inwestycyjne, infrastrukturalne”. Partnerstwo ro-
zumiane jest jako współdziałanie z innymi podmiotami (ludzie i instytucje). Subsy-
diarność kojarzy się z „jakąś dodatkową działalnością” jednak respondenci zazna-
czają, że nie znają tego pojęcia.  

Respondenci podkreślają, że najważniejszymi problemami doświadczanymi  
w ramach jednostki terytorialnej jest niska zamożność ludzi, bezrobocie, nadrepre-
zentacja osób starszych w strukturze ludności. Słabości związane są z transferami 
nowych technologii. Respondenci są podzieleni w ocenie kultury pracy oraz zróżni-
cowania struktury produkcji – w tej kwestii jedni wskazują, że jest niewiele zakła-
dów przemysłowych i dlatego trudno mówić o takim zróżnicowaniu. Drudzy zaś 
podkreślają, że mamy do czynienia z przetwórstwem rolno-spożywczym, kopalnia-
mi (przemysł wydobywczy), ceramiką, handlem i rzemiosłem, dzięki czemu powiat 
jest zróżnicowany pod względem wytwórczości. Młodzi ludzi zdecydowanie wyka-
zują niechęć do pracy w rolnictwie, szukają innego sposobu życia. Zwłaszcza nie 
widać perspektyw dla rolników indywidualnych. Warunki naturalne powiatu skła-
niają do pozytywnych ocen – turystyka ma szansę na skuteczny rozwój. Jak pod-
kreślał jeden z badanych przedstawicieli powiatowej administracji: „Warunki do 
wypoczynku są dobre. Nie mamy za dużo bogactw naturalnych dla przemysłu, ale 
warunki do wypoczynku, dla turystyki są dobre. Mamy bardzo dużo lasów, korzystne 
położenie”. Warte podkreślenia są tu czyste lasy i jeziora. W sferze promocji zda-
niem respondentów nigdy nie jest tak, żeby być zadowolonym. W tej sferze trzeba 
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ciągle coś poprawiać. Ważna jest aktywność konkretnych gmin, wchodzenie w 
relacje partnerskie – w kraju, ale i za granicą. 

Strategie 

W zakresie znajomości strategii społecznej respondentom wydaje się, że znają 
jej ogólny zarys. Trudno im mówić o konkretnych zapisach i planach, ale znają 
ogólne kierunki działań, do których odwołują się, pozyskując środki. Poproszeni  
o szczegóły zapisów strategii, a zwłaszcza wnioski z diagnozy sytuacji w powiecie 
czy gminie, respondenci wskazują, że najważniejsze ustalenia wpisane w ramy stra-
tegii to konieczność inwestycji w turystykę i lepsze wykorzystanie surowców natu-
ralnych, informatyzacja oraz konieczność poszukiwania inwestorów i stwarzania im 
udogodnień. Respondenci nie mają wiedzy, czy strategia jest komplementarna do 
wojewódzkiej strategii polityki społecznej –wydaje im się, że te strategie powinny 
być spójne i komplementarne, ale czy tak jest, trudno im rozstrzygać. Zdecydowanie 
jednak podkreślają, że strategie są wymogiem przy pozyskiwaniu środków zew-
nętrznych i w tym zakresie są użyteczne w lokalnej polityce społecznej. Traktuje  
się je jako wymóg, i tylko w tym aspekcie respondenci są skłonni postrzegać te 
dokumenty.  

Pytani o weryfikacje działań prowadzonych w ramach strategii, respondenci 
deklarują, że realizacja zapisów strategii jest analizowana np. przez specjalną ko-
misję powołaną do oceny realizacji zapisów. Każde pozyskane środki zewnętrzne 
odnosi się w ramach prac komisji do zapisów strategii. Stwarza to wrażenie, że ma-
my do czynienia z odwróceniem procesu – strategia nie stanowi zbioru wytycznych 
do podejmowania konkretnych działań, ale to działania odnosi się do zapisów stra-
tegii i ocenia ich zgodność.  

Według badanych przy pracach nad strategią organizowano spotkania konsulta-
cyjne z przedstawicielami organizacji społecznych i przedsiębiorców. Takie konsul-
tacje respondenci uznawali za obligatoryjne i w ramach prac zostały one spełnione. 
W sferze realizacji strategii badani uważają, że wszystkie duże inwestycje zależne są 
od pozyskania środków unijnych. Deklarują, że część zapisów strategii w zakresie 
inwestycji infrastrukturalnych może zostać zrealizowana tylko w sytuacji, kiedy uda 
się pozyskać środki. Dlatego też przedstawiciele lokalnej władzy skłonni są uzna-
wać, że w dużej mierze wypełnienie zadań wskazanych w strategiach zależne jest od 
tego, czy dodatkowe środki się pojawią, bowiem mniejsze wskazane inicjatywy to  
i tak obligatoryjne działania, które muszą być realizowane. Jak ujął to jeden z na-
szych rozmówców: „Znaczenie środków z zewnątrz rośnie i rośnie. Co roku przy 
ustalaniu budżetu to jest ustalane, co chcemy pozyskiwać. Zależnie od zadań, 
zależnie od możliwości pozyskania środków unijnych pomocowych, zależnie od waż-
ności danej inwestycji. Duże projekty tylko z unijnych robimy”. Respondenci wska-
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zują, że strategia musi zawierać zapisy dotyczące osób bezrobotnych (zarówno jako 
cele działania na ich rzecz, jak i w postaci konkretnych inicjatyw), ale nie są  
w stanie przypomnieć sobie, jakie to mają być konkretne działania. 

Bezrobocie i aktywizacja zawodowa 

Charakteryzując lokalny rynek pracy w ostatnich latach respondenci wskazują, 
że utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia i podejmowane działania zaradcze nie 
przynoszą rezultatów. Na lokalnym rynku pracy ma miejsce jedynie sezonowy 
wzrost aktywności – wtedy, kiedy jest więcej prac w rolnictwie czy sadownictwie. 
Respondenci w tym kontekście negatywnie oceniają działania podejmowane przez 
PUP – stosowane instrumenty (roboty publiczne czy interwencyjne) są taką samą 
okresową aktywnością jak ta, która zazwyczaj jest podejmowana przez samych 
bezrobotnych. W konsekwencji takie prace wpisują się w lokalny system prac do-
rywczych, bez nadziei, że zostaną utworzone i w konsekwencji będą dostępne miej-
sca pracy stabilnej, długookresowej. W powiecie w ostatnich latach powstawały 
miejsca pracy jedynie sezonowo. Trudno respondentom mówić o stałym przyroście 
miejsc pracy. W powiecie ma miejsce polityka poszukiwania „taniego pracownika”  
i stała rotacja stażystów lub tych, którzy mają subsydiowane miejsca pracy. Jako 
podstawowe bariery wskazuje się kryzys gospodarczy, wysokie koszty pracy oraz 
fakt, że u publicznych pracodawców zatrudnienie jest już maksymalne, a prywat-
nych jest niewielu i w aktualnej sytuacji gospodarczej nie widzą oni perspektyw roz-
woju, który wiązałby się z nowymi zatrudnieniami. Firmy koncentrują się raczej na 
sezonowych zatrudnieniach (np. Hortex), na co dzień posiłkując się ograniczoną 
kadrą.  

Według opinii badanych osoby bezrobotne to głównie młodzi bez kwalifikacji 
oraz ludzie w wieku przedemerytalnym z rodowodem pracowniczym jeszcze z cza-
sów socjalizmu. Co ważne, w strukturze zatrudnionych obecni są także ludzie  
z wyższym wykształceniem, ale bez konkretnych kompetencji, kwalifikacji, na które 
jest zapotrzebowanie. Według respondentów w kategorii osób długookresowo pozo-
stających bez pracy dominują jednostki w średnim wieku bez konkretnego zawodu  
i z niskim wykształceniem. Są to osoby oceniane jako mało mobilne, w niewielkim 
stopniu wykazujące wolę zmiany swojej sytuacji.  

Według badanych problem bezrobotnych długookresowych jest popularnym 
tematem w ramach obrad różnych gremiów władz lokalnych. Trudno jednak uznać, 
że wobec tego problemu prowadzi się skuteczną politykę. Najczęściej do tego celu 
(niwelowanie problemu bezrobocia długookresowego) wykorzystuje się środki po-
zyskiwane z UE. Za lokalną politykę i walkę z bezrobociem odpowiedzialne są 
wszystkie urzędy, ale i sami obywatele. Problem bezrobocia (jego obecność, źródła) 
tłumaczą badani położeniem powiatu, liczbą zakładów pracy, charakterem produkcji 
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(rolnicy, którzy kiedyś pracowali i w gospodarstwie, i zakładach przemysłowych). 
Są to według badanych podstawowe determinanty skali bezrobocia w powiecie. Bra-
kuje pracy ze względu na małą skalę inicjatyw gospodarczych, problemy doświad-
czane przez rolników indywidualnych dysponujących małym areałem. Problemy te 
podnosił jeden z naszych rozmówców: „Było tu bardzo dużo osób, które w dawnych 
czasach byli dwuzawodowcami. Pracowali w istniejących tu zakładach pracy i mieli 
po 2–3 hektary. Nie było na naszych ziemiach scalenia tych ziem. Nie są to duże 
gospodarstwa. Gdyby to były duże gospodarstwa z tradycjami, to może byłoby to 
rolnictwo lepiej rozwinięte. A tak nie jesteśmy my ani powiatem dobrze rozwiniętym 
przemysłowo, ani rolniczym”.  

Jako słabą stronę powiatu w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia po-
strzega się mały stopień zaktywizowania mieszkańców, powszechną bierność i rosz-
czeniowość. Jako silne strony wskazuje się nie konkretnie zdefiniowane zasoby roz-
wojowe, ale cele do realizacji – większą przedsiębiorczość, rozwój turystyczny.  
Z bezrobociem w powiecie zdaniem badanych „walczy się” poprzez obligatoryjne 
działania i powszechne współcześnie instrumenty, jak roboty publiczne, szkolenia, 
staże, próby zawiązywania partnerstwa publiczno-prywatnego. Co niezwykle intere-
sujące i symptomatyczne, według badanych nie prowadzi się w powiecie działań na 
rzecz: osób pozostających bez pracy a pragnących podjąć działalność gospodarczą, 
podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze 
usług, rolników wyrażających chęć przekwalifikowania się i odejścia od tradycyjnej 
produkcji rolnej. Respondenci wskazywali na brak możliwości, pomysłów, jak takie 
działania prowadzić.  

Dbałość o szkolnictwo, służbę zdrowia oraz o infrastrukturę to jedyne kierunki 
inicjatyw, które respondenci postrzegają jako leżące w ich kompetencjach w tym za-
kresie. W przyszłości władze na tych działaniach zamierzają się właśnie skoncen-
trować. Z kolei w zakresie inwestycji w rozwój agroturystyki przedstawiciele władz 
powiatowych uznają, że takie działania powinny prowadzić urzędnicy gminni. Ci 
zaś podkreślają, że starają się zadbać o infrastrukturę (drogi, alejki, oświetlenie) oraz 
ogłaszać przetargi, np. na ośrodki, które prowadzone przez firmy prywatne, a nie 
władze gminne, mogą działać znacznie prężniej.  

Na pytanie, czy wsparcie bezrobotnych długookresowych wymaga specyficz-
nych działań, respondenci niemal zgodnie odpowiadali, że ważne jest w tym wzglę-
dzie dotarcie do tych ludzi i poświęcenie im czasu. Należy odsłaniać przed ludźmi, 
którzy mają już własne doświadczenia życiowe, nowe perspektywy, pokazywać im, 
że można żyć inaczej i zmieniać jakość swojej egzystencji. Działania zatem muszą 
być kompleksowe – najpierw gruntowne przygotowanie do samej aktywności,  
a później ewentualna aktywność. Zdaniem badanych przedstawicieli lokalnej wła-
dzy, bezrobotni długookresowi nie są dyskryminowani na rynku pracy – jeśli mają 
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problemy, to takie same jak inni. W ich przypadku jednak często działa czynnik wła-
snej bierności, która każe im oczekiwać, że pracę można wykonywać tylko blisko 
domu. Mała mobilność przestrzenna jest raczej autodyskryminacją.  

Bardzo ciekawe jest także powszechne niezrozumienie (lub swoista strategia 
stosowana przez badanych) pytania o „dobre praktyki” stosowane w powiecie  
w kontekście redukcji bezrobocia. Respondenci wskazują w tym względzie nie to, 
co udało im się zrobić, ale to, co powinno się robić, tzn. szkolić, tworzyć miejsca 
pracy, docierać z przekazem o koniecznej aktywności do bezrobotnych oraz do pra-
codawców, otwierając się na ich potrzeby.  

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy  
pracowników socjalnych i doradców zawodowych  

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Podstawowe problemy, które zdaniem badanych pracowników socjalnych i do-
radców zawodowych doskwierają mieszkańcom powiatu, to wysoka stopa bezrobo-
cia w powiecie, brak zakładów pracy skłonnych zatrudniać ludzi, likwidacja, zwła-
szcza w ostatnich latach, wielu zakładów pracy. Poza tym pracownicy socjalni  
i doradcy zawodowi eksponują problemy własnej profesji, wskazując na ograniczo-
ne możliwości niesienia skutecznej pomocy oraz liczne naciski, którym podlegają 
(także ze strony lokalnych polityków).  

Znów znajdujemy podstawy do konstatacji, że nie ma w interesujących nas po-
wiatach lokalnego pomysłu na skuteczne działania z zakresu polityki społecznej. 
Większość respondentów uznaje, że nie ma czegoś takiego jak „lokalna polityka 
społeczna”. Brakuje działań wykraczających poza typowe. Jedynie tzw. służba 
komunalna jest przykładem lokalnych działań wspierających bezrobotnych. Jak ujął 
to jeden z naszych rozmówców: „Ta polityka wobec osób bezrobotnych to jak w in-
nych gminach i powiatach raczej, chociaż tu może chodzi bardziej, że nasza polityka 
realizowana jest przez gminę, to właśnie, co działa, ta Służba Komunalna, i ona 
naprawdę wielu osobom pomaga w tym bezrobociu, żeby ich zatrudnić, a tak to nic 
innego mi do głowy nie przychodzi”.  

Podstawowe działania (inicjatywy socjalne) w powiecie realizowane są przez 
instytucje samorządowe. One też inicjują i realizują innowacyjne projekty. Zwierz-
chnicy tych jednostek wskazywani są jako koordynatorzy działań. Nadzór nad wszy-
stkimi inicjatywami sprawuje Urząd Marszałkowski w Warszawie. Respondenci 
wskazują na udział w inicjatywach socjalnych stowarzyszeń, które są bardzo aktyw-
ne w pozyskiwaniu środków na innowacyjne projekty. Szczególnie warte podkre-
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ślenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych od alkoho-
lu. Co ważne, respondenci zgodnie deklarują, że bez środków unijnych nie ma szans 
na skuteczną politykę i oferowanie np. specjalistycznych szkoleń, kursów etc. Jeśli 
nie uda się pozyskać (wygrać) projektu, to oferta wsparcia jest bardzo uszczuplona  
i trudno wówczas spodziewać się sukcesów socjalnych. Badani stwierdzili jednocze-
śnie, że w kwestii skali aktywności lokalnych instytucji w pozyskiwaniu środków  
z EFS na innowacyjne projekty mogą się wypowiadać tylko w odniesieniu do 
aktywności własnej instytucji. Aktywność w zakresie pozyskiwania środków z EFS 
jest oceniana jako średnia. Wydaje się respondentom, że widać efekty twardych pro-
jektów w postaci nowych dróg, chodników, latarni, budynków. Jeśli chodzi o pro-
jekty miękkie, to słyszy się, że każdy coś robi – zarówno podmioty publiczne, jak  
i stowarzyszenia.  

Rozwój lokalny jest interpretowany jako przyrost liczby nowych miejsc pracy, 
rozwój przedsiębiorczości i inwestycji, szeroki zakres inicjatyw skierowanych do 
potrzebujących mieszkańców powiatu, aktywność (oferta) kulturalna i skuteczna 
promocja powiatu. Jeden z doradców zawodowych, mówiąc o rozwoju lokalnym, 
podkreślał właśnie, że: „[…] trzeba tu mówić o tym, że nie ma rozwoju bez inwe-
stycji. Rozwój rynku pracy, ewentualnie promocja tego regionu na zewnątrz, czyli 
działalność kulturalna. Jeżeli nie ma promocji regionu, nie ściąga się inwestorów, 
nic się nie będzie działo i rozwijało”. Partnerstwo rozumiane jest jako równość pod-
miotów w ramach wspólnych inicjatyw na rzecz otoczenia lokalnego. Subsydiarność 
przez część respondentów jest interpretowana jako pozyskiwanie środków, dóbr. 
Połowa respondentów nie wie jednak, co oznacza to pojęcie. 

Strategie społeczne oraz problemy instytucji 

Respondenci zgodnie deklarują, że nie znają zapisów lokalnych strategii roz-
wiązywania problemów społecznych i rozwoju społecznego. Nie znają zatem jej 
szczegółowych celów, nie znają roli własnej instytucji w realizacji poszczególnych 
działań. Trudno jest także w tym względzie potwierdzić lub zaprzeczyć, że władze 
lokalne są zainteresowane realizacją zapisów strategii.  

Co ważne w budowaniu obrazu lokalnej polityki społecznej, respondenci albo 
uznają (połowa), że nie prowadzi się działań wykraczających poza obligatoryjne 
zadania podmiotów, albo też wskazują, że ich instytucja własna takie działania pro-
wadzi. Jako przykłady prezentują pojedyncze działania. Połowa respondentów uzna-
ła też, że nie podejmują się oni działań wykraczających poza rutynowe obowiązki, 
druga zaś wskazała, że inicjowane są przez pracowników OPS i PUP, stowarzy-
szenia zajmujące się np. rozdawaniem żywności. To jest dodatkowa działalność per-
sonelu, zwłaszcza instytucji systemu pomocy społecznej, na które nie mogą sobie 
pozwolić w ramach rutynowych obowiązków zawodowych.  
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W zakresie ograniczeń codziennej aktywności respondenci wskazywali, że małe 
środki z Funduszu Pracy, zbyt małe zatrudnienie w jednostkach pomocy społecznej  
i administracji pracy, brak ofert pracy jako szansy prowadzenia klientów systemów 
pomocowych do zatrudnienia – to podstawowe ograniczenia w bieżącej działalności 
podmiotów. W badanych instytucjach z jednej strony realizuje się zadania stałe – 
każdy ma zdefiniowane aktywności i obowiązki. Dyrekcja jest inicjatorem fakulta-
tywnych działań, a reszta personelu stara się zrealizować te pomysły. Bywa jednak, 
że zespół wspólnie kreuje pomysły. Co ważne, według deklaracji respondentów czę-
sto poddaje się pod dyskusję pomysły, które są autorstwa poszczególnych pracow-
ników. Często ma miejsce zespołowe dokonywanie ich oceny i przekładanie ich na 
konkretne działania lub ich odrzucanie. Jednak pytani o weryfikację skuteczności, 
adekwatności wsparcia oferowanego potrzebującym, respondenci lakonicznie 
stwierdzają, że prowadzi się monitoring działań, a w ramach innowacyjnych projek-
tów finansowanych ze środków zewnętrznych wszystkie środki muszą być skrupu-
latnie rozliczane, co powoduje, że analizuje się konkretne działania. Nie sprecyzo-
wano (brak wiedzy, pomysłu), jak oceniać efektywność i skutki działań.  

Według badanych silną stroną pracy w ich macierzystej instytucji jest jasno 
wytyczony zakres obowiązków, innowacyjne projekty, które „odrywają od urzędni-
czego biurka”, poczucie bezpieczeństwa, słabą zaś stroną pracy zawodowej jest nie-
zadowolenie klientów i niedocenianie pracy, naciski zewnętrzne oraz skompliko-
wana sprawozdawczość elektroniczna. Jeden z respondentów stwierdzał właśnie: 
„[…] my pracownicy najniżej położeni mamy problem z naciskami zewnętrznymi. 
Czyli z ingerencją ze strony partii politycznych czy ze strony osób z nimi związa-
nych. My jako pracownicy nie możemy się przeciwstawić. Jesteśmy wielokrotnie 
zastraszani, słyszymy, że za drzwiami są osoby, które w każdej chwili mogą nas 
zastąpić…”.  

Bezrobotni i aktywizacja bezrobotnych  

Charakteryzując lokalny rynek pracy w ostatnich latach, pracownicy socjalni  
i doradcy zawodowi podkreślali, że na rynku tym jest mała rotacja pracowników. 
Trudno znaleźć stałą pracę klientom PUP. Brakuje dużych zakładów pracy, brakuje 
szans na zatrudnienie. Niewiele się w tej kwestii zmienia pomimo realizowanych 
projektów, inicjatyw, działalności służby komunalnej. W opinii respondentów,  
w ostatnich latach raczej nie powstało w powiecie wiele miejsc pracy. Oczywiście 
sezonowo można mówić o większym zatrudnieniu, jednak generalnie nie ma na-
głych skoków skali zatrudnienia w powiecie. 

Poproszenie o dokonanie charakterystyki osób bezrobotnych w powiecie nasi 
respondenci stanowiący grupę, która z założenia powinna „na pierwszej linii” 
walczyć z problemem braku pracy i znać tych, którzy pracy nie mają, zgodnie 
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stwierdzali, że bezrobotni stanowią zróżnicowaną kategorię. Według respondentów 
dzielą się one na dwie grupy: na tych, którzy chcieliby pracować, ale są na tyle 
niezaradni, że trudno jest im pracę zdobyć pomimo starań, a nawet gdyby się im 
udało, mieliby problemy z jej utrzymaniem. Druga grupa to bezrobotni roszczenio-
wi, którzy nie chcą wykazywać żadnej własnej aktywności, ale oczekują, że dostaną 
atrakcyjne zatrudnienie. O nich właśnie mówił jeden z naszych respondentów (do-
radca zawodowy), „Niektórym nie zależy w ogóle, bo przychodzą tylko i wyłącznie 
po ubezpieczenie. Nie wiedzą nawet, jak długo są bezrobotni, albo najczęściej 
nigdzie nie pracowali, albo pracowali na roli i dopiero jakaś sytuacja ich zmusiła 
do tego, żeby się zarejestrować, bo może znajdą pracę. Nie posiadają najczęściej 
żadnych kwalifikacji, żadnego przygotowania do podjęcia pracy, więc trzeba na nich 
dużo większe środki włożyć z urzędu”. Respondenci stwierdzają, że jakość życia 
bezrobotnych nie jest wcale dramatyczna. Mimo że nie pracują, dysponują środkami 
nieznanego respondentom pochodzenia (domysły, że chodzi o źródło w postaci 
robót dorywczych i pracy „na czarno”). Długookresowi bezrobotni to z kolei ludzie 
charakteryzujący się podstawowym lub średnim wykształceniem bez wiary w możli-
wość zmiany swojej sytuacji. Co ważne, respondenci przypisują tym ludziom skłon-
ność do kombinowania i unikania aktywności przy jednoczesnej postawie roszcze-
niowej. Nasi respondenci zapytani, czy oferowane przez ich instytucję instrumenty 
wsparcia bezrobotnych uwzględniają ich sytuację, deklarowali, że instrumenty 
powinny być dostosowane do specyficznych charakterystyk bezrobotnych. Więk-
szość respondentów ma problem z doprecyzowaniem, w jaki sposób takie działania 
kreuje się w ramach oferty ich instytucji. Nie po raz pierwszy pojawiła się zatem 
sugestia (obecna także w wypowiedziach przedstawicieli lokalnej władzy), że jeśli 
coś uznano za konieczne, na pewno jest realizowane. Jest to w naszej opinii 
przykład stwierdzeń, które mają na celu uniknięcie oskarżeń o niedopełnienie 
obowiązków, ukrywanie ewentualnych słabości działań ludzi i instytucji, wyuczona 
ochrona własnej pozycji.   

Zdaniem naszych respondentów, żeby pomóc długookresowo bezrobotnym nie-
zbędna jest postawa asertywna. Nie można ulegać presji, zwłaszcza tych, którzy są 
roszczeniowi i niegrzeczni. Oferta wsparcia powinna być wszechstronna – trzeba  
z nimi pracować, wzmacniać, ale jeśli nie widać efektów, należy od tych ludzi cze-
goś wymagać, a nie stale podsuwać im kolejne pomysły. Żeby im pomóc, trzeba 
dysponować konkretną ofertą (mieć szansę na miejsce pracy dla nich), ale i dążyć do 
ich zdyscyplinowania, zaszczepienia im przekonania, że to nie wszyscy inni są 
odpowiedzialni za sytuację bezrobotnego, ale także on sam. Problem braku pracy  
w powiecie wynika według badanych z braku inicjatyw gospodarczych w ramach 
interesującej nas jednostki terytorialnej, braku ofert pracy oraz braku chęci do pracy 
u wielu mieszkańców powiatu, ich nieprzystających do ograniczonych potrzeb kwa-
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lifikacji. Bezrobotni długookresowi mogą w opinii badanych odczuwać dyskomfort 
z powodu swojej sytuacji, ale trudno mówić obecnie o praktykach ich dyskrymina-
cji. Jeśli ktoś ma kwalifikacje i rzeczywiście chce pracować, to będzie pracował. 
Jeśli nie ma na niego zapotrzebowania, to nie sposób mu pomóc. Nie ma szczegól-
nego negowania ich przydatności, ale nie ma też specjalnych względów.      

Jeśli zaś chodzi o potencjał i bariery w zakresie niwelowania problemu bezro-
bocia, respondenci uznawali, że silną stroną są inicjatywy inwestycyjne (nieliczne, 
ale jednak), takie jak wybudowana pływalnia, która da pracę przynajmniej kilku-
nastu osobom. Pozytywne jest działanie stowarzyszeń i instytucji publicznych, które 
próbują zdobywać środki i wykraczać działaniami poza obligatoryjne inicjatywy. 
Negatywnie oceniana jest lokalna walka polityczna, która niweczy wiele możliwo-
ści, odbiera szansę na współpracę i porozumienie. Jeden z doradców zawodowych 
podkreślał: „Najsłabsza strona w powiecie, jaka może być, to jest walka polityczna. 
 I koniec. To tak przeszkadza w realizacji wszelkich zadań. Uważam, że tylko i wy-
łącznie rozmowa zgodna z procedurami, zgodna z ustawami może do czegoś prowa-
dzić. Tego nie ma”. Słabą stroną jest brak terenów inwestycyjnych. W ostatnich 
latach realizacja strategii walki z problemem bezrobocia według badanych opierała 
się na funkcjonowaniu utworzonej Przysuskiej Służby Komunalnej, która zatrudnia 
bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych. To niewątpliwy lokalny sukces  
w walce z bezrobociem. Nowe inwestycje (pływalnia) generują możliwości zatrud-
nienia. Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach projektom na rzecz bezrobotnych 
kilku osobom udało się znaleźć pracę, po pracach interwencyjnych pracodawcy za-
trudnili część uczestników tej formy wsparcia. Za udaną inwestycję uznaje się pro-
jekt ochrony środowiska i zatrudnienie w każdej gminie 15 osób w ramach prac pu-
blicznych, a także projekt przysposabiania do opieki nad chorym w domu, w ramach 
którego z 11 osób uczestniczących w projekcie aktualnie 8 pracuje.  

Wśród najważniejszych lokalnych „dobrych praktyk” respondenci zwrócili 
uwagę na prace interwencyjne, środki przeznaczane na tworzenie stanowisk pracy. 
Są to najlepiej oceniane działania stosowane w walce z bezrobociem.  

Respondenci deklarują też, że monitorują sytuację uczestników projektów po 
ich zakończeniu i kontaktują się z tymi osobami. W rezultacie niektórych inicjatyw 
wielu z nich nadal pracuje, ale w ramach innych nie udało się zatrudnić trwale 
bezrobotnych i lokują się nadal poza rynkiem pracy. Każda z instytucji realizowała 
lub realizuje jakiś projekt. Najtrudniej jest go pozyskać, w realizacji często brakuje 
kadr i wiary, że uda się go przełożyć na realną szansę zmiany sytuacji bezrobotnych. 
W każdej z form wsparcia, takich jak: staże absolwenckie, zatrudnianie absolwen-
tów w ramach programu „Pierwsza Praca”, zatrudnianie bezrobotnych przy pracach 
interwencyjnych, zatrudnianie bezrobotnych przy robotach publicznych, kierowanie 
bezrobotnych na szkolenia, udzielanie pożyczek dla bezrobotnych, udzielanie – na 



 117 

utworzenie nowych miejsc pracy – pożyczek dla pracodawców, przedstawiciele 
badanych podmiotów mają jakieś doświadczenia. Najważniejsze wydają im się jed-
nak staże absolwenckie, roboty publiczne i pożyczki na tworzenie miejsc pracy. One 
są też według respondentów najskuteczniejsze.  

Zdaniem respondentów władze samorządowe raczej interesują się sytuacją 
związaną ze skalą problemów, z ofertą wsparcia adresowaną do bezrobotnych, mo-
żliwościami niesienia im pomocy przez instytucje publiczne. Władze lubią podkre-
ślać sukcesy w tym zakresie. Ale odpowiedzialność leży po stronie instytucji, a nie 
tych, którzy rządzą – tak to wygląda w praktyce. Zdaniem pracowników socjalnych  
i doradców zawodowych na terenie powiatu są stowarzyszenia (np. Opoka) aktyw-
nie działające i próbujące pomagać w rozwiązywaniu problemów osób bezro-
botnych. Jeśli chodzi o działania przedsiębiorców, to respondenci wskazywali, że są 
pojedyncze osoby, które chcą pomagać i wychodzić naprzeciw problemom bezro-
botnych. Ale to kwestia wrażliwości i dotyczy nielicznych.   

Respondenci pozytywnie ocenili współpracę na linii administracja publiczna – 
NGO’s. Badani z uznaniem wypowiadali się o inicjatywach podejmowanych przez 
stowarzyszenia i o skutkach tych działań. Jest to jednak współpraca konkretnych 
instytucji (np. przy projektach), a nie władzy lokalnej z NGO’s. Zdaniem badanych 
są szanse na skuteczną redukcję bezrobocia w przyszłości. Respondenci są optymi-
stami, ale mają świadomość, że uda się to z nielicznymi bezrobotnymi. Dla więk-
szości trudno będzie znaleźć miejsce w ramach ograniczonej lokalnej oferty pracy.  

Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych stale korzystających ze wsparcia  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Respondenci to głównie mężczyźni w wieku 43–60 lat, legitymujący się wy-
kształceniem zawodowym. Połowa respondentów posiada 2–3 dzieci. Najkrótszy 
okres pozostawania bez pracy w badanej próbie respondentów to 4 lata, jednak 
większość nie ma pracy od 15–20 lat. Większość respondentów podejmowała  
w przeszłości pracę w ramach robót publicznych – deklarują oni, że była to praca 
organizowana przez gminę. W gospodarstwach domowych badanych nie ma osób, 
które aktualnie pracują. Respondenci poproszeni o opisanie sytuacji w gospodar-
stwie domowym w ostatnich latach albo wskazywali, że ich życie jest monotonne  
i trudno wskazać lepsze okresy, albo też podkreślają, że dobre momenty w historii 
ich gospodarstwa domowego to te, kiedy była podejmowana jakaś praca dorywcza 
(przez mężczyznę). To gwarantowało większe zasoby środków finansowych. Pod-
stawowe doświadczane w rodzinach badanych problemy to brak pracy i brak środ-
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ków finansowych na elementarne potrzeby: na jedzenie, na ubrania (zwłaszcza dla 
dzieci), na opał na zimę. Radości pojawiają się wówczas, kiedy dzieci mają dobre 
oceny i kiedy są zdrowe albo kiedy w telewizji można oglądać sukcesy polskich 
sportowców. Niektórzy respondenci radość wiążą z możliwością spożycia alkoholu. 
Dla jednego z respondentów: „[…] Praca jest problemem, bo jesteśmy już stare 
[…]. Jaka tam radość jest… Radość to jest wtedy, jak się palnie kielicha – to jest 
radość. Nieraz nie ma za co, to wtedy bieda, to druga sprawa. Tu u kogoś coś się 
zrobi, no to przecież wiadomo, że zawsze na fajrant jest wianek tak zwany, to się 
palnie, to się cieszy, a tak, to z czego?”.  

Gdyby respondenci mogli zmienić coś w moim gospodarstwie domowym, to 
byłoby to, jak deklarują, wyremontowanie i umeblowanie mieszkania. To są podsta-
wowe potrzeby, które chcieliby szybko zaspokoić. 

Problemy z pracą 

Opisując kwestię aktywności zawodowej członków swoich gospodarstw domo-
wych, badane osoby wskazywały, że pełnoetatowe zatrudnienie pamięta się jedynie 
z czasów socjalizmu w Polsce. W ostatnich kilkunastu latach respondenci i człon-
kowie ich rodzin podejmowali jedynie sezonowe prace, najczęściej przy zbiorze 
owoców, warzyw. Jeśli respondenci doświadczali w przeszłości utraty pracy, to 
zdecydowanie uznawali ten moment za początek poważnych problemów życiowych, 
z którymi nie udaje im się skutecznie walczyć. Niektórzy respondenci stwierdzali 
jednak, że nigdy nie pracowali. Wielokrotnie podkreślano także, że w każdym roku 
są okresy, kiedy jest możliwość podjęcia pracy sezonowej, i wówczas jest trochę 
lepiej, ale kiedy znów nie ma możliwości zarobienia pieniędzy, szybko doświad-
czany jest drastyczny spadek możliwości konsumpcyjnych. 

Poproszeni o sprecyzowanie, czy w gospodarstwie domowym podejmowano 
próby znalezienia pracy, respondenci wskazują, że rejestrowali się w urzędzie pracy 
i czekali na oferty pracy, ale na razie nic z tego nie wyszło. Jeden z respondentów, 
50-letni Damian tak relacjonował poszukiwania pracy: „Tak, ja szukałem, ale na sta-
łe to oni nie chcą, młodsi tacy, do 35 lat, a ja mam już 50. Ona w domu szyje wszy-
stko dorabia sobie. No ludzie przychodzą do niej. Jak szukałem pracy, to wie pani, 
umowa była ważna, bo ja mam 25 lat przepracowane, ale ważna była. Tylko to jak 
się idzie, to mówią: praca jest, ale o pieniądze nie pytać”. Jeśli była oferta, to 
oferowane wynagrodzenie nie było satysfakcjonujące. Część badanych wskazuje, że 
np. ograniczenia zdrowotne i obowiązki rodzinne uniemożliwiają im poszukiwanie 
pracy. Gdyby praca została podjęta przez kogoś z gospodarstwa domowego, to zda-
niem respondentów wówczas nastąpiłaby poprawa ich sytuacji. Brak pracy powo-
duje, że nie ma środków na podstawowe potrzeby – po znalezieniu pracy, zdaniem 
respondentów, nie byłoby takich problemów. Ważne dla rozmówców było to, że 
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praca pozwoliłaby zaoszczędzić pieniądze, które z kolei można by potraktować jako 
asekurację, kiedy znów by się źle działo.  

Podstawowe bariery w poszukiwaniu i znajdowaniu pracy przez członków go-
spodarstwa domowego i samą osobę, z którą był przeprowadzany wywiad, to brak 
miejsc pracy i ofert pracy oraz wymagania wobec pracowników. Wiek i wykształce-
nie stanowią kryteria doboru pracowników – zdaniem respondentów firmy nie chcą 
ich zatrudnić, ponieważ są zbyt starzy, nie są rozwojowi i nie mają wykształcenia, 
na które jest zapotrzebowanie. 49-letnia Joanna (bezrobotna od 20 lat), stwierdza: 
„[…] Problem to na pewno wiek. No i wykształcenie, na pewno, przede wszystkim. 
Kto może znaleźć? Młody może”.  

Zdaniem badanych tylko sąsiedzi emeryci nie mają takich problemów z pracą 
jak oni, ponieważ mogą liczyć na stały dochód. W pozostałych okolicznych rodzi-
nach wszyscy doświadczają podobnych problemów i nie sposób wskazać rodzin bez 
doświadczanego w nich problemu bezrobocia. Jeden z respondentów uważa, że po-
nad 80% mieszkańców powiatu dotkniętych jest tymi problemami, które spotykają 
jego. Większość respondentów jest w stanie wskazać ludzi znanych „z widzenia”, 
którzy nie mają takich problemów jak oni. Określani są oni mianem cwaniaków, 
oszustów i złodziei, ponieważ ich sukcesy dokonują się poprzez znajomości i wyko-
rzystywanie innych. Respondenci wykazują wyraźną niechęć do tych, którzy pracują 
– zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Zdaniem respondentów takich proble-
mów nie ma jedynie w dużych miastach. W okolicy wszędzie jest ta sama sytuacja.  

Respondenci uważają za „aktywność” w poszukiwaniu pracy monitorowanie 
ofert pracy pojawiających się w PUP oraz poszukiwanie pracy poprzez znajomych, 
rodzinę. Inne formy „pytania, szukania” nie mają sensu. Te aktualnie stosowane 
również niczego pozytywnego nie dają. Praca jest w ich życiu bardzo potrzebna. 
Posiadanie pracy jest w opinii badanych gwarancją pieniędzy i lepszego bytu. Nie-
którzy respondenci dodają, że praca daje też satysfakcję, że „nie siedzi się w domu”. 
Praca powinna satysfakcję dawać, ponieważ w innym przypadku lepiej jest czło-
wiekowi w domu. Respondenci zgodnie uznają, że ważne jest, aby mieć satysfakcję 
z pracy i żeby dawała ona pozytywne samopoczucie. Nie chcą pracy bez zadowo-
lenia z niej – jeśli respondenci mieliby męczyć się w pracy, to nie chcieliby w taki 
sposób funkcjonować. Gdyby w gospodarstwie domowym była stała praca, to żyło-
by się zdecydowanie lepiej i byłby większy komfort psychiczny. Co ciekawe, re-
spondenci są optymistami i deklarują, że w przyszłości powinni znaleźć pracę. Przy-
najmniej mają taką nadzieję pomimo wskazywanych obiektywnych barier, które 
mogą niweczyć ich ambicje.    
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Wsparcie 

Podstawowym źródłem środków finansowych są w badanych gospodarstwach 
domowych prace dorywcze, zwłaszcza wykonywane w sezonie zbiorów owoców  
i prac budowlanych. Jak wskazywał np. 43-letni Jarosław (bezrobotny od 13 lat): 
„No, podstawa to prace dorywcze. Tak jak teraz jest lato, to można coś teraz 
dorobić i zarobić, i w razie czego pomóc ojcu. Matki nie mam. Jak jest sezon, to jest 
gdzie robić”. Część respondentów ma także przyznane renty socjalne, które znacznie 
wzbogacają rodzinny budżet. Połowa respondentów nie doświadczyła wsparcia ze 
strony OPS. Połowa zaś deklarowała, że korzystali z paczek świątecznych oraz do-
płat do czynszu za mieszkanie. Co interesujące, żaden z respondentów nie mówił  
o korzystaniu z zasiłków rodzinnych pomimo skrajnie niskich dochodów. Res-
pondenci i członkowie ich rodzin wskazywali na kontakt z instytucją PUP jedynie 
poprzez rejestrowanie się na liście osób bezrobotnych. Innych form relacji z PUP nie 
było i nie ma. Respondenci słyszeli jedynie o kursach doszkalających organizo-
wanych przez urzędy pracy. O innych formach wsparcia ludzi w ich sytuacji nigdy 
nie słyszeli, więc oczywiście nie mogli z takiej oferty skorzystać.  

Opisując własne cechy z perspektywy swego potencjalnego życia zawodowego, 
respondenci za swoje słabości uznali wiek, wygląd, skłonność do spożywania alko-
holu w sytuacjach stresowych i fakt, że przez długie pozostawanie bez pracy, prze-
bywanie w domu czują się „ciemni”. Za swe walory na rynku pracy uznają to, że 
mogliby podjąć każdą pracę.  

Podzielone były głosy respondentów w kwestii oceny, kto jest odpowiedzialny 
za pomoc osobom bezrobotnym – jedni uznali, że obowiązkiem państwa i rządu jest  
prowadzenie takiej polityki, aby ludzie nie doświadczali problemów. Drudzy zaś 
uważali, że odpowiedzialność leży po stronie władz samorządowych (lokalnych), 
które znają problemy, ale nie robią nic, aby zmienić niekorzystną sytuację. Jednak 
wszyscy respondenci zgodnie już uznali, że politycy myślą tylko o swoich własnych 
korzyściach i nie są zainteresowani wspieraniem potrzebujących. Dlatego też nie 
można liczyć z ich strony na działania, na których respondenci zyskają. Lokalne 
władze, według deklaracji badanych, nie pomagają, a nawet przeszkadzają w niwe-
lowaniu problemu bezrobocia doświadczanego przez respondentów, ponieważ do 
realizowanych np. prac interwencyjnych kierują swoich znajomych. Część respon-
dentów uznała, że władze lokalne nie mogą skutecznie pomagać, ponieważ trudno 
im wymyśleć miejsca pracy dla potrzebujących i nie mają wystarczającej puli środ-
ków, aby takie działania prowadzić.  
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Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych poprawiających swoją sytuację  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Większość respondentów stanowią kobiety w wieku około 40 lat z dziećmi (2–3 
potomstwa). Respondenci charakteryzują się wykształceniem zawodowym lub tech-
nicznym. Połowa respondentów nie ma partnera życiowego. Jeśli respondentki de-
klarują posiadanie męża, to ma on wykształcenie zawodowe i aktualnie pracuje  
w Warszawie. Ci respondenci, którzy żyją bez partnera, tworzą gospodarstwo do-
mowe z rodzicem, który jest w wieku emerytalnym. Respondenci zgodnie deklarują, 
że rynek pracy jest ciągle pozbawiony ofert pracy. Lepiej było przed kilkoma laty, 
kiedy masowa emigracja Polaków spowodowała, że pojawiły się możliwości zatrud-
nienia. Respondentom trudno wydzielić takie momenty w życiu, kiedy było lepiej 
lub gorzej. Połowa z nich nie jest w stanie wskazać radości w swoim aktualnym 
życiu. Problemy z praca powodują, że nie sposób się ich zdaniem z czegokolwiek 
cieszyć. Doświadczają problemów finansowych i trudno im zaspokajać swoje po-
trzeby. Ci, którzy znajdują w czymś radość, wskazywali na zdrowie dzieci i to, że 
nie mają z dziećmi problemów. Fakt, że w rodzinie nie ma większych konfliktów, 
uznawany jest przez nich za podstawę codziennej satysfakcji. 

Gdyby respondenci mogli zmienić coś w moim gospodarstwie domowym, to 
najczęściej byłby to wyjazd z miasta lub z kraju, żeby pracować, zmiana pracy dla 
partnera życiowego na mniej obciążającą fizycznie lub kupno własnego mieszkania. 
38-letnia Violetta, tak mówiła o pożądanych zmianach w gospodarstwie domowym: 
„[…] podstawa to jest, no, żeby było więcej pieniędzy, bo to jest podstawa. A jeżeli 
nie ma pieniędzy, to cóż – nie da rady, żeby coś zmienić, nie da rady. Tylko się ryzy-
kuje, można powiedzieć, ale można sobie… Jeżeli mam mieszkanie, żeby go wyre-
montować, no to ciężko jest, jest ciężko. Żeby taki komfort dzieciom zapewnić […]”.  

Problemy z pracą 

Respondenci najczęściej wskazywali, że w gospodarstwie domowym pracę ma 
współmałżonek. Pracę tracono, ale stale poszukiwano jej z różnym skutkiem. 
Czasami podejmowano zatrudnienie okresowe, czasami udawało się znaleźć stałą 
pracę. Faktem jest, że starano się za wszelką cenę, aby jedna osoba w gospodarstwie 
domowym miała stale jakieś zarobkowe zajęcie. Kiedyś było o to łatwiej, obecnie 
respondenci mają z tym problem, są niepewni dochodów i samej pracy. Utrata pracy 
została uznana przez respondentów za przyczynę diametralnych zmian w życiu go-
spodarstwa domowego. Brak pracy to obniżenie standardów w zakresie zaspoko-
jenia potrzeb, to problemy w relacjach między domownikami, konflikty etc. Jak 
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wskazywała 40-letnia Elżbieta, bezrobotna od 4,5 roku: „[…] brak pracy daje istną 
nerwowość w domu. Tylko nerwy z tego. Albo nie stać na to, czy na tamto. Nerwy, 
kłótnie, krzyki, taka karuzela”. Według zebranych deklaracji, poszukiwania pracy są 
stałą aktywnością respondentów i członków ich rodzin. Wskazali oni, że poszukując 
pracy, nie kierują się specjalnymi kryteriami – mają swoje wyobrażenia, chcieliby, 
żeby praca dawała satysfakcję, ale aktualnie zależy im tylko na stałym zatrudnieniu  
i to uznaliby za swój sukces. Jednocześnie respondenci podkreślali, że brak pracy 
przekłada się nie tylko na brak środków finansowych i biedne życie. Brak pracy, co 
ważne, to także życie w napięciu, stała potrzeba rozładowania stresu. Rozbija to ro-
dzinę od środka, ma konsekwencje w postaci licznych konfliktów, nerwowości. Dla-
tego też respondenci podkreślają, że praca jest tak bardzo potrzebna i że chcieliby  
w przyszłości pracować.  

W odniesieniu do przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia w otoczeniu lokal-
nym badanych nasi respondenci wskazywali, że nie ma pracy, ponieważ nie ma 
firm, gdzie można się zatrudnić. Ludzie, w opiniach respondentów, nie mają także 
pracy, ponieważ nie mają kwalifikacji do tego, aby konkurować z innymi. Szansę 
mają ci, którzy mają znajomości oraz wysokie wykształcenie i wiedzę, jak się sprze-
dać. Wszyscy respondenci deklarują, że w okolicy większość znanych im ludzi ma 
analogiczne problemy. Bezrobocie w ich opinii grozi większości mieszkańców oko-
licy – nie ma tylu miejsc pracy, żeby z każdej rodziny wszyscy mogli znaleźć pracę.  
Respondenci są zgodni, że w innych powiatach ludzie mają takie same problemy  
i bezrobocie jest powszechną sytuacją w biografiach mieszkańców innych jednostek 
terytorialnych. Choć mają świadomość, że w okolicy nie ma wielu zakładów, które 
stwarzałyby szansę na zatrudnienie dla większej liczby osób, to problem wydaje im 
się uniwersalny. Respondenci znają takich, którym się udało i pracują. Tłumaczą to 
np. faktem „znalezienia się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie”, wcze-
śnie podjętą decyzją o wyjeździe za granicę, kiedy nie było tam jeszcze tak dużej 
konkurencji. Pracują ci znajomi, którzy decydują się poświęcić życie rodzinne i po-
dejmują pracę w innym mieście.     

Zdaniem respondentów „aktywne” poszukiwanie pracy to myślenie o pracy bez 
przerwy. To stałe orientowanie się w ofercie PUP, to przeglądanie ogłoszeń w skle-
pach, w prasie. To wypytywanie znajomych o oferty pracy i – jak stwierdzają re-
spondenci – „chodzenie za pracą” do konkretnych firm i pytanie, czy teraz lub  
w przyszłości jest szansa na pracę. Jak wskazywała cytowana już Violetta: „[…] 
takie szukanie to zapytywanie, chodzenie po zakładach pracy. Nie tylko, że ktoś wy-
łoży kawę na ławę, tylko jednak zainteresowanie same swoje. Ale u nas kobiet jest 
ciężko dostać pracę, mężczyzna łatwiej. A jeżeli jest jakakolwiek praca, to naprawdę 
to jest za marne pieniądze i nieraz to należy przedłożyć, czy to będzie się opłacało, 
koszty dojazdu”. Respondenci mają świadomość, że obecnie żeby zdobyć pracę, 
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trzeba wykazać się dużą aktywnością, a sukces nie jest gwarantowany. Respondenci 
wskazują, że praca to nie tylko pieniądze. Za ważne profity uznają satysfakcję, lep-
szą samoocenę, poczucie, że jest się potrzebnym. Praca to także możliwość nawią-
zywania relacji z innymi ludźmi, szansa na wyjście z domu i – co było często pod-
kreślane – optymistyczne patrzenie w przyszłość. Brak pracy oznacza życie z dnia 
na dzień. Praca pozwala na plany i optymizm. Satysfakcja z pracy jest w opiniach 
respondentów bardzo ważna. Jeśli jest satysfakcja, to pracownik jest bardziej efek-
tywny i praca daje mu więcej niż tylko pieniądze. Część respondentów podkreślała, 
że praca w złych warunkach i niedająca satysfakcji jest prawie tak dysfunkcyjna jak 
brak pracy.  

Gdyby w okolicy była praca, to badani – według deklaracji – wyzbyliby się 
wszystkich problemów finansowych i domowych. Większość respondentów zgodnie 
uznaje, że w przyszłości stała praca zarobkowa stanie się ich udziałem, a ich sytu-
acja się poprawi. Tylko jedna osoba stwierdziła, że nie liczy na to, że sama kiedyś 
znajdzie sobie miejsce na rynku pracy. Badani świadomi są licznych barier i pro-
blemów na rynku pracy, ale raczej deklarują optymizm. 

Wsparcie 

Respondenci deklarują, że ich budżet rodzinny opiera się na stałych lub okre-
sowych dochodach małżonka ewentualnie – w okresach braku stałej pracy –  na za-
siłku dla bezrobotnych po spełnieniu kryterium umożliwiającego jego pobieranie, na 
emeryturach rodziców, którzy wspierają, ale także na pracy sezonowej wykonywa-
nej przez respondentki. Aktualnie żaden z respondentów nie korzysta ze wsparcia 
ośrodka pomocy społecznej. W przeszłości były momenty, w których respondenci 
spełniali kryteria dochodowe i otrzymywali zasiłek rodzinny. Jednak dotyczy to 
mniejszości. Respondenci deklarują, że aktualne dochody partnera czy domowników 
przekraczają wysokość dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń. Sta-
że, przygotowanie do zatrudnienia w miejscu pracy, prace interwencyjne to formy 
wsparcia w ofercie PUP, które były wykorzystywane przez członków rodziny re-
spondentów. Ogólnie respondenci pozytywnie oceniają te formy wsparcia, z tym, że 
nie przełożyły się one na znalezienie i utrzymanie stałej pracy. Respondenci traktują 
to wsparcie jako sezonową możliwość, która daje satysfakcję, środki finansowe, 
doświadczenie, ale jest bez konsekwencji dla znalezienia zatrudnienia. Symptoma-
tyczne, że w kolejnym powiecie respondenci zgodnie uznawali, że nie mają wiedzy, 
doświadczeń i opinii na temat programów wsparcia adresowanych do osób bezro-
botnych. Nie korzystali z takich form wsparcia, ale chętnie dowiedzieliby się o ta-
kiej ofercie.       

W zakresie oceny własnych cech, które mogą odgrywać pozytywną lub nega-
tywną rolę na rynku pracy, respondenci wykazywali realny problem z autoanalizą  
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i wskazaniem swoich cech. Szczególnie dotyczy to własnych zalet. Za swoją słabość 
badani zgodnie uznali brak wykształcenia adekwatnego do zapotrzebowania zgła-
szanego obecnie na rynku pracy. Jedna z naszych respondentek podkreślała, że „[…] 
słabsza strona to u mnie to, że nie mam podparcia w wykształceniu. […] To może 
dlatego, że ja jednak nie skończyłam studiów, tylko mam studium ekonomiczne. 
Wykształcenie dzisiaj odgrywa taką rolę, że nie jestem w stanie nic zrobić”.  

Zdaniem respondentów za pomoc bezrobotnym odpowiedzialne są władze po-
wiatowe i lokalne instytucje. Jednak część respondentów podkreśla, że nie może być 
mowy o skutecznej pomocy bez zaangażowania samych bezrobotnych. Bez ich 
udziału nie staną się pracującymi – nie zdobędą i nie utrzymają pracy. Także zatem 
po ich stronie leży odpowiedzialność za własny los. Ale najważniejsze zobowiązanie 
niesienia skutecznej, adekwatnej pomocy leży po stronie PUP, OPS i lokalnych 
władz. W opinii badanych rząd i politycy koncentrują się jedynie na własnych spra-
wach, własnych problemach, interesach i konfliktach, w których tkwią. Nie sposób 
oczekiwać, że politycy z góry pomogą w czymś ludziom – z ich perspektywy są 
tylko ważne ich problemy i kłótnie, a nie losy innych, anonimowych ludzi.  

Władze lokalne w opinii badanych, jeśli mają środki, to przeznaczają je na po-
moc potrzebującym. Respondenci twierdzą, że oni raczej z tej pomocy nie korzysta-
li, ale na pewno „komuś” władza stara się pomagać. Jak podkreślała jedna z naszych 
respondentek: „Na ten czas to źle się dzieje w naszej polityce. Nikt nie patrzy na to, 
co można pomóc, tylko patrzy się na bardziej wygórowane sprawy, jednak ludzi 
najbiedniejszych to… nie zwraca się na to uwagi, bo politycy nie mają z tym do 
czynienia, nie maja takich problemów. Oni nie mają takich trudności życiowych, im 
jest łatwiej, pieniążki same wpływają”. Zdecydowanie władza powinna myśleć  
o mieszkańcach, ale respondenci mają świadomość, że trudno przedstawicielom lo-
kalnej administracji zrozumieć tych, którzy są w zupełnie innym położeniu. Jak 
twierdzą, to nie jest wina władzy, że „głodnego syty nie zrozumie”.  

Lokalna polityka społeczna, uwarunkowania rynku pracy, sytuacja 
osób bezrobotnych z perspektywy lokalnych przedsiębiorców 

Lokalne problemy (z perspektywy) biznesu 

Odnośnie do podstawowych trudności doświadczanych lokalnie w ostatnich la-
tach, przedsiębiorcy uważają, że problemem jest brak zakładów pracy oraz brak wy-
kwalifikowanych pracowników, na których byłoby zapotrzebowanie na rynku. Z ob-
serwacji respondentów wynika, że małe gospodarstwa rolne stanowią podstawę 
gospodarczą powiatu – mało korzystną rozwojowo i determinującą rynek pracy. 
Problemem są z plony w rolnictwie i ceny płodów rolnych, bo warunkuje to jakość 



 125 

życia wielu mieszkańców powiatu, a jednocześnie niskie kwalifikacje i brak mobil-
ności bezrobotnych uniemożliwia im zmianę swojej sytuacji przez znalezienie pracy.  

W opinii badanych przedsiębiorców z powiatu przysuskiego rozwój lokalny łą-
czony jest z możliwościami bycia zatrudnionym i zatrudniania. Do rozwoju prowa-
dzić mają kursy i szkolenia ukierunkowane na zwiększanie kwalifikacji ludzi w wie-
ku aktywności zawodowej. Partnerstwo rozumiane jest jako współpraca władzy 
samorządowej z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Subsydiarność  
w opiniach badanych przedsiębiorców to współfinansowanie przez państwo części 
wynagrodzeń pracowników, a zatem traktuje się to pojęcie jako synonim subsydio-
wanego zatrudnienia.   

W ocenach silnych stron oraz słabości gminy i powiatu z perspektywy jakości 
życia mieszkańców nasi respondenci za słabe strony uznali (sic!) brak rozwiniętej 
infrastruktury kulturalnej (np. kina). Silnych stron powiatu badani przedsiębiorcy 
nie byli w stanie wskazać. 

Władze lokalne nie utrudniają działalności biznesowi, wspomagając jego inicja-
tywy programami stażowymi i gwarantując przez to tanich pracowników. Innych 
form wsparcia nie sposób wskazać. Biznes według badanych wspomaga rozwój 
lokalny przez zatrudnianie ludzi (z tym jednak jest trudno ze względu na brak wy-
kwalifikowanej kadry w powiecie) oraz prowadząc działania filantropijne (darowi-
zny, sponsoring). To jest podstawowy wkład inicjatyw biznesowych w rozwój po-
wiatu i konkretnych gmin.  

Poproszeni o wskazanie lokalnych cech sprzyjających prowadzeniu biznesu  
i tych, które to utrudniają, respondenci stwierdzali, że brak jest realnych silnych 
stron, które można by uznać za lokalną specyfikę ułatwiającą prowadzenie biznesu. 
Jak stwierdził nasz respondent: „Nie ma tu niczego szczególnego. Nie, no to już co 
mówiłem, że generalnie nie ma tam jakichś utrudnień ze strony władz, jeżeli ktoś 
chce się rozwijać czy coś tam otwierać nowego, no to generalnie tam… jeżeli chodzi 
o załatwienie koncesji czy coś, to idzie szybko, sprawnie, nie. Utrudnień raczej nie 
ma, ale czy to od razu lokalna polityka? Nie wiem”.  Słabością jest brak kwalifikacji 
mieszkańców okolicznych miast i wsi, co skutkuje faktem, że poszukuje się pracow-
nika na wakujące stanowisko w innych powiatach. Badanym trudno mówić o dyna-
mice i zmianach odczuwanych w ostatnich latach w zakresie warunków do prowa-
dzenia biznesu, oprócz może kryzysu gospodarczego, który nie skłania do inwestycji 
i optymistycznego patrzenia w przyszłość.  

Respondenci stwierdzają, że podstawowym problemem z zakresie potencjału 
pracowników oraz kultury i organizacji pracy, który wyraźnie odczuwają, prowa-
dząc podmiot gospodarczy, są kwalifikacje pracowników – zdecydowanie zbyt ni-
skie i niedostosowane do oczekiwań. Podkreślała te problemy jedna z badanych 
przedstawicielek biznesu, wskazując, że „[…] potencjał pracowników – tak jak mó-
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wiłam, jakieś problemy z kwalifikacjami i tak naprawdę jest wielu kandydatów do 
pracy, ale niestety większość z nich nie ma wymaganych na przykład przez nas 
kwalifikacji, więc to też jest to ograniczenie”. Trudno uznać, że pracownicy myślą  
o firmie w kategoriach zespołowych. Mamy do czynienia, jak ujął to jeden z respon-
dentów, z „kulturą patriarchalną”, w której właściciel musi utrzymywać porządek  
i pilnować wszystkiego w firmie.  

Strategia lokalna 

Podobnie jak w innych analizowanych powiatach respondenci – według ich 
deklaracji – nie znają zapisów strategii lokalnych i jak stwierdzają, interesuje ich 
prowadzenie biznesu, a nie zapoznawanie się z lokalnymi pomysłami na przyszłość. 
Nie spodziewają się po lokalnej strategii gruntownych zmian i ułatwień w prowa-
dzeniu działalności. Nie odczuwają, by ich głos był ważny dla lokalnych urzędni-
ków. W konsekwencji respondenci nie mają poczucia, że ich interesy są uwzględ-
niane w konstrukcji lokalnej polityki społecznej. W zakresie lokalnej współpracy 
między biznesem i instytucjami polityki publicznej respondenci wskazują na okazjo-
nalne kontakty z PUP, ale już nie współpracują z organizacjami społecznymi.  

Bezrobotni i ich problemy 

Opisując lokalny rynek pracy z perspektywy ostatnich lat, respondenci podkre-
ślili, że właśnie w ostatnich latach ruchy migracyjne spowodowały zmiany na lokal-
nym rynku pracy. Generalnie jednak lokalny rynek pracy to przede wszystkim brak 
zakładów pracy i małe gospodarstwa rolne jako podstawowe źródła dochodów 
mieszkańców. Dawne rozwiązanie – prowadzenie gospodarstwa rolnego i jedno-
czesne zatrudnienie poza rolnictwem – rzadko obecnie się spotyka. Trudno jest za-
tem stwierdzić, że mamy do czynienia w ostatnich latach z przyrostem miejsc pracy. 

Zdaniem badanych przedsiębiorców bezrobocie oficjalnie rejestrowane jest po-
wiązane z częstymi praktykami podejmowania pracy w „szarej strefie”. To właśnie 
praktyki „ukrywania” zatrudnienia powodują, że w statystykach są nieprawdziwe 
wskaźniki ukazujące sytuację związaną z bezrobociem. Jeden z przedsiębiorców 
stwierdził w tym względzie: „[…] po części jest to bezrobocie ukryte w ten sposób, 
że osoby, że część pracuje za granicą albo z doskoku, a nigdzie tutaj nie jest w żad-
nej firmie. Na papierze tak, na pewno problem z tego, że jest to teren rolniczy  
i gros osób wiąże swoje podstawowe dochody z rolnictwem. No i że firm nie ma tu 
wiele”. Respondenci są skłonni uznawać, że w powiecie stopa bezrobocia nie jest 
szczególnie wysoka, a samo bezrobocie nie jest większym problemem niż gdzie-
kolwiek indziej. Sami bezrobotni to w opinii respondentów osoby bez kwalifikacji, 
bez wyuczonego zawodu, które kilkanaście lat temu odeszły z rynku pracy i nie 
wykazują wielkiej aktywności, aby na ten rynek powrócić. Są to także kobiety, które 
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nigdy nie pracowały, ponieważ zajmowały się wychowywaniem dzieci. Ich proble-
mami, według badanych, lokalna władza interesuje się jedynie przed wyborami. Na 
co dzień nie widać takiego zainteresowania.  

Respondenci uważają, że nie można się użalać nad bezrobotnymi. Oczywiście, 
stosowne instytucje powinny dawać ofertę kursów, szkoleń, aby można było zwięk-
szać swoje kwalifikacje, ale przede wszystkim są to ludzie, którzy nie chcą zmienić 
swojej sytuacji, a przynajmniej nie widzą tu miejsca na aktywność własną. Jedno-
cześnie respondenci nie są w stanie wskazać silnych i słabych stron gminy lub po-
wiatu w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia.     

Zdaniem respondentów, wśród niezbędnych działań adresowanych do długo-
okresowo bezrobotnych dobrym pomysłem jest organizowanie staży dla ludzi  
w wieku 50+, ponieważ bez stażu nie są oni gotowi, żeby z marszu zmienić nawyki 
dnia codziennego i stać się pełnosprawnymi pracownikami. Respondenci podkre-
ślają jednak, że mają złe zdanie o tych, którzy długo są bez pracy, widzą w ich 
postawie brak realnej chęci, by stać się osobą użyteczną w miejscu pracy. Bezro-
botny długookresowy nie jest uznawany przez respondentów-przedsiębiorców za 
kandydata do pracy – nie ma kwalifikacji, nie chce ich zdobywać, więc nie zależy 
mu na tym, żeby pracować. Jeden z naszych rozmówców w następujący sposób 
zdefiniował osobę długookresowo bezrobotną: „Ja uważam, że bezrobotny długo-
okresowy to taka osoba, która nie chce pracować. No wie Pani, ja, tak jak wspomi-
nałem, jedną osobę brałem, która była tam zarejestrowana jako bezrobotna, no, ale 
to mówię, ale z tym był problem. […] To są osoby, które wolą prowadzić pasożyt-
niczy tryb życia, niż wziąć się do jakiejś konkretnej roboty. Tu nie ma takich przy-
padków, gdzie osoby tam jakoś drastycznie tej pracy poszukują”. Dlatego też re-
spondenci uznają, że nie sposób mówić o praktykach dyskryminacji osób bezrobot-
nych długookresowo. Traktują ich jako ludzi, którzy nie chcą się kształcić, więc  
w konsekwencji ich sytuacja zależy tylko od nich samych. To oni sami wpędzają się 
w kłopoty. Firmy chcą się rozwijać, więc niewykluczone, że będą kolejne zatrud-
nienia, co w opinii badanych należy uznać za wkład biznesu w rozwój lokalny i wal-
kę z powszechnym bezrobociem. To jednak zależne jest od koniunktury. Jeśli bę-
dzie, to respondenci deklarują, że sami wyjdą z ofertą współpracy z PUP i stworzą 
miejsca pracy dla wykwalifikowanych kandydatów na pracownika.   

Podsumowanie – bezrobotni długookresowi  
i redukowanie bezrobocia w powiecie przysuskim 

Spośród typów strategii przetrwania stosowanych przez ludzi charakteryzują-
cych się deficytem środków finansowych, długookresowo bezrobotni w powiecie 
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przysuskim przede wszystkim wybierają dorywcze prace i na nich się koncentrują, 
zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Przedstawiciele lokalnej władzy, pracownicy 
socjalni, doradcy zawodowi podkreślali bowiem, że wielu mieszkańców powiatu po-
dejmuje takie prace i na nich opiera budżet gospodarstwa domowego. Niektórzy nasi 
respondenci dostrzegali w tym rozwiązaniu swoisty wybór, który da się sprowadzić 
do odrzucania rygoru stałej pracy na rzecz intensywnie obciążających aktywności, 
które pozwalają przetrwać, spłacić dług, ale nie gwarantują bezpieczeństwa. Emi-
gracja lokalna i zagraniczna uznawana jest przez naszych respondentów za szansę na 
zmianę sytuacji socjalnej. Osoby, które w gospodarstwach domowych badanych 
bezrobotnych migrowały, pokazały, że można żyć inaczej, choć nasi rozmówcy 
często podkreślali, że oni na taką aktywność pozwolić sobie nie mogą (ograniczenia 
zdrowotne, wiekowe, rodzinne). Wśród czynników społecznych, ekonomicznych  
i demograficznych, które ograniczają szanse na aktywizację zawodową osób chro-
nicznie bezrobotnych, warto podkreślić realne w powiecie przysuskim (na podstawie 
deklaracji naszych respondentów) niedostatki w zakresie inwestycji, inicjatyw go-
spodarczych. Problemem jest w opinii badanych dominacja gospodarstw rolniczych 
o rozdrobnionych areałach. Problemy rolników stają się problemami powiatu – 
zwłaszcza dotyczy to tych, którzy kiedyś wspierali się pracą dodatkową (poza go-
spodarstwem), a dzisiaj, opierając się jedynie na aktywności w gospodarstwie, mają 
problem z przetrwaniem. Istotnym problemem i ograniczeniem rozwoju lokalnego  
i niwelowania problemu bezrobocia jest wskazywany przez naszych rozmówców 
brak kwalifikacji mieszkańców powiatu, którzy doświadczenia związane z pracą 
„zamknęli” wraz z początkiem transformacji. Są to te osoby, które w wywiadach 
deklarowały, że nie pracują już od 20 i więcej lat. Ale mówiąc o niskich zasobach 
kwalifikacji zawodowej i wykształcenia, należy także wskazać na ludzi młodych, 
kończących wcześnie edukację i niespełniających wymagań lokalnego rynku pracy. 
Na podstawie opinii badanych mieszkańców powiatu przysuskiego takie można  
w nim wskazać podstawowe problemy i uwarunkowania sytuacji na rynku pracy. 
Potrzeby i motywacje badanych przedstawicieli długookresowych bezrobotnych  
w powiecie zdają się być takie, jak w innych badanych powiatach. Warto podkreślić, 
że część bezrobotnych długookresowych obarcza także siebie winą za swoją sytu-
ację (brak kwalifikacji, wiedzy, uwarunkowania rodzinne), a nie upatruje jej przy-
czyn tylko w ograniczonej ofercie pracy i wymaganiach pracodawców. Aspirują oni 
do zdobycia stałej pracy, dostrzegają jej wartość, ale często ograniczają się do okre-
sowego równoważenia budżetu rodzinnego przez dorywczą pracę. Według opinii 
przedstawicieli władz samorządowych, pracowników socjalnych, doradców zawo-
dowych oraz lokalnych pracodawców, bezrobocie długookresowe w powiecie wy-
nika z braku miejsc pracy i braku kwalifikacji oraz chęci do pracy po stronie samych 
bezrobotnych. To jest zgodna interpretacja wszystkich stron, również bezrobotnych 
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– tych, którzy w gospodarstwie domowym korzystają ze stałej pracy zarobkowej 
jednego z domowników, i którzy sami w nieodległej przeszłości pracowali. Nie ma 
lokalnej specyfiki prowadzonej polityki aktywizacji osób chronicznie bezrobotnych 
w opinii przedstawicieli władz samorządowych, pracowników socjalnych, doradców 
zawodowych oraz lokalnych pracodawców. Przysuskie Służby Komunalne stanowią 
jedyny przykład ciekawej lokalnej inicjatywy, która przynosi wymierne skutki  
w tym zakresie. Poza tym w powiecie mamy do czynienia z koncentracją na stan-
dardowych działaniach i instrumentach stosowanych w Polsce w ramach polityki 
rynku pracy. 

W zakresie szans i barier lokalnej polityki i działań aktywizacyjnych na rzecz 
osób chronicznie bezrobotnych badani wskazywali, że plany na przyszłość ograni-
czają się do kontynuacji rozpoczętych inicjatyw, projektów (z których – co należy 
podkreślić – wielu się nie realizuje). Barierą jest brak woli współpracy dużej części 
bezrobotnych, brak korzystnej przestrzeni do inwestycji i brak rozwoju przedsię-
biorczości. Trzeba podnieść także brak realnych pomysłów na wykorzystanie poten-
cjału turystycznego. Pomimo że lokalne strategie społeczne uwzględniają zapisy, że 
przyszłość gmin i powiatu opierać się ma na rozwoju turystyki, to w praktyce braku-
je pomysłu, jak osiągać ten cel. Pracodawcy wskazują na nieprzewidywalność mo-
żliwości rozwojowych firm i brak kwalifikacji oraz chęci podjęcia pracy u bezrobot-
nych, którzy mogliby stać się potencjalnymi pracownikami. Firmy nie są w stanie 
rozwijać się i jednocześnie bardziej otwierać na nowych pracowników. Przed-
siębiorcy nie oceniają pozytywnie ani relacji z lokalnymi władzami, ani warunków 
do prowadzenia działań inwestycyjnych. Szanse aktywizacji zawodowej mężczyzn  
i kobiet, którzy pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy, ci spośród naszych re-
spondentów, którzy mają wpływ na lokalną politykę społeczną, wiążą z robotami 
interwencyjnymi, robotami publicznymi, mobilizacją do pracy bezrobotnych (o ile 
będą na to pomysły i instrumenty). Bariery w polityce aktywizacji bezrobotnych 
stanowią: rolniczy charakter, brak przemysłu i miejsc pracy związany z brakiem 
inwestycji i przedsiębiorczości. Warto podkreślić także brak kwalifikacji i chęci 
zmiany swojej sytuacji po stronie bezrobotnych oraz lokalną walkę polityczną – na 
co zwracają uwagę przedsiębiorcy, ale i pracownicy systemu pomocy społecznej  
i administracji pracy – która nie sprzyja spójnej polityce, sieciowości działania  
i skutecznej, innowacyjnej aktywizacji. 
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3.4. SZANSE I PROBLEMY MIASTA RADOMIA 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy lokalnej władzy 

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Otwierające wywiad pytanie zadane przedstawicielom władz, podobnie jak  
w przypadku pozostałych powiatów, dotyczyło podstawowych problemów, które  
w opinii respondentów doskwierają mieszkańcom miasta. Badani na pierwszym 
miejscu wskazali wysoką stopę bezrobocia, co jest efektem transformacji i upadku 
dużych zakładów przemysłowych: „lata 90. były dla Radomia czasem bardzo trud-
nym, w bardzo krótkim czasie padło wiele dużych zakładów i ten rynek tak naprawdę 
do dnia dzisiejszego nie wydźwignął się”. Jego konsekwencją jest relatywnie wysoki 
odsetek osób ubogich, niskie dochody na głowę mieszkańca, wysokie wydatki na 
pomoc społeczną oraz znaczna liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących 
na czarno bądź w szarej strefie. Kwestia bezrobocia na tyle zdominowała dyskusję, 
że rozmówcy mieli problemy ze wskazaniem innych, niepowiązanych z rynkiem 
pracy problemów. Jednocześnie działania ograniczające ten problem, przede wszy-
stkim polegające na przyciągnięciu nowych firm i inwestorów, uznawane były za 
główny sposób rozwiązania problemów lokalnych. W ramach pytań szczegółowych 
spytaliśmy również o istnienie w powiecie takich problemów, jak niska kultura 
organizacji pracy, niedostateczny transfer nowych technologii oraz niewystarczająca 
wiedza o pozyskiwaniu środków pomocowych, poprosiliśmy też o ocenę działań 
promocyjnych miasta. W pierwszych dwóch kwestiach respondenci zgodzili się, że 
jest to problem, choć odnotowali – bez doprecyzowania, na czym dokładnie ona 
polega – poprawę w porównaniu z ostatnimi latami. W przypadku wiedzy o pozyski-
waniu środków unijnych stwierdzono, że nie ma to istotnego znaczenia, a problem 
tkwi raczej w niewystarczającej puli środków. Bardzo wysoko oceniono natomiast 
ofertę promocyjną miasta, w tym opracowanie marki, strategii miasta i finansowanie 
wielu działań związanych kulturą. 

Kolejną kwestię, o której dyskutowaliśmy z naszymi rozmówcami, stanowiły 
najważniejsze silne i słabe strony powiatu, które mają przełożenie na uwarunkowa-
nia jakości życia mieszkańców. Przedstawiciele władz lokalnych do silnych stron 
miasta zaliczyli infrastrukturę społeczną, obejmującą zarówno szkolnictwo, w tym  
w szczególności na poziomie średnim, służbę zdrowia: „mamy dwa na bardzo wyso-
kim poziomie szpitale”, jak i dostępność dóbr kultury – kina, teatru, czy istnienie 
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zaplecza gastronomicznego. Za swój atut, choć bardziej w kontekście powiatu ra-
domskiego, a nie tylko samego miasta, uznali również położenie: „lokalizacja jest 
bardzo silną stroną powiatu, ponieważ krzyżują się tutaj wszystkie duże drogi: 
północ-południe, wschód-zachód i »siódemka«, i »dwunastka«”. Jeden z rozmów-
ców podkreślił również wysoką aktywność społeczną mieszkańców Radomia przeja-
wiającą się w dużej liczbie organizacji pozarządowych i wolontariuszy czy centrów 
aktywności lokalnej (CAL). Do słabych stron zaliczono natomiast brak środków 
oraz ograniczony rozwój gospodarczy, co także jest pochodną wskazywanego wcze-
śniej wysokiego bezrobocia, a także niedobór miejsc w żłobkach i ograniczony do-
stęp do lekarzy specjalistów. W tej ostatniej kwestii podkreślono jednak, że jest to 
problem ogólnopolski, a nie wynikający ze specyfiki miasta. 

Odpowiadając na pytanie, co można zatem uznać za lokalną specyfikę i czy 
istnieje coś takiego, jak lokalna polityka społeczna prowadzona na terenie miasta, 
jeden z badanych wskazał na wsparcie udzielane przez miasto organizacjom poza-
rządowym: „w tym roku miasto powołało centrum dla organizacji pozarządowych 
[…] oferujemy wsparcie nie tylko finansowe, ale także techniczne”. Specyfiką mia-
sta miałby być także rozwój wsparcia dla rodzin, dzieci, które nie mogą wycho-
wywać się w rodzinach biologicznych, w tym rodzin zastępczych i rodzinnych do-
mów dziecka.  

W projekcie interesowało nas także, w jaki sposób planuje się i realizuje 
inicjatywy socjalne. Kto wychodzi z pomysłem, kto planuje, kto realizuje działania  
i w końcu kto monitoruje efekty. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na rozbież-
ność pomiędzy przedstawicielem Radomia – definiował on inicjatywy w kontekście 
polityki społecznej, wskazując, że mogą być podejmowane w różnym zakresie przez 
bardzo różne podmioty, w tym bezpośrednio przez samych mieszkańców – a przed-
stawicielami powiatu ziemskiego. Ci ostatni definiowali bowiem inicjatywy socjalne 
przede wszystkim z perspektywy pomocy społecznej i działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie jako głównego inicjatora aktywności w tym zakresie. 
Wszyscy badani byli jednak zgodni co do znaczącej roli funduszy unijnych, które 
pozwoliły na znaczne zwiększenie zakresu działań: „działać zawsze można, nato-
miast byłyby to dużo mniejsze możliwości, niż kiedy te fundusze są, napływają”. 
Jednocześnie działania te są postrzegane jako wzajemnie się uzupełniające, a przy-
najmniej niedublujące się. Z drugiej strony z perspektywy bezrobotnych nie jest to 
do końca prawda i trudno mówić o efekcie synergii, czyli np. występowania połą-
czonych działań OPS i PUP czy też łączenia kursów z późniejszą natychmiastową 
możliwością wykorzystania zdobytych doświadczeń w trakcie stażu. 

Ostatni blok pytań w ramach pierwszej części kwestionariusza wywiadu doty-
czył takich pojęć, jak rozwój lokalny, partnerstwo i subsydiarność. O ile dwa pierw-
sze pojęcia zostały zdefiniowane w sposób poprawny, o tyle subsydiarność, podob-
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nie jak w przypadku wszystkich (sic!) pozostałych rozmówców, była błędnie koja-
rzona z dotacjami. 

Strategie społeczne 

Trudno wyobrazić sobie skuteczną i efektywną realizację celów lokalnej poli-
tyki społecznej bez znajomości zapisów lokalnej strategii, która z założenia powinna 
diagnozować najważniejsze problemy oraz wskazywać sposoby ich rozwiązywania. 
Jeśli chodzi o znajomość zapisów strategii powiatowej, respondenci stwierdzili, że 
je znają. Poproszeni o szczegóły i zaprezentowanie głównych wniosków wskazywali 
ograniczenie bezrobocia i wspieranie przedsiębiorczości, a także działania na rzecz 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Jednocześnie uznali, że działania te są kom-
plementarne do strategii wojewódzkiej, podkreślając przy tym formalny obowiązek 
wymuszający taką komplementarność. Bardzo ciekawa i symptomatyczna była przy 
tym odpowiedź na pytanie o użyteczność takiej strategii w lokalnej polityce spo-
łecznej: „jak już się coś zapisze, to staramy się to robić, ale bardzo często zapisu-
jemy w tej strategii to, co już robimy […] Pewne rzeczy zapisujemy i nieraz się do 
tych rzeczy dochodzi, a nieraz nie dochodzi z przyczyn niezależnych”. Wskazuje to 
wyraźnie na instrumentalny sposób podejścia do tego typu dokumentów oraz nad-
miernie elastyczne zasady ich tworzenia i późniejszego egzekwowania. Jednocze-
śnie jeden z respondentów wskazał, że weryfikacja strategii to przede wszystkim 
efekt wysiłków opozycji, bo opozycja jest od tego, by kontrolować władze. Nie po-
dał jednak żadnych efektów takiej kontroli, zarówno jeśli chodzi o ewentualne kon-
sekwencje dla jej realizatorów, jak i zmiany dokumentu. Taka deklaracja dotycząca 
istnienia procedur weryfikacyjnych bez podawania konkretnych efektów weryfikacji 
jest zresztą typowa dla większości rozmówców w badaniu. 

Każda strategia społeczna, o ile ma być sensownym narzędziem kreowania lo-
kalnej polityki społecznej i zarządzania nią, powinna poza mechanizmami pozwala-
jącymi na jej weryfikację uwzględniać stanowisko lokalnych partnerów społecznych 
i mieszkańców. Badani, spytani o to, czy angażowano organizacje społeczne i biznes 
w tworzenie strategii, potwierdzali ich udział w ramach obowiązkowych konsultacji 
społecznych, jednocześnie stwierdzając ich ograniczoną aktywność w tym zakresie. 
Jest to również zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla badanego obszaru, ale 
dla całego kraju, bowiem zazwyczaj strategie tego typu tworzone są przez ekspertów 
lokalnych bądź wynajętych ekspertów zewnętrznych przy niewielkim współudziale 
społeczności lokalnej.  

Przedstawiciele władz miasta zapytani o sposób finansowania realizacji zadań 
wskazanych w strategii, a w szczególności na ile muszą być angażowane środki wła-
sne, a na ile realizacja strategii zależy od środków zewnętrznych, deklarowali domi-
nującą rolę środków własnych, jednak przy istotnym współudziale środków unij-
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nych. Warto przy tej okazji porównać deklaracje władz powiatu ziemskiego, które – 
przede wszystkim ze względu na duże inwestycje infrastrukturalne w drogi – w zna-
cznie większym stopniu niż władze miasta wskazywały na rolę funduszy unijnych. 

Badani spytani wprost o to, czy strategia uwzględnia najistotniejszą z punktu 
widzenia niniejszego badania grupę, jaką są długotrwale bezrobotni, wskazywali na 
zapisy pośrednie mówiące o przyciąganiu przedsiębiorców i tworzeniu miejsc pracy, 
co oczywiście powinno się przełożyć na ograniczenie bezrobocia. Jednocześnie od-
syłali do dokumentów strategicznych i opracowań przygotowywanych przez PUP. 

Bezrobocie i aktywizacja zawodowa 

Biorący udział w badaniu przedstawiciele władz lokalnych byli zgodni, że sytu-
acja na lokalnym rynku pracy jest zła, a bezrobocie, choć nie jest tak wysokie jak na 
początku wieku, wciąż utrzymuje się na znacznym poziomie. Według rozmówców 
charakterystyczne dla radomskiego rynku pracy jest to, że praktycznie nie ma na 
nim dużych przedsiębiorstw, a dominującą rolę odgrywa sektor MSP. Negatywnym 
tego efektem są niewielkie perspektywy na szybki spadek stopy bezrobocia, bowiem 
małe firmy tworzą jedynie pojedyncze miejsca pracy. Dostrzeganą zaletą takiego 
stanu rzeczy jest to, że choć globalny kryzys, który rozpoczął się w 2008 r., pogor-
szył sytuację gospodarczą, to nie przyniósł głębszego załamania, bowiem nie było 
dużych zakładów, które swoją upadłością mogłyby pociągnąć w dół rynek lokalny. 

Respondenci wskazują również na sezonowe letnie ożywienie w zakresie za-
trudnienia związane z dorywczymi pracami w budownictwie i rolnictwie oraz wzrost 
liczby bezrobotnych w sezonie zimowym. Czynnikiem ograniczającym bezrobocie 
jest bliskość warszawskiego rynku pracy, a także duża aktywność powiatowych 
urzędów pracy realizujących unijne programy aktywizacji osób bezrobotnych. Nato-
miast okolicznością niesprzyjającą powstawaniu miejsc pracy jest niewielka liczba 
inwestorów, którzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta  
i byliby w stanie zatrudnić dużą liczbę pracowników. W tym kontekście nie powinno 
dziwić, że odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobów redukowania skali bezrobocia 
dotyczyły głównie przyciągnięcia inwestycji i przedsiębiorców. 

Przedstawiciele władz lokalnych zapytani, jakie cechy mają osoby bezrobotne, 
wskazują na znaczne zróżnicowanie w ramach tej kategorii. Jedną z wyodrębnia-
nych grup są długotrwale bezrobotni, z których znaczna część – choć nie wszyscy – 
to osoby niezaradne życiowo, regularnie korzystające ze wsparcia ośrodków pomo-
cy społecznej, które w opinii rozmówców tak naprawdę nie chcą pracować i zmienić 
swojej sytuacji: „wszyscy wiedzą, że jest pewna granica, że tylko pewien procent lu-
dzi jest w stanie wyciągnąć się z tej niemocy”. Do grup, które mają trudności na 
rynku pracy, zaliczane są także kobiety, osoby starsze oraz młodzi ludzie tuż po 
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studiach, jednak odczuwana jest wyraźna różnica między bezrobotnymi, którzy 
„chcą” być bezrobotni, i bezrobotnymi „nie ze swojej winy”. 

Badani są wyjątkowo zgodni, jeśli chodzi o wskazanie przyczyn tej niekorzy-
stnej sytuacji na rynku pracy. Spowodował ją – w ich odczuciu – upadek wielkich 
zakładów przemysłowych: „Kiedyś Radom i okolice to były obszary stricte prze-
mysłowe […] Rozwój miasta był związany z rozwojem przemysłu, potem to wszystko 
padło”. Stąd w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są te osoby, które mają 
niewielkie wykształcenie i kwalifikacje. 

Respondenci uznali, że działania na rzecz osób pozostających bez pracy a prag-
nących znaleźć zatrudnienie bądź podjąć działalność gospodarczą koncentrują się 
przede wszystkim w urzędzie pracy i obejmują dostępne w jego ramach narzędzia 
oraz po części w ośrodku pomocy społecznej. By zwiększyć efektywność wzajemnej 
współpracy, ale też jednocześnie kontrolę nad działaniami, przedstawiciel władz 
miasta postuluje wydzielenie w ramach PUP miejskiego urzędu pracy, tak by lepiej 
wspomagać mieszkańców powiatu grodzkiego, co było podane jako przykład po-
tencjalnej „dobrej praktyki”. Innym dobrym wzorem jest aktywizacja bezrobotnych 
w ramach CAL. 

Pomimo deklaracji badanych, że osoby długotrwale bezrobotne nie są dyskry-
minowane na rynku pracy, postrzeganie znacznej ich części jako osób, które nie 
chcą pracować i jedynie wykorzystują obowiązujący system wsparcia, może w prak-
tyce przejawiać się dyskryminacją i niechęcią do zatrudniania pracowników pozo-
stających zbyt długo poza rynkiem pracy. 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy pracowników 
socjalnych i doradców zawodowych  

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Rozmówcy, zapytani na wstępie wywiadu o to, jakie są podstawowe problemy 
mieszkańców Radomia, podobnie jak przedstawiciele władz samorządowych wska-
zywali przede wszystkim na bezrobocie i powiązany z bezrobociem problem ubó-
stwa, wymieniając również okoliczności wpływające na brak zatrudnienia, takie jak 
konieczność opieki nad dziećmi, niedopasowanie kwalifikacji i wykształcenia do 
potrzeb rynku pracy czy też niepełnosprawność. Dopiero w dalszej kolejności po-
jawiła się kwestia ubóstwa rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących 
dzieci i mających problemy wychowawcze, przestępczości. 

Przedstawiciele pracowników socjalnych i doradców zawodowych, choć nie do-
strzegają, by w Radomiu była prowadzona jakaś specyficzna dla tego miasta lokalna 
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polityka społeczna, dostrzegają jednak potrzebę jej wprowadzenia, wynikającą z lo-
kalnych uwarunkowań: „w Radomiu było kiedyś dużo dużych zakładów pracy […] 
jest wiele osób, które ukończyły szkoły przyzakładowe ukierunkowane na te zakłady 
[…] jest kwestia przekwalifikowania tych ludzi […] w tej chwili cały rynek opiera 
się na marketach i małych firmach”.  

Pracownicy OPS dostrzegają też potrzebę większej współpracy z urzędem pracy 
w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i aktywizacji ich klientów. Jednak zapy-
tani, w jaki sposób planuje się i realizuje konkretne inicjatywy socjalne, wskazują, 
że w każdej instytucji wygląda to inaczej i poza okazjonalnymi przypadkami każda 
realizuje swoje oddzielne zadania. Co więcej, poproszeni o wskazanie, czy poza 
PUP i OPS ktoś jeszcze prowadzi działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, 
dostrzegają – choć i tak nie wszyscy – istnienie różnego rodzaju stowarzyszeń bądź 
niezależnych instytucji szkoleniowych, ale nie potrafią wymienić szczegółów 
związanych z ich działalnością. Tym oznacza, że pomimo pewnego potencjału 
pozwalającego na stworzenie sieci wsparcia dla osób bezrobotnych, nie jest on 
wykorzystany. 

Wszyscy badani podkreślają bardzo ważną rolę środków unijnych w realizacji 
lokalnych inicjatyw, co więcej, ich rola według rozmówców wydaje się nawet wzra-
stać, a niektórzy mówili wręcz, że bez tego typu środków nie dałoby się nic zrobić. 
Jednocześnie, podobnie jak przy pytaniu o znajomość działań innych organizacji, 
respondenci, choć mają świadomość, że środki unijne pozyskują bardzo różne 
instytucje lokalne, nie mają rozeznania, na co dokładnie są one wydawane. Trudno 
zatem mówić o najbardziej efektywnym sposobie wspierania bezrobotnych, co 
zresztą znajduje potwierdzenie w opiniach osób pozostających bez pracy. 

Zapytaliśmy też naszych rozmówców – podobnie jak poprzednich – jak rozu-
mieją pojęcia: rozwój lokalny, partnerstwo i subsydiarność. Rozwój lokalny to  
w opiniach respondentów zarówno powstawanie nowych zakładów pracy, podnosze-
nie kwalifikacji przez osoby nieaktywne zawodowo, jak i kreatywność samych 
mieszkańców. Partnerstwo zostało w większości przypadków trafnie zdefiniowane 
jako współpraca różnych instytucji i jednostek na rzecz wspólnego celu. Zdecydo-
wanie najtrudniejszym pojęciem okazała się subsydiarność, której respondenci nie 
potrafili skojarzyć z żadnym określeniem: „subsydiarność? nic mi to nie mówi”.  

Strategie społeczne oraz problemy OPS i PUP 

O ile znajomość strategii wśród decydentów, choćby na bardzo ogólnym pozio-
mie, nie była rzadkością, o tyle osoby odpowiedzialne za jej praktyczne wdrożenie 
w życie nie znają jej zapisów bądź (w jednym przypadku) znają ją z bardzo ogól-
nych haseł dotyczących walki z bezrobociem. Tym samym pracownicy dwóch insty-



 136 

tucji kluczowych dla wdrażania strategii nie potrafią wypowiedzieć się o założe-
niach lokalnej polityki społecznej. 

Badani zapytani, czy istnieją klarowne zasady współpracy między poszczegól-
nymi instytucjami przy rozwiązywaniu lokalnych problemów, są podzieleni w swo-
ich opiniach. Część uważa, że nie ma takich zasad, jednak inni twierdzą, że choć nie 
są one formalnie ustalone, to w praktyce zależy to od instytucji i osób w nich pracu-
jących: „to są pewne niepisane zasady, kiedy cel jest ten sam. To wszystko w zależ-
ności od osób, na jakie się trafia”. Pracownicy PUP mówili również o konflikcie 
dotyczącym przekazywania środków z urzędu miejskiego na walkę z bezrobociem. 
Chodzi tutaj o wspominany wcześniej problem wynikający z połączenia w ramach 
jednego urzędu pracy działań na rzecz powiatu grodzkiego i ziemskiego. Powyższe 
wypowiedzi wyraźnie wskazują na słabość powiązań między poszczególnymi pla-
cówkami, co wobec nieznajomość tego, co na danym terenie robią inne instytucje, 
tym bardziej osłabia możliwość koordynacji działań i stworzenia zintegrowanej sieci 
wsparcia. 

Warto zwrócić uwagę na rozbieżność w wypowiedziach pracowników OPS  
i PUP na temat podejmowania działań wykraczających poza obligatoryjne zadania. 
O ile pracownicy OPS wskazują, że w swoich codziennych obowiązkach wykraczają 
poza pewne minimum narzucone przez ustawę, np. angażując się w realizację 
kursów zawodowych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), 
opiekę nad dziećmi i rozbudowę wolontariatu, to pracownicy PUP jednoznacznie 
deklarują, że mają za małe zasoby kadrowe i nie są w stanie zrealizować niczego 
więcej poza zadaniami obligatoryjnymi. 

Wśród ograniczeń odczuwanych w ramach podejmowanych inicjatyw respon-
denci wskazują na bariery administracyjne i rozbudowaną biurokrację przy zbyt 
małej liczbie pracowników, zbyt mało funduszy na aktywizację, niskie pensje, czyli 
przede wszystkim bariery dotyczące funkcjonowania samych placówek. Tylko  
w jednym przypadku rozmówca wskazał na postawę niektórych osób bezrobotnych, 
które tak naprawdę nie chcą pracować. Ciekawe wydaje się również spostrzeżenie 
pracownika OPS, że jedną z barier jest brak koordynacji działań w ramach PO KL, 
bowiem kursy realizowane przez OPS są zbyt krótkie i powinny kończyć się stażem 
realizowanym w ramach PUP. 

Pracownicy OPS i PUP różnie też opisują proces powstawania i realizacji 
inicjatyw podejmowanych w ramach ich instytucji. Pracownicy urzędu pracy 
wskazywali na rolę kierownictwa, które jest przede wszystkim odpowiedzialne za 
planowanie. Tymczasem personel OPS wskazywał na bardziej kolegialny proces 
podejmowania decyzji, wspólne narady z kierownictwem i wyznaczanie w toku 
dyskusji lidera danego projektu. Przytaczanym przykładem takiej inicjatywy był 
projekt wyrównywania szans dla dzieci w wieku przedszkolnym, który początkowo 
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był pilotowany przez pracowników, a w kolejnym roku już bezpośrednio przez wo-
lontariuszy współpracujących z ośrodkiem. Niezależnie od powyższych mechaniz-
mów decyzyjnych zarówno pracownicy OPS, jak i PUP jednoznacznie deklarują, że 
władze placówek są otwarte na indywidualne i zespołowe inicjatywy zgłaszane 
przez pracowników. Rozmówcy podawali przykłady pisania niewielkich projektów 
w ramach programu PO KL, organizacji zasiedlenia nowego budynku czy nawiąza-
nia przez pracownika PUP szerszej współpracy z jednym z lokalnych pracodawców. 

Wszyscy respondenci deklarowali, że w ich placówkach monitoruje się efek-
tywność wydatkowanych środków i skutki podejmowanych inicjatyw. Są to zarówno 
działania bardziej formalne, przede wszystkim w ramach poszczególnych projektów 
bądź obowiązkowej sprawozdawczości, jak i – w mniejszym stopniu – nieformalne 
zainteresowanie samych pracowników. 

Wymieniając silne i słabe stron pracy w PUP i OPS, do plusów zaliczono 
wzrost roli OPS i PUP związany z rozbudowaniem świadczonej oferty, w odniesie-
niu do OPS podkreślono, że zmienia się wizerunek tej placówki, która nie jest już 
tak jednoznacznie kojarzona z opieką społeczną. Silną stroną obu placówek jest 
miejscowe kierownictwo, które zna się na swojej pracy i jest otwarte na inicjatywy 
pracowników. Wśród słabości zewnętrznych wskazano na część klientów, którzy 
„naciągają” placówki na pomoc, a tak naprawdę jej nie potrzebują, oraz w przypad-
ku PUP niewielką liczbę ofert pracy, które pracownicy mogą zaoferować bezrobot-
nym. Wśród słabości rozmówcy wymienili także niewystarczający przepływ infor-
macji i zakres współpracy w ramach samej placówki oraz pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami oraz duże obciążenie pracą poszczególnych pracowników. 

Bezrobotni i aktywizacja bezrobotnych  

Wśród cech charakteryzujących lokalny rynek pracy rozmówcy wymienili prze-
de wszystkim bardzo wysoki poziom bezrobocia. Wskazali także na pogorszenie się 
sytuacji od roku 2008, kiedy to można było znaleźć na rynku ciekawe oferty pracy, 
podczas gdy obecne są skierowane do osób z bardzo specyficznymi kwalifikacjami. 
Badani zauważyli także, że największe zatrudnienie na lokalnym rynku pracy jest 
obecnie w handlu, a stopa bezrobocia podlega sezonowym zmianom ze względu na 
prace dorywcze. Do grup najbardziej zagrożonych bezrobociem zaliczono przede 
wszystkim osoby z wykształceniem zawodowym, których kwalifikacje nie przystają 
do obecnego rynku pracy, kobiety, osoby powyżej 50. roku życia, ale też rosnącą 
grupę osób młodych z wykształceniem wyższym, które nie mogą znaleźć pracy po 
zakończeniu swojej edukacji: „politechnika radomska szkoli bardzo wielu ekonomi-
stów, co powoduje nasycenie rynku pracy tym zawodem”. 

Pracownicy OPS i PUP spytani o to, czy w gminie powstają nowe miejsca 
pracy, zgodnie zadeklarowali, że przyrost ten jest zauważalny, ale niewielki i powią-
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zany przede wszystkim z rozwojem małych firm. Wskazano również na pozytywny 
efekt powstania specjalnej tarnobrzeskiej strefy przemysłowej. Jeden z rozmówców 
zauważył, że staże, choć sprzyjają aktywizacji, zbyt rzadko przechodzą w normalne 
zatrudnienie: „są to głownie oferty pracy dla sprzedawców i staże. Niestety rzadko 
kiedy pracodawca przedłuża ten staż, a jeżeli przedłuża, to o kolejny staż”.  

Osoby bezrobotne w powiecie według pracowników socjalnych i doradców za-
wodowych są bardzo zróżnicowaną grupą zarówno pod względem cech społeczno- 
-demograficznych, jak i nastawienia do pracy. Rozmówcy w swoich wypowiedziach 
wymienili praktycznie wszystkie grupy, które tradycyjnie uznaje się za zagrożone 
bezrobociem. Najtrafniej podziały te ujął jeden z pracowników OPS: „Te osoby  
w wieku około 50 lat [...], które pracowały w latach 70., 80. i dla nich teraz bardzo 
dotkliwe jest to, że nie pracują. [...] I druga taka grupa tych młodych rozczarowa-
nych, którzy włożyli wysiłek w swoją edukację, myślą na starcie, że będą rozchwyty-
wani, a spotykają się z tą barierą, że »no dobrze człowieku, jesteś młody, wy-
kształcony, ale nie masz praktyki«. No i jest grupa takich, którzy się do bezrobocia 
przyzwyczaili. »Jestem bezrobotny, dajcie mi pracę. Wymagacie ode mnie, żebym 
pracował, to dajcie mi pracę«”. Według rozmówców obie instytucje starają się  
w swej pracy uwzględniać kontekst bezrobocia i działać w sposób możliwie zindy-
widualizowany, np. przez indywidualne kontrakty socjalne (OPS) czy próbę dopaso-
wania oferty do danej osoby bezrobotnej. 

Wśród cech przypisywanych specyficznej grupie osób pozostających bez pracy, 
jaką są długotrwale bezrobotni, wskazano przede wszystkim na spadek lub wręcz 
brak motywacji do szukania pracy i pewne przyzwyczajenie do obecnej sytuacji,  
a w skrajnej formie pokoleniowe dziedziczenie bezrobocia: „babcia korzystała  
z pomocy, rodzice korzystali i teraz wnuczek korzysta”. Osoby te w świetle wypo-
wiedzi rozmówców powinny być objęte specyficznymi formami wsparcia w znacz-
nie większym stopniu nastawionymi na motywowanie, podniesienie samooceny czy 
pracę z psychologiem. 

Zapytani o przyczyny bezrobocia w powiecie respondenci wskazują na likwida-
cję zakładów pracy zatrudniających dużą liczbę pracowników oraz niewielką liczbę 
inwestorów, którzy gwarantowaliby wzrost liczby miejsc pracy w powiecie. Obecnie 
głównym pracodawcą są sklepy oraz sektor publiczny. Jeden z pracowników PUP 
zauważył także, że częściowo za wysoką stopę bezrobocia odpowiada przejęcie 
przez PUP ubezpieczeń społecznych: „gdyby MOPS przejęły ubezpieczenia, wtedy 
byłoby wiadomo, że osoby są zarejestrowane (w PUP), więc szukają pracy”. 

Do silnych stron miasta, dających nadzieję na zredukowanie bezrobocia, re-
spondenci zaliczyli wsparcie realizowane w ramach działań instytucji, czyli dofinan-
sowanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, różnego rodzaju kursy 
i szkolenia bądź staże. Te same działania, finansowane w znacznym stopniu z fun-
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duszy unijnych, były jednocześnie wskazywane jako te, które w największym stop-
niu przyczyniły się w ostatnich latach do redukowania problemu bezrobocia, choć 
ponownie pojawił się wątek wykorzystywania przez część pracodawców staży jako 
źródła taniej siły roboczej. Dodatkowo niektórzy respondenci wskazali powstanie 
specjalnej strefy ekonomicznej oraz istnienie lokalnych filii urzędów pracy, a także 
bliskość Warszawy. Jednak według jednego z respondentów nie można wskazać 
obecnie żadnych silnych stron regionu ani sukcesów w redukcji bezrobocia, i musi 
upłynąć wiele lat, by mogło się cokolwiek zmienić. Wśród słabych stron rozmówcy 
wymieniali niewystarczające fundusze oraz słabość lokalnego rynku pracy. Jako do-
brą praktykę pracownicy PUP wskazywali natomiast organizowane przez urząd targi 
pracy dla bezrobotnych. 

Badani, zapytani o skalę dotychczas realizowanych projektów oraz o problemy 
związane z ich realizacją, mieli kłopoty z wymienieniem konkretnych projektów  
i tym samym ze wskazaniem barier. Rozmówcy dosyć ogólnie mówili o problemach 
formalnych i administracyjnych oraz niektórych uczestnikach, którzy pomimo de-
klarowanej chęci uczestnictwa w praktyce nie są dyspozycyjni, bo gdzieś pracują. 

Według pracowników socjalnych i doradców zawodowych można zauważyć 
zjawisko dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. Po części 
jest to uwarunkowane postawą i kwalifikacjami samych bezrobotnych, którzy: „nie 
mają takich umiejętności, inaczej się zachowują, są bardziej zablokowane”. Rów-
nież pracodawcy w opinii badanych wolą dać pracę osobie młodszej i bardziej 
aktywnej niż takiej, która długo była bezrobotna. Rozmówcy są także dosyć scep-
tyczni, jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, i zakładają, że bez powstania no-
wych miejsc pracy, i to skierowanych do osób mających niższe wykształcenie i kwa-
lifikacje, o aktywizację długotrwale bezrobotnych będzie niezwykle trudno. Istotny 
byłby także rozwój współpracy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami. Przy czym 
o ile przedstawiciele OPS podkreślają istnienie dobrych relacji między administracją 
publiczną i organizacjami pozarządowymi, o tyle z perspektywy urzędu pracy takiej 
współpracy nie ma bądź nic o niej nie wiadomo. 

Respondenci są przekonani, że władze samorządowe są zainteresowane jakością 
życia osób bezrobotnych i ich rodzin, jednak podkreślają, że przejawem tego zainte-
resowania jest przede wszystkim działalność PUP czy OPS. Można zatem zaryzy-
kować stwierdzenie, że respondenci utożsamiają zakres obligatoryjnych działań pod-
miotów instytucjonalnych z troską władzy. Trudno zatem mówić o jakimś nadzwy-
czajnym zainteresowaniu władz lokalnych tą problematyką. Zapytani o to, czy rów-
nież organizacje społeczne i biznes wychodzą naprzeciw problemom osób bezrobot-
nych, deklarują, że zainteresowanie takie, jeśli już występuje, to jest niewielkie bądź 
wymaga zachęty. Co więcej pracodawcy, chcąc mieć jak najtańszą siłę roboczą, 
często wykorzystują sytuację i zatrudniają pracowników na czarno.  
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Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych stale korzystających ze wsparcia  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Respondenci z grupy osób chronicznie bezrobotnych, które mają niewielkie 
szanse na zmianę swojej sytuacji, różnią się pod względem społeczno-demograficz-
nym. Są wśród nich osoby powyżej 40. roku życia pozostające wiele lat bez pracy, 
matki wychowujące dzieci, ale przynajmniej na poziomie deklaratywnym starające 
się wrócić na rynek pracy, w jednym zaś przypadku przedstawiciel drugiego poko-
lenia wieloletnich klientów pomocy społecznej. W badanej grupie przeważa wy-
kształcenie zawodowe, w drugiej kolejności średnie, a żaden z rozmówców nie 
posiadał wykształcenia wyższego. 

Badani zapytani o to, czy w ostatnich latach były okresy, w których żyło im się 
lepiej, zazwyczaj twierdzili, że już od dłuższego czasu – w jednym z przypadków 
było to 13 lat od czasu ostatniego stałego zatrudnienia – ich sytuacja nie uległa 
zmianie, a okres dobrej koniunktury wiązali z posiadaniem pracy i stałych docho-
dów. Poproszeni o wskazanie głównych problemów i sukcesów związanych z ich 
aktualnym życiem koncentrowali się na braku pracy i złej sytuacji materialnej rodzi-
ny, mieli natomiast ogromne trudności ze wskazaniem życiowych sukcesów i rado-
ści. W przypadku osób posiadających dzieci wszelkie radości dotyczyły przede 
wszystkim potomstwa, w przypadku samotnie mieszkającej respondentki były to 
spacery z psem oraz możliwość wypożyczania darmowych książek z biblioteki. By-
ły też wypowiedzi, że w ostatnim czasie nie zdarzyło się absolutnie nic pozytywnego. 

Głównym marzeniem rozmówców dotyczącym zmiany w ich gospodarstwie 
domowym i życiu było znalezienie stałej pracy. W dalszej kolejności rozwiązanie 
problemów rodzinnych: „wymieniłabym męża na lepszy model” oraz wykup lokalu 
mieszkalnego, jego gruntowny remont bądź przebudowa. 

 
Problemy z pracą 

Dla większości rozmówców brak pracy nie jest zjawiskiem nowym, bowiem od 
przynajmniej kilku lat nie pracują albo okresy ich zatrudnienia przeplatają się  
z okresami bezrobocia. Wśród młodszych wiekiem kobiet przerwa w zatrudnieniu 
często była spowodowana wychowywaniem dzieci, pozostali badani deklarowali, że 
po prostu nie mogą znaleźć zatrudnienia po ostatniej utracie pracy.  

Respondenci zazwyczaj oceniali, że wraz z utratą pracy ich życie, w tym przede 
wszystkim sytuacja materialna, uległo zdecydowanemu pogorszeniu. Jedynie młoda 
matka, która przed urodzeniem dziecka zarabiała relatywnie niewielkie pieniądze na 
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niepełnym etacie, uznała, że wraz z utratą pracy nie straciła tak dużo, by wyraźnie 
odczuć zmianę swojej sytuacji. 

Badani zapytani o to, czy oni bądź niepracujący członkowie rodziny podejmo-
wali poszukiwanie zatrudnienia, jednoznacznie twierdzili, że tak, choć niektórzy  
z nich przyznają, że obecnie raczej nie wierzą, iż można znaleźć normalną pracę bez 
znajomości, i dlatego nie poszukują jej zbyt aktywnie. Dużą przeszkodą dla młodych 
matek jest konieczność znalezienia pracy niekolidującej z wychowywaniem dzieci  
i np. odbywała się w takich godzinach, by można było zaprowadzić dziecko do 
przedszkola i odebrać je. W przypadku osób starszych nie wchodzi w grę ciężka pra-
ca fizyczna. W tych swoich poszukiwaniach badani nie kierują się specjalnymi kry-
teriami dotyczącymi zawodu, nie mają również bardzo wygórowanych wymagań 
finansowych.  

Respondenci byli zgodni co do tego, że brak pracy przekłada się na jakość życia 
ich rodziny, w tym w szczególności na sytuację materialną. Posiadanie pracy przy-
wróciłoby też im i ich życiu godność, której jako bezrobotni są w znacznym stopniu 
pozbawieni. Wśród realnych barier, które utrudniają znalezienie pracy, badani wska-
zują na pierwszym miejscu trudną sytuację na rynku pracy, ale też nieodpowiedni 
wiek (zbyt młody, ale i zbyt stary) i kwalifikacje, w tym brak znajomości języków 
obcych. Wśród badanych panuje również dosyć powszechne przekonanie, że barierą  
w znalezieniu dobrej pracy jest brak odpowiednich znajomości i powiązań. 

Co ważne w przypadku większości respondentów, w ich otoczeniu można spot-
kać wiele rodzin borykających się z problemem bezrobocia bądź osoby pracujące na 
nisko płatnych posadach. Jednak zdarzają się też osoby (matki małych dzieci), 
których znajomi w większości mają pracę. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że jest 
to kolejne pytanie, w którym odpowiedzi matek powracających na rynek pracy roz-
mijają się z typowymi poglądami osób pozostających dłuższy czas bez zatrudnienia.  

Badani zostali także zapytani, czy znają w swoim otoczeniu osoby niemające 
żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia oraz jakie są ewentualne przyczy-
ny takiego stanu rzeczy. Respondenci zazwyczaj znają takie osoby, choć podkreśla-
ją, że w przeciwieństwie do nich samych miały one lepszy start (wsparcie finansowe 
rodziny, dzieci za granicą), znajomości bądź kwalifikacje, np. ukończone studia. 
Badani są również zgodni, że w innych gminach i powiatach ludzie mają podobne 
problemy ze znalezieniem pracy, a wyjątkiem od tej reguły jest Warszawa. 

W ramach zrealizowanych wywiadów interesowaliśmy się również opiniami 
respondentów na temat roli w ich życiu posiadanej pracy oraz co tak naprawdę ozna-
cza „aktywne poszukiwanie pracy”. Rozmówcy kojarzyli aktywność przede wszy-
stkim z ciągłym chodzeniem po firmach, zostawianiem CV, przeglądaniem ofert 
pracy, można było jednak zauważyć duże zniechęcenie i niewiarę w możliwość zdo-
bycia tym sposobem pracy: „chodzenie, pukanie do drzwi i pytanie, czy można umyć 
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okna i ile ewentualnie można za to zarobić. To jest aktywne poszukiwanie pracy  
w Radomiu”. Tylko w jednym wypadku  badany nie potrafił określić, z czym mu się 
to pojęcie kojarzy, i również w jednym pojęcie to było rozszerzone na czynności 
związane z ciągłym dokształcaniem i przekwalifikowywaniem. Sama praca jest po-
strzegana przez respondentów jako wartość, która poza ewidentnymi korzyściami 
materialnymi niesie dodatkowe profity w postaci lepszego samopoczucia i umożli-
wia godne życie. Dla osób w wieku przedemerytalnym zatrudnienie kojarzy się też  
z wypracowaniem stażu pracy pozwalającego na uzyskanie emerytury. Bardzo waż-
ne jest także znalezienie takiej pracy, która przynosi satysfakcję, choć w przypadku 
części długotrwale bezrobotnych obecnie bardziej istotne jest znalezienie jakiejkol-
wiek stałej pracy.  

Na pytanie, jak wyglądałoby życie respondentów, gdyby była w gospodarstwie 
domowym praca, najczęściej odpowiadali, że żyłoby się po prostu lepiej, nie byłoby 
problemów, za co zapłacić najpierw, kombinowania, kłótni rodzinnych itp. Spytani 
o to, czy mają szanse w najbliższym czasie znaleźć zatrudnienie, respondenci po-
dzielili się w swoich opiniach. Część ma nadzieję na znalezienie pracy, choć nie są 
pewni, kiedy to nastąpi, natomiast część, zwłaszcza najstarszych i najdłużej bezro-
botnych, nie wierzy, że ich los ulegnie odmianie, co najwyżej uda im się znaleźć na 
krótko jakąś pracę dorywczą.  

Wsparcie 

Oddzielny blok pytań w ramach każdego z wywiadów stanowiły kwestie doty-
czące wsparcia otrzymywanego przez osoby bezrobotne i ich sposobów na życie. 
Dla części osób głównym źródłem dochodów jest dorywcza praca na czarno,  
w przypadku jednej z matek są to zarobki męża, kolejna z rozmówczyń jest wspie-
rana finansowo przez swoją rodzinę i zdecydowanie odrzuca możliwość wsparcia ze 
strony organizacji pomocowych. Większość jednak korzysta w mniejszym bądź 
większym zakresie ze wsparcia instytucjonalnego, w tym z zasiłków stałych (rodzin-
nych) i okresowych (także w postaci żywności, ubrań). Wypowiedzi rozmówców 
wskazują wyraźnie, że głównym partnerem jest dla nich ośrodek pomocy społecz-
nej, a nie urząd pracy, traktowany jako instytucja, w której trzeba się od czasu do 
czasu pokazać, ale nie można uzyskać realnego wsparcia: „przychodzę do urzędu  
i wychodzę z niczym, od tylu lat”. Ci, którzy korzystali z kursów i szkoleń oferowa-
nych przez PUP, wyrażają się również negatywnie o ich jakości, oceniając, że stra-
cili jedynie czas, co z drugiej strony nie dziwi, skoro mimo ich ukończenia nie zre-
alizowali swojego podstawowego celu, jakim było znalezienie zatrudnienia. Badani 
nie orientują się również dokładnie, na co mogą liczyć ze strony urzędu pracy. 

Pomimo negatywnej oceny wsparcia instytucjonalnego respondenci byli w zasa-
dzie zgodni, że to przede wszystkim państwo i władze lokalne odpowiedzialne są za 
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pomoc osobom bezrobotnym, a władze mogłyby, gdyby chciały, rozwiązać problem 
bezrobocia. Jednak zamiast tego wolą się koncentrować na dbaniu o własne interesy. 
Tylko w jednym wypadku, i to na dalszym miejscu badany zauważył, że bezrobotni 
też ponoszą odpowiedzialność za swoją sytuację. 

Jedno z końcowych pytań dotyczyło cech osobistych osób bezrobotnych i tego, 
co uważają za swoje silne strony, a co za słabości w kontekście poszukiwania  
i utrzymania pracy. Respondenci okazali się niezwykle różnorodną grupą. Wskazy-
wali na uczciwość, rzetelność, zamiłowanie do pracy fizycznej, otwartość na innych 
ludzi, sumienność i pracowitość. Znacznie większe problemy mieli ze wskazaniem 
swoich słabości. Jedna z rozmówczyń nie mogła znaleźć żadnych swoich słabych 
punktów, kolejna uznała za taki swą na niechęć do bogatych i wywyższających się, 
jeszcze inny z badanych pominął ten fragment wypowiedzi. Jedyną konkretną cechą 
wskazaną przez badanych był wiek. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nie jest to do 
końca realistyczna ocena. 

Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych poprawiających swoją sytuację  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Większość respondentów (równy udział płci w badanej grupie), to osoby w wie-
ku powyżej 40. roku życia. Wśród badanych znajdują się zarówno osoby z wykształ-
ceniem zawodowym, średnim (dominują), jak i wyższym, posiadające od jednego do 
czworga dzieci, niekiedy tworzące też gospodarstwo trzypokoleniowe, składające 
się z wnuków, dzieci i dziadków. Zazwyczaj nie pracują od 2–3 lat, ale w przypadku 
niektórych osób okresy zatrudnienia przeplatają się z okresami bezrobocia już od 
kilkunastu lat. 

Badani różnią się w ocenie sytuacji swego gospodarstwa domowego w ostat-
nich latach. Najstarsi rozmówcy są przekonani, że dawniej („za komuny”) żyło się 
znacznie lepiej niż teraz, część badanych wskazywała, że okresy relatywnie dobrej 
sytuacji gospodarstwa przeplatały się ze złymi, w zależności od tego, czy była praca, 
czy też nie. Jedna z rozmówczyń oceniała, że najlepszy okres dla firmy jej męża to 
były lata 1990–2000, respondent pracujący w branży budowlanej wskazywał na kil-
kuletni okres prosperity pomiędzy rokiem 2004 a 2008, w jednym z przypadków ba-
dany uznał, że zawsze było i jest tak samo. Jedynym elementem wspólnym była 
wyraźnie negatywna ocena teraźniejszości i sytuacji na rynku pracy. 

Dosyć oczywistym i najczęściej wskazywanym obecnym problemem rodzin re-
spondentów są trudności finansowe i brak pieniędzy na bieżące wydatki, przede 
wszystkim związane z wychowywaniem dzieci, ale też większe wydatki na remonty 
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czy zakup sprzętów domowych. Niektórzy respondenci podkreślają, że nawet jeśli 
trafi się jakaś praca, to zarobki nie są wystarczające na utrzymanie rodziny. Pochod-
ną braków finansowych są też konflikty w ramach gospodarstwa domowego. Część 
badanych ma poczucie wypalenia ciągłym poszukiwaniem pracy i brakiem stałego 
zabezpieczenia. Wśród sukcesów wymieniają przede wszystkim osiągnięcia dzieci 
lub wnuków, które są główną radością, ale też powodem trosk respondentów i mo-
tywacją do poszukiwania zatrudnienia. Znalezienie pracy jest także wskazywane ja-
ko najlepszy sposób na polepszenie sytuacji życiowej.  

Gdyby zaś respondenci mogli zmienić coś w moim gospodarstwie domowym, 
to byłoby to przede wszystkim podjęcie pracy pozwalającej na utrzymanie rodziny, 
ale plany badanych obejmowały też założenie własnej firmy, remont mieszkania, 
kupno domu czy też zabezpieczenie finansowe dzieci. Wszystkie te propozycje kon-
centrowały się zatem na kwestiach finansowych i wynikały z niedostatków doświad-
czanych w życiu codziennym. 

Problemy z pracą 

W przypadku większości respondentów przynajmniej jeden z domowników 
posiadał stałe źródło dochodów: emeryturę, pracę, nawet jeśli to była praca w szarej 
strefie. Jedynie w przypadku jednej z respondentek samotnie wychowującej dwójkę 
dzieci brak pracy wiązał się z brakiem innych środków do życia. Jednocześnie 
większość respondentów wskazała, że już od jakiegoś czasu członkowie rodzin mieli 
kłopoty ze znalezieniem pracy i często jedyną dostępną formą zatrudnienia była pra-
ca dorywcza. Bardzo trudno jest natomiast – w opinii respondentów – znaleźć stałą  
i pewną pracę pozwalającą na stabilizację zatrudnienia. Respondenci jednocześnie 
bardzo wyraźnie i boleśnie odczuwają efekty utraty dochodów płynących z pracy, są 
też motywowani przez pozostałych członków rodziny do jej szukania. 

Nie dziwi zatem dosyć jednoznaczna deklaracja wszystkich badanych respon-
dentów, że zarówno oni, jak i członkowie ich rodzin w chwili utraty pracy rozpoczy-
nali poszukiwanie nowej i w zasadzie szukają jej różnymi metodami cały czas: przez 
urząd pracy, Internet, ogłoszenia radiowe i prasowe, roznoszenie CV (nawet do firm 
aktualnie nieposzukujących pracowników), rozpytywanie znajomych. Właśnie w po-
wyższy sposób rozmówcy definiują aktywne poszukiwanie pracy, w ramach aktyw-
nego poszukiwania zatrudnienia mieści się także – przynajmniej w niektórych przy-
padkach – stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i dostosowywanie ich do potrzeb 
rynku pracy. 

Warto jednak zwrócić uwagę na powtórzoną kilkakrotnie opinię, że nie da się 
znaleźć dobrej pracy przez urząd pracy, gdzie rejestrują się głównie przedsiębiorcy 
szukający pracowników godzących się na minimalne wynagrodzenie. Przy czym 
podstawowym kryterium wartościowania zatrudnienia była wysokość zarobków, ale 
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także praca zgodna z posiadanymi kwalifikacjami oraz satysfakcja z pracy. Właśnie 
różnica w zarobkach pomiędzy pracą na czarno a legalnym zatrudnieniem wydaje 
się być decydującym argumentem za pracą nierejestrowaną, w szczególności w bra-
nży budowlanej. Znalezienie stałego zatrudnienia, poza oczywistymi korzyściami fi-
nansowymi, stanowi też dla respondentów znaczące wsparcie psychiczne, daje po-
czucie bezpieczeństwa, możliwość wyjazdu na wakacje czy planowanie przyszłości. 

Kluczową barierą w poszukiwaniu pracy jest według rozmówców wysokie bez-
robocie i brak wystarczającej liczby ofert pracy, co jest efektem upadku wielu du-
żych firm. Równie negatywnie respondenci oceniają sytuację w innych gminach  
i powiatach, choć wskazują, że w Radomiu i tak jest trochę lepiej niż np. w sąsied-
nim Szydłowcu. Te stanowiska pracy, które są dostępne, uzyskuje się w przede 
wszystkim przez znajomości, większe szanse mają też w opinii badanych osoby 
młodsze, z wyższym wykształceniem i dyspozycyjne, a w szczególnie trudnej sytu-
acji znajdują się matki z małymi dziećmi i osoby starsze. Respondenci są też zgodni, 
że pracodawcy wykorzystują sytuację i mają dużo więcej wymagań niż kiedyś, ofe-
rują jednocześnie minimalne wynagrodzenie i nie szanują pracownika, bo wiedzą, że 
zawsze mogą znaleźć jego następcę. Jeden z badanych skrytykował również efek-
tywność staży, które rzadko kiedy kończą się zatrudnieniem pracownika, co więcej – 
stażyści blokują miejsca pracy dla normalnych pracowników etatowych. 

Co istotne, według badanych w Radomiu wielu ludzi ma podobne do respon-
dentów problemy ze znalezieniem pracy, co wiąże się ze wspomnianą powyżej 
trudną sytuacją na lokalnym rynku pracy i wysoką stopą bezrobocia. Pojawiła się 
również opinia, że co prawda w Radomiu jeśli ktoś chce, to będzie pracował, ale 
jedynie za minimalne wynagrodzenie, a nie każdy jest taką pracą zainteresowany. 
Wprawdzie kłopoty na rynku pracy ma bardzo wielu znajomych osób badanych, ale 
znają oni także osoby w relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy, przy czym są to 
głównie wieloletni pracownicy, którzy pracują w jednym miejscu od wielu lat. Po-
nownie poruszono też kwestię posiadania odpowiednich znajomości, niektórzy ba-
dani wskazali także, że lepszą sytuację na rynku pracy mają osoby, które założą wła-
sną działalność gospodarczą oraz osoby młode i przebojowe. 

Respondenci poproszeni o dokończenie myśli, co by było, gdyby była praca, 
dosyć zgodnie stwierdzali, że żyłoby się po prostu lepiej, mieliby mniej stresów  
i problemów, mogliby wyjechać na wakacje, nie musieliby się martwić o codzienne 
wydatki. Przy czym część badanych spontanicznie podkreślała, że chodzi tu o stałe 
zatrudnienie. Wszyscy rozmówcy są optymistami, jeśli chodzi o szanse znalezienia 
zatrudnienia, przy czym niekiedy jest to, jak sami mówią, jedynie rodzaj pozytyw-
nego myślenia, ale w niektórych przypadkach te oczekiwania mają znacznie lepsze 
podstawy. Jeden z rozmówców planował wyjazd do pracy do Norwegii, inny dekla-
rował starania o założenie własnej firmy, inny mówił o sprzedaży mieszkania i prze-
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niesieniu się gdzieś, gdzie łatwiej o pracę, jedna z badanych sądziła, że w znalezie-
niu pracy pomoże jej przekwalifikowanie. Można zatem wyprowadzić wniosek, że 
podstawowym wyróżnikiem tej grupy bezrobotnych jest to, że pomimo iż znajdują 
się w trudnej sytuacji, nie stracili oni nadziei na jej zmianę; mają też – w przeci-
wieństwie do bezrobotnych gorzej rokujących w kwestii aktywizacji – bardziej roz-
budowany system wsparcia, o czym szerzej piszemy w kolejnej części opracowania. 

Wsparcie 

Podstawowe źródła środków finansowych w momencie utraty pracy to wyna-
grodzenie współmałżonka z pracy etatowej bądź dorywczej, emerytura, wsparcie 
finansowe dzieci lub rodziców i okazjonalnie środki uzyskane w ramach OPS – 
głównie zasiłki rodzinne na dzieci. Dobrze tę sytuację oddaje wypowiedź jednej  
z respondentek: „zazwyczaj jest tak, że pracuję, ale za miesiąc dwa już nie pracuję  
i szukam pracy [...] jak w tym samym czasie i ja i mąż nie mamy pracy, to pomagają 
nam dzieci, [ze wsparcia OPS] korzystamy rzadko, już w takich dramatycznych sytu-
acjach”. Niewielki zakres wsparcia z OPS można wytłumaczyć z jednej strony bra-
kiem spełniania kryteriów dochodowych pozwalających na skorzystanie z pomocy, 
ale też niechęcią do korzystania z pomocy społecznej ze względów prestiżowych. 

Dosyć rzadko badani korzystają także ze wsparcia urzędu pracy (poza obowiąz-
kową rejestracją), z całą pewnością nie jest to takie rozpowszechnione zjawisko, jak 
mogłoby się w przypadku osób bezrobotnych wydawać. Być może wiąże się to  
z przekonaniem, które pojawiło się w paru wypowiedziach, że urząd pracy nie jest  
w stanie zrealizować podstawowego celu, jakim jest znalezienie dla osoby bezrobo-
tnej zatrudnienia, a oferta PUP nie jest dopasowana do potrzeb bezrobotnych i sy-
tuacji na rynku pracy. Jest zatem dosyć oczywiste, że rozmówcy poza ogólnikowymi 
hasłami na temat istnienia staży, prac interwencyjnych i różnych dofinansowywa-
nych przez Unię Europejską szkoleń nie potrafią podać żadnych szczegółów doty-
czących możliwego do uzyskania w urzędzie pracy wsparcia. Wśród rozmówców je-
dynie jedna z kobiet brała udział w kursie księgowych oferowany przez PUP, 
natomiast inna z respondentek uczyła się języka angielskiego, korzystając z dofinan-
sowania w ramach PO KL, ale nie na kursie organizowanym przez urząd. 

Badani, oceniając swoje przymioty w kontekście szans na zdobycie i utrzyma-
nie pracy, rysowali dosyć optymistyczny obraz osób pracowitych, sumiennych, 
gotowych do ciężkiej pracy, wierzących we własne siły, otwartych i komunikatyw-
nych. Słabością, głównie w przypadku osób starszych, był wiek i brak odpowiednich 
kwalifikacji, np. znajomości języka angielskiego, poza tym badani wskazywali na 
prawdomówność (jako nieumiejętność zachowywania krytycznych opinii dla sie-
bie), brak konsekwencji w działaniu, brak dyspozycyjności związany z posiadaniem 
dzieci. 
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Respondenci zapytani o to, kto jest odpowiedzialny za pomoc osobom bezrobo-
tnym, w pierwszej kolejności wskazywali na państwo, jako powołane do tworzenia 
odpowiedniego prawa, oraz samorządy i urzędy pracy, których zadaniem jest wspie-
ranie lokalnego rynku pracy. Pomaganie osobom bezrobotnym jest także w opinii 
badanych jednym z podstawowych obowiązków władz i gdyby chciały, mogłyby  
w znacznie większym stopniu działać na rzecz rozwiązywania problemów respon-
dentów. Jednocześnie większość badanych nie wierzy, że otrzymają taką pomoc i że 
władze – zarówno krajowe, jak i lokalne – są naprawdę zainteresowane zmianą sytu-
acji na rynku pracy: „Tu nikt pani nie pomoże. Oni tylko dużo gadają w telewizji,  
w radiach, co to będzie i wszystko stoi w miejscu, jak sama pani wie”. Być może ten 
brak wiary w możliwość uzyskania wsparcia ze strony władz stoi za wypowiedziami 
niektórych respondentów, że to bezrobotni są współodpowiedzialni za życie swoje  
i swoich bliskich. 

Lokalna polityka społeczna, uwarunkowania rynku pracy, sytuacja 
osób bezrobotnych z perspektywy lokalnych przedsiębiorców 

Lokalne problemy (z perspektywy) biznesu 

Według badanych przedsiębiorców najważniejsze problemy odczuwane w Ra-
domiu to wysoka stopa bezrobocia, ale też niewystarczająca komunikacja i infra-
struktura lokalna. Powyższe problemy są efektem przemian ustrojowych i upadku 
dużych państwowych zakładów, ale także funkcjonowania urzędów, w tym urzędu 
pracy. 

Jeśli chodzi o rozumienie pojęć rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarno-
ści, to respondenci postrzegają je przede wszystkim z własnej perspektywy. Rozwój 
lokalny to wprawdzie rozwój na wielu płaszczyznach, ale też stworzenie dobrych 
warunków do rozwoju biznesu, partnerstwo to bardziej wymiana „ja coś tobie, ty 
coś mnie”, przy czym jeden z przedsiębiorców zauważył, że choć płaci podatki, to 
nie czuję się partnerem, bo nie uzyskuje od władz nic w zamian. Natomiast pojęcie 
subsydiarności, podobnie jak w pozostałych przypadkach, jest błędnie rozumiane, 
mylone z dofinansowywaniem, czyli subsydiowaniem. 

Przedstawiciele pracodawców mieli problemy ze wskazaniem silnych stron 
miasta z perspektywy jakości życia mieszkańców, zaliczyli do nich korzystne poło-
żenie, tzn. niedaleko od Warszawy, dobre połączenie drogowe ze stolicą oraz rozwi-
jającą się, choć powoli, ofertę kulturalną. Znacznie łatwiej przyszło im natomiast 
wskazanie słabych stron, czyli słabego uprzemysłowienia i braku dużych, prężnie 
działających firm, oraz braku atutów, które mogłyby przyciągnąć ludzi do Radomia  
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i stanowić jego wizytówkę: „spotykam się z ludźmi z całej Polski, to naprawdę 
ciężko mi czymkolwiek zainteresować, jeśli chodzi o Radom”. 

W ocenie respondentów władze lokalne starają się wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom biznesu, czego przykładem jest powołanie tarnobrzeskiej podstrefy ekono-
micznej, choć uważają, że działania władz w tym zakresie mogłyby być większe. 
Wskazano tutaj na działania związane z powstaniem pod Radomiem cywilnego lot-
niska, które mogłoby stanowić zaplecze dla lotniska warszawskiego i tanich linii,  
a także zmianę postaw urzędników, którzy powinni być bardziej przyjaźni dla przed-
siębiorców, zgodnie z zasadą, że to nie przedsiębiorca jest dla urzędnika, ale urzęd-
nik dla przedsiębiorcy. 

Na pytanie o rolę biznesu w osiąganiu rozwoju lokalnego i o to, co może ofero-
wać biznes poza miejscami pracy, wskazali wspomaganie niektórych, choć bliżej 
niesprecyzowanych przedsięwzięć. Jednak w swoich wypowiedziach koncentrowali 
się na pośrednich korzyściach płynących ze wzrostu zatrudnienia, czyli zwiększonej 
konsumpcji, oraz o inwestycjach i płaconych przez nich podatkach, napędzających 
lokalną gospodarkę. 

Z perspektywy szans i ograniczeń w mieście dla prowadzenia biznesu i inwe-
stycji respondenci uznali, że silną stroną jest centralne położenie Radomia oraz do-
syć dobre możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie relatywnie dobrze wykształconej, 
np. na radomskiej politechnice, kadry, która ze względu na wysokie bezrobocie nie 
ma wygórowanych oczekiwań płacowych. Wśród słabości została wymieniona nie-
wystarczająca infrastruktura, jednak największą barierą jest sytuacja gospodarcza  
w kraju i regionie: „jedynym problemem w zatrudnianiu jest rozwój firm. Jeśli firmy 
będą się rozwijać, to nie będzie przeszkód, żeby zwiększać zatrudnienie”. 

Przedstawiciele pracodawców są zgodni, jeśli chodzi o ocenę dynamiki i kie-
runku zmian w kontekście warunków do prowadzenia biznesu, uznając, że sytuacja 
ulega powolnej poprawie. Dużo zależy jednak od samego rynku, a tylko część od 
działań władz samorządowych. Mimo wszystko mogłyby się one bardziej postarać  
o przyciągnięcie nowych inwestorów. Jeden z rozmówców zwrócił też uwagę, że 
specjalna strefa ekonomiczna jest bardziej dla firm produkcyjnych i większych, 
przydałoby się natomiast zróżnicowane wsparcie kierowane do poszczególnych 
branż. 

Negatywnie trzeba ocenić fakt, że respondenci nie znali zapisów miejskiej stra-
tegii rozwoju i nawet nie byli pewni, czy taka strategia istnieje. W tym kontekście 
nie powinna zaskakiwać odpowiedź, że przedstawiciele firm nie uczestniczyli w jej 
tworzeniu oraz że nie mają poczucia, iż ich głos jest oczekiwany i wysłuchiwany  
w konstruowaniu i prowadzeniu lokalnej polityki społecznej. Na usprawiedliwienie 
władz należy jednak powiedzieć, że rozmówcy podkreślali w trakcie rozmowy brak 
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zainteresowania polityką, a przedsiębiorcy koncentrują się na sprawach związanych 
z prowadzeniem firmy. 

Badani przedsiębiorcy deklarują, że podejmują współpracę z PUP w dziedzinie 
staży oraz prac interwencyjnych oraz wspomagają, choć nie wiadomo w jakim za-
kresie, niektóre organizacje charytatywnie. 

Bezrobotni i ich problemy   

Respondenci oceniający lokalny rynek pracy zauważyli, że choć liczba bezro-
botnych jest relatywnie wysoka, to istnieje duża grupa takich – w szczególności 
osób długotrwale bezrobotnych – którzy nie są zainteresowani znalezieniem pracy 
bądź już pracują gdzieś na czarno. Ewentualnie byliby oni gotowi podjąć pracę, ale 
nie na warunkach najczęściej oferowanych w Radomiu, czyli z wynagrodzeniem 
niewiele odbiegającym od minimalnego. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wska-
zują przyzwyczajenie się bezrobotnych do swojej sytuacji i niewielkie korzyści, 
jakie daje legalna praca w porównaniu z korzystaniem ze wsparcia pomocy społecz-
nej i nierejestrowanym zatrudnieniem. Wskazywanym wyjątkiem była grupa osób  
w wieku przedemerytalnym, którym mimo poszukiwania zatrudnienia faktycznie 
ciężko je znaleźć. 

Badani zapytani o to, czy w mieście powstają ostatnio miejsca pracy, stwierdzi-
li, że choć cały czas coś nowego się tworzy, to jednak ogólnie rzecz ujmując przy-
rost ten jest niewielki na skutek rotacji zatrudnienia i upadku niektórych firm. 
Wskazali również na czynniki wpływające na taką sytuację: słaby rozwój przedsię-
biorczości, brak popytu na produkty firm uzasadniającego tworzenie miejsc pracy, 
ale też niechęć części bezrobotnych do podjęcia pracy i brak przymusu w tym 
zakresie, uzależniającego możliwość uzyskania pomocy od podjęcia pracy. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy, podobnie jak rozmówcy z pozostałych grup, widzieli  
w upadku dużych zakładów pracy. 

Respondenci poproszeni o dokonanie charakterystyki bezrobotnych opisywali 
ich raczej negatywnie, jako – przynajmniej w części – pochodzących z nizin spo-
łecznych, cwaniaków, w większości długotrwale bezrobotnych, którzy stracili pracę 
wiele lat temu w wyniku likwidacji dużych zakładów pracy, dosyć ubogich i żyją-
cych przez długi czas z zasiłków, co mogło spowodować pogłębianie się ich pro-
blemów życiowych. Pomimo negatywnych opinii o bezrobotnych badani stwierdzili, 
że należy im pomagać, choć nie tak jak do tej pory, a możliwość uzyskania wsparcia 
powinna być w większym stopniu powiązana z obowiązkiem podjęcia pracy. 

W opinii respondentów władze samorządowe, choć teoretycznie zainteresowane 
jakością życia osób bezrobotnych, w praktyce ani za dobrze nie orientują się w te-
macie, ani nie widać efektów ich działalności. Badani mieli też trudności ze wskaza-
niem silnych i słabych stron miasta w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia – 
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poza ewentualną budową lotniska, która mogłaby dać pewien impuls rozwojowy dla 
regionu. 

Badani są również zdania, że skuteczna pomoc osobom długookresowo bezro-
botnym wymaga przede wszystkim motywowania tych osób czy nawet zmuszania 
do podjęcia pracy. Jednocześnie uważają, że wsparcie dla osób bezrobotnych powin-
no być wycofywane w momencie, kiedy nie chcieliby podjąć oferowanego zatrud-
nienia bądź odmawiali uczestnictwa w szkoleniach aktywizacyjnych. Inaczej mó-
wiąc, osoba bezrobotna zasługiwałaby na pomoc nie z powodu trudnej sytuacji 
życiowej i pozostawania bez pracy, ale za próby aktywizacji. 

Bezrobotni długookresowi to w opiniach przedstawicieli przedsiębiorców prze-
de wszystkim osoby, które nie są do końca zainteresowane pracą, często o bardzo 
niskich kwalifikacjach, a tym samym niebędące dobrymi kandydatami do pracy. 
Wyjątkiem są tutaj osoby powracający po przerwie związanej np. z wychowywa-
niem dzieci, zmotywowane do pracy i dlatego stanowiące dobry materiał na pracow-
nika. Co ciekawe, choć rozmówcy z nieufnością patrzą na osoby pozostające wiele 
lat poza rynkiem pracy i raczej by ich nie zatrudnili, to uważają, że długotrwale 
bezrobotni nie są dyskryminowani na rynku pracy, a raczej sami nie chcą pracować 
bądź przegrywają konkursy z osobami o wyższych kwalifikacjach i krótszej przer-
wie w pracy.  

Ostatnie pytanie, jakie zadawaliśmy, dotyczyło roli rozmówców w redukcji 
bezrobocia w mieście. Respondenci byli w tym przypadku zgodni, że – choć na nie-
wielką skalę – każdy z nich ma sukcesy w zwalczaniu lokalnego bezrobocia. Liczą 
także, że ich firmy będą się w przyszłości rozwijać, co pozwoli na zatrudnienie 
kolejnych pracowników. 

Podsumowanie – bezrobotni długookresowi  
i redukowanie bezrobocia w Radomiu  

W opinii władz, pracowników administracji pracy, pracowników socjalnych 
oraz przedsiębiorców powodami wysokiej stopy bezrobocia i jednocześnie barierami 
aktywizacji zawodowej są: brak inicjatyw gospodarczych wynikający z braku wa-
runków do inwestycji oraz brak chęci do pracy u bezrobotnych długookresowych, 
którzy wybierają sezonową, często nielegalną aktywność zawodową, nie chcąc po-
dejmować prób podwyższania kwalifikacji. Sami zainteresowani dzielą się na tych, 
w których rodzinach nikt nie ma stałej pracy, i oni skłonni są uznawać, że pracy nie 
ma, ponieważ nikt ich nie chce zatrudnić albo nie ma gdzie się zatrudnić, oraz na 
tych, którzy twierdzą, że bezrobocie bierze się z braku zakładów poszukujących pra-
cowników, ale i z własnego niedostosowania (wykształcenie, wiek, kwalifikacje, 
obowiązki domowe) do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców.  
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Badani, w ramach swojej strategii przetrwania, w pierwszej kolejności ograni-
czają zbędne wydatki związane z rozrywką i wypoczynkiem, nie remontują miesz-
kań oraz nie kupują dóbr trwałego użytku. Liczą na wsparcie bliskich posiadających 
zatrudnienie (dzieci, rodziców), starają się też znaleźć jakąkolwiek, nawet krótko-
okresową i nierejestrowaną pracę. Wyniki wywiadów jednoznacznie wskazują, że 
korzystanie z OPS jest utożsamiane z życiową porażką i stosowane jako rozwiązanie 
skrajne, kiedy nie ma innych możliwości. Może to być pewną wskazówką w ocenie 
szans na integrację społeczną, bowiem stałe korzystanie z pomocy OPS (nie dotyczy 
to rodzin wielodzietnych) wydaje się takie szanse ograniczać. 

Do kluczowych czynników społeczno-demograficznych ograniczających szanse 
na aktywizację zawodową należy starszy wiek oraz niskie wykształcenie i niewiel-
kie kwalifikacje, a także ograniczenia związane z koniecznością opieki nad dziećmi. 
Istotnym czynnikiem psychologicznym jest ocena własnych szans na zatrudnienie – 
ci, którzy stracili już nadzieję na znalezienie pracy, przestają jej aktywnie poszu-
kiwać. Szanse zatrudnienia zwiększa wyższe wykształcenie, młodszy wiek, zdolność 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i mobilność osób bezrobotnych, 
która umożliwia także znalezienie pracy poza Radomiem – czy to w Warszawie, czy 
poza granicami kraju. Nie ma w Radomiu lokalnej specyfiki w zakresie potrzeb  
i motywacji gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. Respondenci wyra-
żają te same potrzeby, co w innych badanych powiatach, i podejmują podobne stra-
tegie radzenia sobie w życiu.  

Główne uwarunkowania długotrwałego bezrobocia mają charakter strukturalny. 
Jest to efekt upadku dużych zakładów przemysłowych, a tym samym niewielkiej 
liczby ofert pracy, zwłaszcza dla osób z niskimi kwalifikacjami. Wielu responden-
tów, w tym w największym stopniu pracodawcy, wskazuje także na indywidualne 
postawy poszczególnych bezrobotnych, którym – w opinii badanych – po prostu nie 
chce się pracować.  

Według większości badanych nie ma lokalnej polityki społecznej i specyfiki  
w tym zakresie, a przynajmniej rozmówcy nie są w stanie jej dostrzec. Wyjątkiem są 
tutaj przedstawiciele władz, którzy starali się podkreślić lokalną specyfikę działań, 
np. wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu. Pozostali respondenci, 
jeśli już dostrzegają jakieś działania, to wskazują takie, które wynikają z regulacji 
ustawowych, np. zasiłki, staże czy prace interwencyjne, więc nie mogą stanowić 
specyfiki Radomia. 

Główną barierą aktywizacji osób długookresowo bezrobotnych jest wspomina-
na wielokrotnie trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy i powiązane z nią ubóstwo 
wielu rodzin, co z kolei negatywnie wpływa na konsumpcję i potencjał rozwojowy 
miasta. Pewnym ograniczeniem jest także brak skoordynowanej polityki społecznej  
i współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, w tym kluczowymi z punktu 
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widzenia walki z bezrobociem PUP i OPS. Za barierę należy uznać także nieznajo-
mość przez pracowników socjalnych i doradców założeń strategii, co świadczy  
o słabości czy wręcz pewnej fikcyjności tego dokumentu. Brak wsparcia ze strony 
władz (ulgi, refundacje), a także ograniczone środki na pracę subsydiowaną ograni-
czają możliwości zwiększenia zatrudnienia. Jednak głównym problemem jest w opi-
nii pracodawców ograniczony popyt na usługi, który sprawia, że nawet w wypadku 
uzyskania dodatkowych funduszy od miasta nie ma podstaw do trwałego i znaczą-
cego wzrostu zatrudnienia. Dopiero poprawa koniunktury gospodarczej mogłaby 
sprawić, że bezrobocie spadłoby w znaczący sposób. Problemem nie jest natomiast 
znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, a co najwyżej z selekcją 
spośród bezrobotnych tych, którzy rzeczywiście chcą pracować, i tych, którzy tylko 
pozorują chęć pracy. Stąd postulaty, by wsparcie dla osób bezrobotnych w więk-
szym stopniu powiązać z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. 

Na zakończenie warto podkreślić, że analiza wszystkich dwudziestu zrealizowa-
nych w Radomiu wywiadów wyraźnie wskazuje, że jedynym szybkim sposobem na 
poprawę sytuacji byłoby przyciągnięcie do miasta dużych inwestorów mogących na 
masową skalę zatrudnić osoby o niewielkich kwalifikacjach. Bardziej realistycznym 
wariantem jest wieloletni, powolny wzrost gospodarczy, który mógłby jednak przy-
spieszyć przy bardziej efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych i większej ko-
ordynacji działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za politykę społeczną 
i rynek pracy. 

3.4. SZANSE I PROBLEMY POWIATU RADOMSKIEGO 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy lokalnej władzy 

 Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Na wstępie analiz dotyczących powiatu radomskiego należy zaznaczyć, że jego 
sytuacji nie da się rozpatrywać bez powiązania z sytuacją społeczno-gospodarczą 
samego Radomia, który choć administracyjnie stanowi oddzielny powiat, jest jedno-
cześnie największym lokalnym rynkiem pracy dla powiatu radomskiego. Na terenie 
miasta znajduje się też szereg instytucji publicznych kierujących swoją ofertę do 
mieszkańców obu powiatów. Takim przykładem, najbardziej istotnym w kontekście 
niniejszego opracowania, jest powiatowy urząd pracy, którego obszar działania obej-
muje zarówno teren miasta Radom (powiat grodzki), jak powiatu radomskiego (po-
wiat ziemski). Również niektórzy rozmówcy w swoich wypowiedziach – zarówno 
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osoby bezrobotne, pracodawcy, jak i przedstawiciele władz – nie różnicowali swo-
ich opinii na temat regionu. Stąd zbieżność niektórych analiz oraz wyprowadzanych 
wniosków. 

Kluczowym problemem dotykającym mieszkańców powiatu jest w opinii roz-
mówców bezrobocie, w tym przede wszystkim wysokie bezrobocie wśród młodzie-
ży, która aby pracować, musi wyjeżdżać za granicę (co też masowo czyni) bądź 
dojeżdżać do pracy do Warszawy. Niewielki jest również napływ przedsiębiorców, 
inwestycji i kapitału z zewnątrz przy jednoczesnym braku dużych lokalnych firm. 
Pomimo tej negatywnej sytuacji wyjściowej respondenci są zgodni, że region się 
rozwija i można bez problemu wskazać silne strony wpływające pozytywnie na 
jakość życia mieszkańców. Do zalet regionu badani zaliczyli między innymi bardzo 
dobre położenie powiatu, rozwój infrastruktury lokalnej, w tym bardzo wyraźną po-
prawę sieci drogowej współfinansowaną z funduszy unijnych, walory turystyczne 
regionu i rozwój agroturystyki: „mamy wszystko od zalewu w Domaniowie, przez 
puszczę kozienicką, zabytki, ekologiczne gospodarstwa”. Wadą jest wspominany 
brak miejsc pracy i bezrobocie, ale też relatywnie słabe gleby i niewystarczająca sieć 
przedszkoli. 

Przedstawiciele władz samorządowych zapytani, czy można mówić o jakiejś 
specyfice lokalnej polityki społecznej, tłumaczyli, że trudno im odpowiedzieć na to 
pytanie, ponieważ nie znają dokładnie działań innych powiatów, a w obszarze po-
mocy społecznej działają standardowo, zgodnie z zakresem obowiązków odpowied-
nio gminy i powiatu. Za pewną specyfikę należy uznać jedynie ograniczone środki, 
jakie są do dyspozycji, bowiem mniejsza liczba firm przekłada się na mniejsze 
dochody, a co za tym idzie mniejsze możliwości w zakresie realizowania własnej 
polityki. Kluczowymi instytucjami planującymi i realizującymi inicjatywy socjalne 
na terenie powiatu było w świetle wypowiedzi rozmówców Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, a w gminie OPS. W przypadku PCPR spontanicznie wymieniono 
obecnie realizowany przy wsparciu środków unijnych duży projekt „Dajmy szansę” 
skierowany na integrację osób niepełnosprawnych. To do kierownictwa tych dwóch 
instytucji badani odsyłali ankieterów po ewentualne szczegóły, podkreślając, że 
nawet jeśli pomysły mieliby poszczególni mieszkańcy czy radni, to organami 
operacyjnymi są one. Wydaje się zatem, że można mówić o pewnej lokalnej specja-
lizacji w zakresie realizacji zadań społecznych, ale też niestety o pewnym zawężeniu 
polityki społecznej do obszaru pomocy społecznej. 

Respondenci jednoznacznie wskazują, że realizacja inicjatyw socjalnych jest  
w znacznym stopniu uzależniona od funduszy zewnętrznych, bowiem środki własne 
gminy lub powiatu pozwalają realizować jedynie małe projekty, a jakakolwiek duża 
inwestycja nie ma szans na rozpoczęcie bez zdobycia dofinansowania unijnego. 
Badani są również przekonani, choć nie dysponują dokładnymi danymi, że zarówno 
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powiat, jak i poszczególne gminy są bardzo aktywne w zdobywaniu funduszy unij-
nych w bardzo wielu obszarach funkcjonowania samorządu: oświacie, służbie zdro-
wia, pomocy społecznej, inwestycjach infrastrukturalnych. Na terenie powiatu działa 
także Biuro ds. Funduszy Europejskich, które monitoruje wydatkowanie funduszy  
i pomaga gminom w sporządzaniu wniosków. 

W ramach ustaleń szczegółowych spytaliśmy również o istnienie w powiecie ta-
kich problemów, jak niska zamożność ludzi, wysokie bezrobocie, niska kultura 
organizacji pracy, niedostateczny transfer nowych technologii, niewystarczająca 
wiedza o pozyskiwaniu środków pomocowych, niewystarczająca oferta promocyjną 
powiatu. W przypadku wywiadu zrealizowanego w gminie wiejskiej pytania doty-
czyły również warunków naturalnych, niechęci młodych ludzi do pracy w rolni-
ctwie, starzenia się ludności wiejskiej i kwestii grup producenckich. 

Badani zgodnie wskazali, że ubóstwo części ludności, a także wysoka skala 
bezrobocia są zauważalnymi problemami, podobnie jak bariery dla transferu nowo-
czesnych technologii związane ze niewielką skalą lokalnych przedsiębiorstw: „jeśli 
nie ma nowoczesnego przemysłu i dużych zakładów [...] są głównie małe rodzinne 
firmy [...] to ciężko transferować nowoczesne technologie”. Respondenci nie zgo-
dzili się jednocześnie z twierdzeniem o niewystarczającej wiedzy na temat pozyski-
wania środków pomocowych i działalności promocyjnej powiatu i częściowo nie 
zgodzili z opinią o niskiej kulturze pracy, uznając, że sytuacja w powiecie nie odbie-
ga w tym zakresie od średniej krajowej. Warunki naturalne zostały określone przez 
badanych jako dobre, choć bardziej w rozumieniu walorów krajobrazowych i czy-
stego powietrza, czyli miejsca dobrego do zamieszkania. Natomiast w kontekście 
produkcji rolnej jeden z rozmówców pochwalił się produkcją papryki i tym, że teren 
powiatu stanowi jedno z największych skupisk producentów papryki w Europie,  
a w gminie Przytyk odbywają się ogólnopolskie targi papryki. Natomiast niechęć 
młodych do pracy w rolnictwie zdaniem przedstawiciela władz lokalnych ma głów-
nie związek z nieopłacalnością rolnictwa, z wyjątkiem dużych gospodarstw rolnych, 
stąd konieczność poszukiwania przez młodych ludzi pracy poza rolnictwem. 

Kolejny blok pytań w ramach pierwszej części kwestionariusza wywiadu doty-
czył rozumienia takich pojęć, jak rozwój lokalny, partnerstwo i subsydiarność.  
W przypadku ostatniego z terminów skojarzenia badanych były zgodne, a zarazem 
błędne; subsydiarność była utożsamiana z dotacjami. Partnerstwo trafnie kojarzyło 
się ze współpracą różnych instytucji, natomiast rozwój lokalny był kojarzony jed-
noznacznie pozytywnie z rozwojem społeczeństwa oraz z różnymi działaniami  
na rzecz rozwoju społecznego, np. rozbudową ośrodka zdrowia czy kursami dla 
bezrobotnych. 



 155 

Strategie społeczne 

Najważniejsze cele lokalnej polityki społecznej oraz kierunki działania poszcze-
gólnych instytucji są w teorii wyznaczane przez lokalne dokumenty o charakterze 
strategicznym. Trudno jednak wierzyć w siłę sprawczą tych dokumentów, jeśli nie 
wszyscy rozmówcy byli w stanie zacytować choćby ogólne jej cele, a żaden  
z rozmówców nie znał jej szczegółowych zapisów. Na plus istniejących dokumen-
tów należy jednak zaliczyć ich komplementarność – według badanych – ze strate-
giami wyższego rzędu, co jest zarówno obowiązkiem, jak i realną potrzebą: „Tak, 
musiała być [komplementarna]. Aczkolwiek my też na to tak patrzymy, jak my jesteś-
my [jako radomskie] na Mazowszu, to musimy wszystko zgrywać”. Strategia powia-
towa była także konsultowana z partnerami społecznymi i biznesem, choć trudno 
powiedzieć, na ile była to formalność, a na ile realny wkład w jej powstanie. 

Przedstawiciele władz miasta zapytani o proces finansowania realizacji zadań 
wskazanych w strategii zwrócili uwagę na zazębianie się kilku dokumentów regu-
lujących wydatki samorządowe: budżetu, wieloletniego planu inwestycyjnego i stra-
tegii. Jednocześnie plany te podlegają corocznie pewnym korektom związanym  
z sytuacją budżetową, natomiast „wszystkie punkty zawarte w strategii są na bieżąco 
monitorowane, a Rada i mieszkańcy są informowani o stanie realizacji zapisów 
strategii”. Istotnym wsparciem dla realizacji celów strategicznych są fundusze 
strukturalne, oczywiście – co podkreślają rozmówcy – bez nich też wiele działań 
byłoby realizowane, ale na mniejszą skalę i z mniejszym rozmachem, w tym np. 
inwestycje drogowe. 

Spytani o to, czy strategia uwzględnia najistotniejszą z punktu widzenia niniej-
szego badania grupę, jaką są długotrwale bezrobotni, badani uważali, że w jakimś 
stopniu tak, odsyłając przy okazji do dokumentów strategicznych i opracowań przy-
gotowywanych przez PUP oraz PCPR, które w ich mniemaniu znacznie szerzej 
zajmują się tym problemem. 

Bezrobocie i aktywizacja zawodowa 

Respondenci poproszeni o scharakteryzowanie sytuacji na lokalnym rynku pra-
cy z perspektywy ostatnich kilku lat dostrzegli problem wysokiej stopy bezrobocia, 
sezonowości zatrudnienia oraz negatywny ich zdaniem fakt, że większość miejsc 
pracy w powiecie jest powiązanych z sektorem rolniczym, co nie ułatwia aktywi-
zacji osób bezrobotnych. Nowe miejsca pracy związane są ze stopniowym rozwojem 
miejscowej strefy ekonomicznej, ale też dużą aktywnością powiatowych urzędów 
pracy realizujących programy unijne na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Z per-
spektywy jednej z gmin za wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy odpowia-
dają przede wszystkim sami bezrobotni, bowiem sporo osób zarejestrowało własną 
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działalność gospodarczą. Poza tym gmina (urząd i szkoły) zatrudnia pewną liczbę 
pracowników w ramach prac publicznych i staży. Jednak największy wpływ na spa-
dek bezrobocia mieli ci, którzy wyjechali za pracą. Badani zauważyli również, że 
nowe miejsca pracy skierowane są przede wszystkim do pracowników wykwalifi-
kowanych, stąd potrzeba przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu (w ramach 
PUP lub bezpośrednio w firmie) niektórych pracowników oraz brak stanowisk pracy 
dla osób bez kwalifikacji. 

Główną barierą ograniczającą powstawanie miejsc pracy jest według rozmów-
ców brak inwestorów, którzy byliby zainteresowani tworzeniem przedsiębiorstw na 
terenie powiatu radomskiego. Czynnikiem negatywnie wpływającym na zatrudnie-
nie są też zbyt wysokie koszty pracy: „gdyby mniejszy był ZUS [...] Jeśli ktoś ma 
małą działalność gospodarczą, to woli sam pracować. Jeśli to jest np. budownictwo, 
to musi już zatrudnić 2–3 osoby, ale wtedy często na czarno”. 

Przedstawiciele władz lokalnych zapytani o to, jakie cechy mają osoby bezrobo-
tne, różnią się w swoich wypowiedziach. Jeden z rozmówców kojarzy bezrobotnych 
jako dosyć jednorodną grupę osób powyżej 50. roku życia i znajdujących się w złej 
sytuacji materialnej, inny wskazuję na najbardziej widoczną grupę ludzi młodych, 
wykształconych, po studiach, którzy i tak nie mogą znaleźć pracy: „na stanowisko 
osoby odbierającej telefony było 50 osób, wszystkie z wyższym wykształceniem”, gdy 
jeszcze inny nie podejmuje się wskazywania żadnych cech, podkreślając jedynie du-
że wewnętrzne zróżnicowanie w ramach tej grupy. Specyficzną podgrupą są osoby 
chronicznie bezrobotne, które kojarzą się badanym przede wszystkim z różnego ro-
dzaju patologiami, alkoholizmem, wiekiem przedemerytalnym, których nikt nie chce 
zatrudnić, ale też osoby, które mają środki do życia, ale nie są zainteresowane pracą. 

Badani są wyjątkowo zgodni, jeśli chodzi o wskazanie przyczyn tej niekorzy-
stnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej – w ich odczuciu – wspominanym już 
upadkiem wielkich zakładów przemysłowych. Jeden z rozmówców wskazał także 
import towarów z Chin jako przyczynę masowego zamykania lokalnych fabryk, 
bowiem nie były w stanie konkurować z chińskimi. Brak nowych inwestorów, któ-
rzy mogliby zastąpić upadłe zakłady jest wskazywany przez badanych jako główna 
słabość gminy lub powiatu w kontekście szans na zredukowanie bezrobocia, nato-
miast wymienione przez badanych silne strony tworzą wręcz wzorcowy obraz po-
wiatu o dobrej lokalizacji, z przyjazną atmosferą w samorządzie i ułatwieniami dla 
biznesu, walorami krajobrazowymi, turystycznymi i kulturowymi. 

Badani odpowiadają twierdząco na pytanie, czy władze samorządowe interesują 
się jakością życia osób bezrobotnych. Wszyscy respondenci w swoich wypowie-
dziach wskazali przykład troski władz o osoby bezrobotne poprzez takie działania, 
jak przyznanie lokalu komunalnego, pomoc społeczną, kursy i działania w ramach 
PUP, spotkania przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców i przedstawicieli szkół 
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ponadgimnazjalnych, na których uzgadnia się kierunki kształcenia, tak by zwiększyć 
prawdopodobieństwo zatrudnienia ludzi młodych. Wśród konkretnych projektów re-
dukujących bezrobocie i stymulujących koniunkturę gospodarczą badani w pierw-
szej kolejności wskazywali na aktywne instrumenty rynku pracy, takie jak staże, 
prace interwencyjne i publiczne oraz bliżej nieokreślone dziesiątki programów dla 
różnych ludzi, w różnym wieku i z różnym statusem, w tym kursy i szkolenia. Do 
najważniejszych „dobrych praktyk”, które przyniosły wymierne efekty w postaci 
skutecznej redukcji bezrobocia, rozmówcy zaliczyli promocję regionu i zachęcanie 
inwestorów do zakładania zakładów pracy, targi pracy, szukanie zewnętrznych źró-
deł finansowania, a w krótkiej perspektywie prace publiczne i interwencyjne. 

W ramach szczegółowych zagadnień spytaliśmy także o to, jakie działania są 
planowane i realizowane na rzecz: niwelowania barier w sferze gospodarczej i spo-
łecznej, rozwijania agroturystyki, wchodzenia absolwentów na rynek pracy, ochrony 
macierzyństwa oraz wsparcia niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przeciw-
działania bezradności. W odpowiedzi na pierwsze z pytań wskazywano przede 
wszystkim działania promocyjne powiatu. Wspieraniem agroturystyki zajmuje się  
w opinii badanych Związek Gospodarstw Agroturystycznych i Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. Jako podstawowe narzędzie wspierania aktywizacji zawodowej absol-
wentów wymieniono staże, a kwestie grup zagrożonych wykluczeniem to przede 
wszystkim zadanie PCPR, do którego odesłano po szczegóły osobę realizującą 
wywiad. 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy  
pracowników socjalnych i doradców zawodowych  

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Rozmówcy zapytani o to, jakie są podstawowe problemy mieszkańców powiatu 
radomskiego, nie różnili się w istotny sposób od ogółu badanych, wskazując przede 
wszystkim na wysoką stopę bezrobocia. Przedstawiciele OPS wspominali jeszcze  
o ubóstwie i alkoholizmie, ponieważ razem z bezrobociem są to podstawowe proble-
my, które przychodzi im rozwiązywać w codziennej pracy: „ja mogę się skupić na 
tych rodzinach, z którymi mamy do czynienia. To jest oczywiście bezrobocie, także 
alkoholizm [...] Poza tym ubóstwo, może nawet na pierwszym miejscu”.  Pracownicy 
PUP zwracali natomiast uwagę na to, że wielu pracodawców zatrudnia ludzi na 
czarno oraz że nie wszystkie firmy zgłaszają do urzędu wolne stanowiska pracy, co 
dodatkowo zmniejsza i tak niewielką liczbę ofert w ramach pośrednictwa pracy. 
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Respondenci są dosyć zgodni, że nie ma podstaw do mówienia o specyfice lo-
kalnej polityki społecznej, a przynajmniej nie mają odpowiedniej wiedzy, by taką 
specyfikę dostrzec. Natomiast spytani o to, w jaki sposób planuje się i realizuje na 
poziomie ich gminy lub powiatu inicjatywy socjalne, kto wychodzi z pomysłem, kto 
realizuje i na koniec kto monitoruje efekty, albo nie potrafili odpowiedzieć, albo 
wskazywali na swoje instytucje jako realizatorów polityki społecznej. W przypadku 
gminy Wolanów można mówić o pewnej triadzie decyzyjnej złożonej z pani sekre-
tarz gminy, kierowniczki OPS oraz przedstawicieli GOK, co wydaje się całkiem 
solidną podstawą do realizowania lokalnych inicjatyw. 

Przedstawiciele pracowników socjalnych i doradców zawodowych deklarują, że 
poza PUP i OPS działania na rzecz bezrobotnych i wykluczonych społecznie pro-
wadzi jeszcze gminny ośrodek kultury – choć głównie w odniesieniu do dzieci, 
gminna komisja ds. uzależnień – w przypadku osób uzależnionych, organizacje po-
zarządowe, a rynkiem pracy zajmuje się również filia wojewódzkiego urzędu pracy, 
oferująca zatrudnienie za granicą, a także różnego rodzaju jednostki szkoleniowe.  

Jednocześnie badani zgodnie podkreślają, że bardzo istotne znaczenie w realiza-
cji wszelkich działań mają fundusze strukturalne, bez których nie dałoby się skute-
cznie działać, ponieważ środki własne zarówno PUP, jak i OPS są niewystarczające. 
Respondenci z OPS zauważają również, że lokalna aktywność w pozyskiwaniu środ-
ków z europejskich funduszy strukturalnych powinna być większa i są to dopiero 
początki działalności w tym zakresie: „pierwszy rok szedł nam tak trudniej, bo my 
same nie wiedziałyśmy do końca jak to działa”; „Może nie ma też osób odpowiednio 
przygotowanych do realizacji takich projektów”. W przypadku PUP badani dekla-
rują, że tych projektów jest całkiem sporo, ale nie orientują się dokładnie w ich 
realizacji. 

Podobnie jak pozostałych badanych, tych rozmówców także zapytaliśmy o ro-
zumienie pojęć: rozwój lokalny, partnerstwo i subsydiarność. Rozwój lokalny to  
w opiniach respondentów głównie działania nastawione na poprawę życia społecz-
nego: „kojarzy mi się z działalnością taką [...] żeby ludziom żyło się lepiej [...]  
w kwestii znalezienia pracy, dostępu do kultury”. Przy czym przedstawiciele gmin-
nego OPS definiują lokalny jako gminny, natomiast rozmówcy z PUP – o bliżej 
nieokreślonym niewielkim obszarze. Partnerstwo zostało w większości przypadków 
zdefiniowane jako współpraca różnych instytucji, w tym z przedsiębiorstwami, 
szkołami, kościołem, policją. Przy okazji jeden z rozmówców zauważył, że na tere-
nie swojej gminy z chęcią współpracowałby ze stowarzyszeniami, ale żadnych orga-
nizacji pozarządowych nie ma. Pojęcie subsydiarność albo okazało się za trudne dla 
rozmówców, albo było kojarzone z dofinansowaniem. 
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Strategie społeczne oraz problemy OPS i PUP 

Pytając naszych badanych o znajomość lokalnej strategii powiatowej (rozwoju) 
lub gminnej (rozwiązywania problemów społecznych), dowiedzieliśmy się, że pra-
cownicy nie znają jej zapisów wcale bądź ich wiedza jest ograniczona do podsta-
wowych ogólników: „coś tam kiedyś czytałam, orientuję się”; „zapoznawałam się, 
nie pamiętam dokładnie”; „nie, nie znam”. Respondenci są przekonani, że główne 
wnioski z diagnozy oraz podstawowe kierunki działania obejmują ograniczanie bez-
robocia oraz walkę z alkoholizmem, ale nie byli w stanie przypomnieć sobie kon-
kretnych zapisów i proponowanych rozwiązań.  

Dosyć pesymistycznie brzmi natomiast odpowiedź na pytanie, czy istnieją kla-
rowne zasady współpracy między poszczególnymi instytucjami przy rozwiązywaniu 
lokalnych problemów. Część uważa, że nie ma takich zasad, jednak inni twierdzą, że 
choć nie są one formalnie ustalone, to w praktyce zależy to od instytucji i osób  
w nich pracujących: „to są pewne niepisane zasady, kiedy cel jest ten sam. To wszy-
stko w zależności od osób, na jakie się trafia”. Pracownicy PUP wskazali również na 
istnienie konfliktu dotyczącego przekazywania środków z urzędu miejskiego na wal-
kę z bezrobociem, który wynika z połączenia w ramach jednego urzędu pracy dzia-
łań na rzecz powiatu grodzkiego i ziemskiego.  

Zapytani o rolę swojej instytucji w realizacji strategii, badani wskazują przede 
wszystkim na działania wynikające z odpowiednich zapisów ustawowych: „to przede 
wszystkim pomoc ludziom, rodzinom, które borykają się z ubóstwem, bezrobociem”, 
co potwierdza także odpowiedź negatywna na pytanie, czy PUP i OPS podejmują 
działania wykraczające poza zadania obligatoryjne. Wskazywanym ograniczeniem 
jest tutaj zarówno brak funduszy, jak i niewystarczająca liczba pracowników wobec 
skali bezrobocia i problemów z nim związanych. Co więcej, działania PUP i OPS 
spotykają się z ograniczonym – według opinii badanych – zainteresowaniem władz 
lokalnych. 

Pracownicy OPS i PUP dosyć zgodnie wypowiadali się na temat procesu pow-
stawania i realizacji inicjatyw podejmowanych w ich macierzystych instytucji, 
wskazując na kluczową rolę kierownictwa, które jest przede wszystkim odpowie-
dzialne za planowanie, natomiast cały zespół jest zaangażowany w realizację po-
szczególnych pomysłów. Warto jednak zaznaczyć, że każdy z rozmówców zgodził 
się z opinią, że indywidualne i zespołowe pomysły pracowników PUP i OPS spotka-
łyby się z pozytywnym przyjęciem i byłyby wysłuchane. Niestety w przypadku ba-
danych pracowników OPS nie było jeszcze okazji, by zweryfikować to założenie: 
„Gdyby było nas więcej, można by było jakieś pomysły wysuwać, a my i tak mamy 
pracy o wiele za dużo”. 
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Wszyscy respondenci są również zgodni, że w ich placówkach monitoruje się 
efektywność wydatkowanych środków i skutki podejmowanych inicjatyw. Są to za-
równo działania bardziej formalne, przede wszystkim w ramach poszczególnych 
projektów bądź obowiązkowej sprawozdawczości, jak i – w mniejszym stopniu – 
nieformalne zainteresowanie samych pracowników. Ciekawa w tym kontekście jest 
wypowiedź jednego z pracowników OPS mówiąca o zerowej efektywności nie-
których wysiłków: „Są rodziny, że naprawdę można im pomóc i uda nam się to zro-
bić, ale są rodziny, które z pokolenia na pokolenie korzystają z pomocy i co byśmy 
nie zrobili, nie będzie dobrze”. 

Wśród silnych stron OPS i PUP przedstawiciele instytucji działających na rzecz 
osób bezrobotnych wymieniali dobry kontakt z klientem i wszechstronną wiedzę  
o poszczególnych rodzinach, bardziej rozbudowaną niż kiedyś – dzięki środkom 
unijnym – ofertę wsparcia, możliwość doszkalania się przez pracowników PUP. 
Jako główną słabość zewnętrzną pracownicy PUP wskazali niewielką liczbę miejsc 
pracy, jaką mają do zaoferowania, natomiast słabym punktem samych instytucji był 
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami (na poziomie powiatu, 
w przypadku gminy ten problem nie występował) oraz niewielkie wynagrodzenia 
pracowników, co zauważali zarówno pracownicy PUP, jak i OPS. 

Bezrobotni i aktywizacja bezrobotnych  

Najważniejszą cechą charakteryzującą powiatowy rynek pracy jest według ba-
danych wysokie bezrobocie, rozbudowana szara strefa, ale też duża liczba niewiel-
kich gospodarstw rolnych, które przynoszą ograniczony dochód. Wśród osób bezro-
botnych zdarzają się zarówno osoby, które w opinii badanych nie chcą pracować, 
jak i te, które pomimo dużych starań nie mogą znaleźć pracy: „Bezrobotnych jest 
dużo, ale jest dużo osób, które pracują dorywczo, a trudno im to udowodnić [...] i są 
osoby, które są bezrobotne, które nie chcą pracować, bo one za najniższą krajową 
nie chcą pracować”; „Jest też rolnictwo, ale to jest rolnictwo raczej na papierze. 
Dużo osób przynosi zaświadczenia o gospodarstwie, ale mówi od razu, że z tego nic 
nie ma, żeby nie wliczać do dochodu [...] jakieś ziemniaki, warzywa sadzone, ale 
żeby był z tego jakiś dochód wymierny, to nie”. 

Pracownicy OPS i PUP spytani o to, czy w gminie powstają nowe miejsca pra-
cy, różnili się w swoich wypowiedziach. Rozmówcy z gminnego OPS byli prze-
konani, że nie, a co więcej – że już funkcjonujące zakłady raczej zwalniają ludzi, niż 
zatrudniają nowych, natomiast przedstawiciele PUP wskazywali na ograniczony 
przyrost wspomagany funduszami unijnymi. 

Osoby bezrobotne w powiecie w opinii niektórych badanych są bardzo zróżni-
cowaną grupą, zarówno jeśli chodzi o cechy społeczno-demograficzne, jak i o na-
stawienie do pracy, a bezrobocie jest w znacznym stopniu skorelowane z ubóstwem: 
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„są osoby bezrobotne, które chcą coś zrobić [...] są też osoby bezrobotne, które nie 
wierzą, że coś można zmienić”. Zdarzyła się również wypowiedź, która częściej 
spotykana jest wśród pracodawców, nie zaś przedstawicieli instytucji pomocowych: 
„uważam, że jeżeli ktoś naprawdę chce pracować, to znajdzie pracę. Zazwyczaj są to 
osoby takie bierne, z wykształceniem podstawowym albo jakimś niskim, nie posiada-
ją żadnych kwalifikacji i ich aktywność zawodowa ogranicza się do tego, że zanim 
do nas przyjdą jadą do urzędu pracy i pani im tam przybija pieczątkę »brak ofert 
pracy«. Raczej są to osoby starsze, bo młodzi zawsze jakąś pracę sobie znajdą”.  

Przedstawiciele pracowników socjalnych i doradców zawodowych są przekona-
ni o tym, że zarówno OPS, jak i PUP w ramach dostępnych instrumentów wsparcia 
osób bezrobotnych starają się uwzględnić specyfikę poszczególnych klientów oraz 
ich zasoby i słabe strony, co wynika chociażby ze specyfiki samych instrumentów 
nakierowanych na poszczególne grupy, np. młode matki, długotrwale bezrobotni czy 
osoby powyżej 50. roku życia. 

W ramach realizowanych wywiadów szczególnie interesowaliśmy się tymi bez-
robotnymi, którzy już od dłuższego czasu pozostawali bez zatrudnienia. Osoby dłu-
gotrwale bezrobotne to według rozmówców ludzie bierni, niewierzący w możliwość 
znalezienia pracy, zniechęceni, z niską samooceną i raczej starsi niż młodsi.  
W związku z powyższym za szczególnie istotne w aktywizacji tej grupy zostało 
uznane wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe czy poradnictwo indywidu-
alne. Jednak sami rozmówcy przyznają, że efekty ich działań są umiarkowane, co po 
części może wynikać ze specyfiki radomskiego rynku pracy. Można też się zastana-
wiać, jak to podejście indywidualne ma się do generalnie negatywnej opinii o oso-
bach długotrwale bezrobotnych, a także do obustronnego – pracownika i osoby bez-
robotnej – braku wiary, że te działania przyniosą jakiś rezultat. Świadczy o tym 
choćby komentarz wypowiedziany przez jednego z badanych: „nie ma takiego indy-
widualnego podejścia do osób bezrobotnych, traktuje się z góry, przedmiotowo. 
Spojrzą na CV i od razu mówią, że dla pani tego nie ma, czy tamtego nie ma”. Nie 
powinna zatem dziwić zgodna opinia badanych, że długoterminowo bezrobotni mo-
gą spotkać się z dyskryminacją na rynku pracy, przede wszystkim dlatego, że nie 
wiadomo, dlaczego dana osoba tak długo była bezrobotna: „wiadomo, że kiedy wez-
mę historię takiego bezrobotnego i widzę, że nie pracuje taka osoba 8–10 lat, to od 
razu pojawiają się w głowie myśli – dlaczego nie pracuje? Bo nie chce, się nie 
nadaje? Bo ma niskie wykształcenie?”. 

Odpowiadając na pytanie o przyczyny tak wysokiej skali bezrobocia, respon-
denci wymieniają upadek dużych firm, między innymi zakładów metalowych i skó-
rzanych, słaby rozwój regionu, niewielką liczbę firm, słabość sektora usług i pow-
szechną pracę na czarno w sektorze budowlanym, a także słabość regionalnego cen-
trum gospodarczego, jakim jest Radom, który nie jest w stanie wchłonąć nadwyżki 
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siły roboczej: „Blisko jest Radom, ale tam też jest duże bezrobocie, mało miejsc do 
pracy”. 

Badani, szczególnie na poziomie gminy, mieli też duże problemy ze wskaza-
niem silnych stron, które mogłyby pomóc przyczynić się do niwelowania bezro-
bocia. Podawano przede wszystkim przykłady wykorzystywania instrumentów ryn-
ku pracy, mając jednak świadomość, że nie wszystkie i nie zawsze są do końca sku-
teczne: „zatrudnia się np. na te prace interwencyjne osoby, które nie nadają się do 
żadnej pracy [...] ciągle są te same osoby zatrudniane, po to tylko by odrobił te 12 
miesięcy i poszedł na zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek się skończy i osoba przycho-
dzi ponownie”. „8 osób na 18 dostało w pierwszym roku projektu pracę i rodzina 
przestała korzystać z pomocy”; „parę osób znalazło pracę, to jest wymierny rezul-
tat”. Roboty publiczne, prace interwencyjne, staże i środki na rozwój działalności 
oraz projekty unijne, np. „Nie czekaj, bądź aktywny” w ramach działania 7.1.1 były 
także podawane jako narzędzia redukcji bezrobocia i jednocześnie dobre praktyki 
działania urzędów. Za słabą stronę rozmówcy wskazali po raz kolejny słabość miej-
scowego rynku pracy. 

Jeden z respondentów, odpowiadając na pytanie o rotację uczestników w pro-
jektach wspierających aktywizację bezrobotnych, wskazał przy okazji na grupy pre-
ferowane przy tego typu inicjatywach: „głównie bierzemy te osoby, które do nas 
przychodzą, ojcowie rodzin, kobiety w średnim wieku, które chcą znaleźć pracę”. 
Badani zadeklarowali również, że o tym, co się dalej dzieje z osobami, które ukoń-
czyły projekty, dowiadują się, patrząc na rejestr bezrobotnych (PUP), a na poziomie 
gminy także przez osobistą znajomość poszczególnych osób i ich rodzin. Pokazuje 
to, że mały jest dystans między urzędnikami a obywatelami na poziomie gminy,  
w odróżnieniu od bardziej zbiurokratyzowanych kontaktów na poziomie powiatu. 
Większa skala działalności PUP w porównaniu z OPS daje natomiast przewagę jeśli 
chodzi o możliwość realizacji projektów unijnych. Pracownicy OPS wskazują duże 
ograniczenia kadrowe w tym zakresie i ograniczoną skalę działalności, w prze-
ciwieństwie do PUP, którego pracownicy deklarują dużą aktywność projektową. 

Respondenci są przekonani, że władze samorządowe są zainteresowane jakością 
życia osób bezrobotnych i ich rodzin, jednak podkreślają, że przejawem tego zainte-
resowania jest przede wszystkim działalność PUP czy OPS, choć na poziomie gmi-
ny wymieniono także wójta. Jako przejaw zainteresowania wymienione zostało tak-
że zatrudnianie bezrobotnych w ramach staży w jednostkach podległych lokalnym 
władzom. Badani zapytani o to, czy również organizacje społeczne i biznes wycho-
dzą naprzeciw problemom osób bezrobotnych, deklarują, że zainteresowanie takie 
raczej nie występuje, co więcej, w przypadku gmin wiejskich brakuje partnerów 
społecznych, z którymi można by współpracować. 
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Ostatnie pytanie wywiadu dotyczyło postrzegania szans na aktywizację osób 
długotrwale bezrobotnych w gminie lub powiecie i od czego przede wszystkim zale-
ży ich wykorzystanie. Badani byli optymistami w tym zakresie, zwracali uwagę na 
konieczność wsparcia psychicznego i zmianę nastawienia osób bezrobotnych, szanse 
widzieli w pracy socjalnej i doradztwie zawodowym, czyli poniekąd uważali, że ra-
zem z samymi osobami bezrobotnymi są współodpowiedzialni za ich aktywizację: 
„ważne są te szkolenia, to co my robimy”, „My jako doradcy zawodowi aktywizuje-
my [...] więc w dużej mierze zależy to od pracy doradców zawodowych”. 

Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych stale korzystających ze wsparcia  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Respondentów zaklasyfikowanych do grupy osób chronicznie bezrobotnych, 
które mają niewielkie szanse na zmianę swojej sytuacji, można zaliczyć do dwóch 
grup – mężczyzn powyżej 50. roku życia z wykształceniem zawodowym lub śred-
nim oraz matek, które po okresie wychowywania dzieci próbują powrócić na rynek 
pracy. Przy czym czas pozostawania bez pracy mieści się w przedziale od 3 lat 
(jedna z matek) do lat 20 w przypadku jednego z mężczyzn, który utracił stałą pracę 
na początku okresu transformacji. Badanych cechuje zróżnicowana sytuacja rodzin-
na, wśród rozmówców jest zarówno osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo 
domowe, jak i gospodyni domowa zamieszkująca wielopokoleniowy dom, w którym 
na stałe przebywa dziewięcioro mieszkańców. 

Zapytani o to, czy w ostatnich latach były okresy, w których żyło im się lepiej,  
badani zazwyczaj wskazywali, że takim dłuższym okresem dobrej koniunktury były 
lata 80. Jedna z rozmówczyń wychowana w rodzinie wielodzietnej stwierdziła, że 
nigdy nie było takich okresów dobrych i zawsze trzeba było „wiązać koniec z koń-
cem”. Dwóch starszych mężczyzn przyznało, że poprawa ich losu nie jest skutkiem 
własnych dokonań tylko pójścia do pracy dzieci bądź przyznania renty starszej mat-
ce: „w tej chwili mama nie ma źle, ma przeszło 1000 zł renty i to mamie wystarcza, 
mi też, bo ja sobie dorabiam”; „brak pracy doskwiera, ale jak dzieci pracują, to jest 
już inaczej”. Jeden z badanych podkreślił również, że obecnie można zdobyć jedynie 
pracę dorywczą i nie ma możliwości na znalezienie stałego zatrudnienia: „tu tylko 
dorywczo, bo tu sami prywaciarze”. 

Poproszeni o wskazanie głównych problemów i sukcesów związanych z ich ak-
tualnym życiem, badani koncentrowali się na braku pracy i złej sytuacji materialnej 
rodziny wpływającej także na wzajemne relacje pomiędzy jej członkami, mieli nato-
miast ogromne problemy ze wskazaniem życiowych sukcesów i radości. W przypad-
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ku młodych matek sukcesy i radości dotyczyły wyłącznie potomstwa: „sukcesy i ra-
dości to chyba tylko dwójka tych dzieci i dla mnie [...] i dla dziadków”; „sukcesy  
i radości to bardziej z wychowywaniem dzieci”. Natomiast starsi mężczyźni niepo-
siadający rodziny bądź małych dzieci nie potrafili wskazać ani jednego życiowego 
sukcesu.  

Wyraźną oznaką życiowej rezygnacji części rozmówców było stwierdzenie, że 
nawet gdyby mieli takie możliwości, to nic by nie chcieli zmienić w swoim gospo-
darstwie domowym i życiu: „co tu można zmienić, już nic nie można zmienić, jest 
życie takie, jakie jest”. Część koncentrowała się na zdobyciu pracy, a tym samym 
pieniędzy i poprawie swojej sytuacji materialnej, pozostali deklarowali, że przede 
wszystkim chcieliby wyremontować dom lub mieszkanie. 

Problemy z pracą 

Wszyscy badani stwierdzili, że brak pracy jest dla nich problemem, z którym 
borykają się już od dłuższego czasu, podobnie jak członkowie ich rodzin (w przy-
padku gospodarstw wieloosobowych). Jednocześnie większość z nich ma za sobą 
doświadczenie pracy na czarno: „pracuje tylko tata, ja dorywczo na wakacje pracuję 
[...] pracowałam nieraz bez umowy [...] korzystałam ze staży”; „dorywczo tak, na 
czarno jestem zawsze chętny [...] nie ma problemu, bo z głodu umrzeć nie można”; 
„Znajduję tą pracę dorywczą, ale to jest różnie z tą pracą”; „ja i córka nie pracuje-
my”. Jedna z matek zauważyła również, że problemy z pracą zaczęły się wraz z uro-
dzeniem pierwszego dziecka, bo pracodawcy, mając wybór, wolą zatrudniać osoby 
bez zobowiązań rodzinnych. 

Większość respondentów deklarowała, że wraz z utratą pracy sytuacja gospo-
darstwa domowego ulegała znacznemu pogorszeniu, jednak dwóch rozmówców 
wskazało, że nie miało to dla nich większego znaczenia. Pierwszy z nich zapewnił, 
że zawsze jest w stanie znaleźć pracę dorywczą, więc jakoś sobie radzi w życiu, 
drugi natomiast zamiast pracy wybrał opiekę nad starszą matką, która częściowo go 
utrzymuje: „Nie mogę narzekać, bo jestem u mamy. Mama nawet woli, żebym nie 
miał pieniędzy. Jak miałem za dużo pieniędzy, to za mocno hulałem”. 

Badani oraz niepracujący członkowie ich rodzin w większości przypadków sta-
rali się znaleźć zatrudnienie i poszukiwali pracy, kierując się przede wszystkim 
zarobkami, ale też posiadanymi kwalifikacjami i niekiedy tym, by dobrze czuć się  
w danej pracy. Jednak dwóch starszych mężczyzn wprost zadeklarowało, że już 
przestało szukać pracy, a jedna z matek dopiero rozpoczęła poszukiwania po kilku 
latach wychowywania dzieci, przy czym pewnym ograniczeniem jest jej ograniczo-
na dyspozycyjność, tak by zatrudnienie nie wiązało się z dodatkowymi kosztami 
opłacenia opiekunki.  



 165 

Respondenci nie byli zgodni co do tego, czy brak pracy przekłada się na jakość 
życia. Dla większości posiadanie pracy wiązało się z wyraźnym wzrostem komfortu 
życia i możliwością zaspokojenia potrzeb, jednak część rozmówców zwracała uwa-
gę, że musiałaby być to dobra praca, ponieważ 1000 zł nie zmieni diametralnie ich 
sytuacji, a niektórzy ze starszych mężczyzn wprost deklarowali, że już przyzwycza-
ili się do swojej sytuacji, a bardziej dotkliwy jest brak szacunku innych niż sam fakt 
posiadania mniejszych dochodów: „ja nie narzekam na to, że nie mam pracy. Pracu-
ję dorywczo, tak tylko z doskoku, zarobię tylko tyle, żeby się najeść, to wszystko [...] 
Brak pracy przekłada się na to, że mnie teraz rodzina nie szanuje i to wszystko”; 
„Raczej nie. Tylko ja od dziecka pracowałem, jak sobie jechałem do Radomia do 
pracy rano i patrzyłem, jak siedzą ludzie na ławkach [...] wracam z pracy siedzą [...] 
nie przypuszczałem, że jak będę miał 40–50 lat to nie będę miał pracy”.   

Główną barierą utrudniającą znalezienie zatrudnienia jest w zgodnej opinii roz-
mówców trudna sytuacja na rynku pracy. Dodatkowymi czynnikami wymienianymi 
przez rozmówców jest starszy wiek, brak odpowiedniego wykształcenia i kwalifika-
cji – większe szanse mają osoby z wykształceniem wyższym, a mniejsze z zawodo-
wym – ale też brak odpowiednich znajomości, a w przypadku kobiet zaniedbany 
wygląd. Część badanych zwróciła również uwagę, że znalezienie pracy nie jest aż 
tak trudne, ale jest to praca za płacę minimalną bądź na czarno: „pracę łatwo zna-
leźć, ale ja za darmo nie będę pracować”; „kiedyś było niewyobrażalne, żeby ktoś 
nie był zarejestrowany, a teraz wszyscy o tym wiedzą, ZUS wie, nikt nikomu nic nie 
mówi, nic nie robi [...] współcześnie mają szanse na znalezienie zatrudnienia dzie-
ciaki, co mają po 20 lat, pracują za te pieniądze, co im dają”. 

O rozpowszechnieniu bezrobocia, ale też tworzeniu się swoistych enklaw biedy 
świadczą deklaracje respondentów, że znają znacznie więcej osób i rodzin, które 
mają podobne problemy co oni, niż takich, którym się powiodło i nie mają proble-
mów ze znalezieniem pracy. Co więcej, te osoby, które pracują, często w opinii 
badanych zarabiają niewiele. Natomiast osoby, którym się rzeczywiście powiodło, 
to są przede wszystkim prowadzący własne firmy, ale oni dorabiają się albo na 
skutek różnego rodzaju oszustw, albo powiązań rodzinnych: „rodzice byli sytuowa-
ni, to już gdzieś to stanowisko jest po rodzinie, w stylu, że tam tato pomaga, mama 
pomaga”; „mój kolega wziął się za stolarkę [...] ma pracowników [...] ale tam też są 
machlojce [...] Prawdę mówiąc, uczciwy człowiek nie może zarobić”. Można zatem 
mówić o braku pozytywnych wzorców przedsiębiorczości i awansu społecznego, co 
z całą pewnością zmniejsza motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej.  

Długotrwale bezrobotni zazwyczaj dobrze definiują pojęcie aktywnego poszu-
kiwania pracy; kojarzą je z ciągłym szukaniem nowych ofert różnymi dostępnymi 
kanałami, tzn. w gazecie, Internecie, chodząc po firmach, i z niezniechęcaniem się 
niepowodzeniami. Jednak część rozmówców wprost przyznaje, że tak zachowywała 
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się kiedyś, ale teraz już tak aktywnie nie poszukuje pracy, a jeden ze starszych męż-
czyzn, choć wskazał Internet jako ważne źródło informacji o rynku pracy, w tym 
samym zdaniu podkreślił, że nie ma dostępu do sieci. Co ciekawe, nikt spontanicz-
nie nie wymienił wizyt w urzędzie pracy jako metody aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia. 

Pomimo zniechęcenia i apatii części bezrobotnych wszyscy badani stwierdzili, 
że praca jest ważnym elementem życia jako źródło nie tylko dochodu, ale także 
wewnętrznej satysfakcji, o ile oczywiście – na co wskazywali rozmówcy – praca jest 
zgodna z zainteresowaniami, w przeciwnym wypadku jest to jedynie źródło pienię-
dzy. Posiadanie pracy przekłada się również na poczucie stabilizacji i relacje w ro-
dzinie, a gdyby była praca, to według badanych poza lepszym życiem można by 
także pomóc rodzicom lub dzieciom, nie byłoby tak nudno. Praca daje też niektórym 
zapytanym bezrobotnym wewnętrzną radość: „człowiek jest zadowolony, jak pracuje 
i wie, za ile pracuje”; „jak  pójdę do pracy i wyjdę z pracy i jest jakaś ta radość,  
a jak człowiek nie ma pracy i tak siedzi w domu i myśli o różnych sprawach”. Nato-
miast brak pracy czy szerzej – zajęcia może prowadzić do alkoholizmu, bo pije się  
z nudów, siedząc za długo w domu. 

Badani są przekonani, że w większości gmin i powiatów w Polsce żyje się po-
dobnie, zwłaszcza w tych mniejszych, gdzie nie ma dużych pracodawców. Przy oka-
zji ponownie wskazali na kluczowe w ich mniemaniu słabości lokalnego rynku pra-
cy, czyli dominację pracodawców prywatnych, którzy (w domyśle) nie dbają tak  
o pracownika, jak firmy państwowe, a z drugiej strony obsadzanie stanowisk w sek-
torze budżetowym po znajomości: „jeśli są jakieś stanowiska obsadzone, to właśnie 
pracuje kuzynka wójta, ciocia wójta, córka sołtysa i brat sołtysa”. 

Prawdopodobnie stąd bierze się pesymizm starszych mężczyzn, którzy uważają, 
że nie mają już szans na pracę, a przynajmniej pracę legalną. Jeden z rozmówców 
wskazuje też, że on raczej nie ma szans na pracę, ale liczy na zatrudnienie syna. 
Większymi optymistkami są młode matki, a jedna jest do tego stopnia zdetermino-
wana, że chce spróbować pojechać do Warszawy. Zapewne trudno w tym wypadku 
mówić o jakichś realnych podstawach tego optymizmu, a raczej o silnym pragnieniu 
znalezienia pracy. 

Wsparcie 

W przypadku tak długiego okresu pozostawania bez zatrudnienia kluczowym 
elementem umożliwiającym przetrwanie osoby bezrobotnej jest posiadanie systemu 
wsparcia. Stąd w naszych wywiadach pytaliśmy o źródło środków na życie. Zgodnie 
z wypowiedziami respondentów można je podzielić na trzy kategorie. Pierwszą są 
inni członkowie rodziny, którzy posiadają pracę, rentę lub emeryturę, ewentualnie  
w przypadku matek alimenty na dzieci. Drugim źródłem dochodów jest praca do-
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rywcza na czarno. Ostatnim – wsparcie z ośrodka pomocy społecznej. Warto przy 
tej okazji zwrócić uwagę na powtarzające się wypowiedzi starszych mężczyzn, że 
oni nigdy nie korzystali z żadnych zasiłków i pomocy OPS, może żona korzystała 
od czasu do czasu, ale oni się w tym nie orientują i nie interesują. Jest to dosyć cha-
rakterystyczne dla polskich rodzin, w których – używając pojęcia prof. Tarkowskiej 
– to kobiety są menedżerkami biedy, natomiast mężczyźni nie chcą się przyznać do 
tego, że są biedni i nie są w stanie zarobić na utrzymanie rodziny. Korzystanie z za-
siłków okresowych i wsparcia rzeczowego udzielanego przez OPS było natomiast 
czymś oczywistym dla młodych matek, które potrzebowały zdobyć wsparcie dla 
swoich dzieci.  

Kolejną wypowiedzią istotną z punktu widzenia oceny działania instytucji po-
mocowych i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osób długotrwale bezrobotnych jest 
deklaracja większości rozmówców, że nie korzystali ze wsparcia powiatowego urzę-
du pracy. Natomiast ci, którzy skorzystali z pomocy, oceniają ją jako nieskuteczną. 
Wprawdzie liczba wywiadów nie pozwala na jednoznaczny osąd, wydaje się jednak, 
że obecny system wsparcia dla osób chronicznie bezrobotnych nie obejmuje przy-
najmniej części badanych, którzy znajdują się całkowicie poza jakimkolwiek syste-
mem, utrzymując się przede wszystkim z pracy na czarno. Starsi mężczyźni nie zna-
ją również żadnych lokalnych inicjatyw wspierających osoby bezrobotne, a o tym, 
że jednak one istnieją, świadczą deklaracje kobiet, które bądź same korzystają  
z oferty, bądź znają osoby korzystające ze wsparcia. 

Bezrobotni, poproszeni o ocenę swoich cech osobistych pod kątem poszukiwa-
nia pracy, jako swoje zalety wskazywali na takie cechy jak chęć do pracy (mężczy-
źni), otwartość i komunikatywność (kobiety), w niektórych przypadkach posiadane 
kwalifikacje, natomiast wśród wad wymieniali brak motywacji i wiary w siebie (ko-
biety), wiek i skłonność do picia wódki (mężczyźni): „Musiałbym nie pić wódki, bo 
nieraz lubię popić, to różnie jest”; „Największą słabością to jest jakby się wypiło”. 

Pomimo negatywnej oceny wsparcia instytucjonalnego respondenci, podobnie 
jak badani z innych powiatów, byli w zasadzie zgodni, że to przede wszystkim na 
państwie i władzach lokalnych leży odpowiedzialność za pomoc osobom bezrobot-
nym. Starsi mężczyźni dosyć wyraźnie tęsknili także za okresem komunizmu i pracy 
gwarantowanej, nie poczuwali się również jako bezrobotni do odpowiedzialności za 
swój los i znalezienie zatrudnienia. Jednocześnie ci sami badani spytani o to, czy 
rząd i politycy oraz władze lokalne mogą pomóc w rozwiązaniu problemów osób 
bezrobotnych, byli sceptyczni co do możliwości realnej pomocy, choć uważali, że 
jednak potencjalnie jest to możliwe. Nieco przychylniej na działalność, w szczegól-
ności lokalnych władz, patrzyła jedna z matek, która wymieniła różne formy wspar-
cia rzeczowego i finansowego, choć podkreśliła, że pomoc ta nie może być uważana 
za wystarczającą. 
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Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych poprawiających swoją sytuację  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Respondentów, którzy odpowiedzieli na nasze pytania, można podzielić na 
dwie główne grupy – osoby młode, które nie przekroczyły jeszcze 30. roku życia  
i osoby w przedziale 40–50 lat, przy czym w obu grupach przeważają kobiety. 
Wśród badanych znajdują się zarówno osoby bez zawodu, z wykształceniem zawo-
dowym i średnim (dominują), z przynajmniej dwójką dzieci w gospodarstwie domo-
wym (w jednym z przypadków 20-letnim dzieckiem 50-letnich rodziców jest badany 
respondent). Natomiast okres pozostawania bez pracy wynosi od 2 do 6 lat, nie li-
cząc tych respondentów, którzy nigdy nie pracowali bądź całe swoje życie byli 
zatrudniani jedynie do prac dorywczych. 

Badani różnią się w ocenie obecnej sytuacji swego gospodarstwa domowego. 
Dla części z nich sytuacja w ostatnich latach nie uległa znaczącej zmianie, niektórzy 
wskazują na lepsze okresy, kiedy mieli pracę bądź jeden z członków gospodarstwa 
domowego pracował za granicą i przesyłał pieniądze. W jednym z przypadków po-
gorszenie sytuacji materialnej wiązało się z odebraniem rodzinie zasiłku otrzymywa-
nego ze względu na niepełnosprawność córki. Obecnie jednak wszystkie badane go-
spodarstwa znajdują się w nie najlepszej sytuacji finansowej. 

Wszyscy badani rozmówcy na pierwszym miejscu wśród problemów wpływają-
cych na ich aktualne życie umieścili brak pieniędzy wynikający z braku zatrudnie-
nia. W jednym z przypadków poważnym problemem była także nieobecność męża, 
który utrzymuje całą rodzinę, pracuje od rana do nocy i nie ma czasu na kontakt  
z rodziną. Sukcesy i radości kojarzone są przede wszystkim z dziećmi, samym fak-
tem ich urodzenia i posiadania, tym, że są zdrowe, dobrze się uczą. Sukcesem była 
także sytuacja określana „jak rodzina jest zgodna i się nie kłóci”, jedna z responden-
tek cieszyła się także z awansu męża w pracy, dla jeszcze innej osobistym sukcesem 
było ukończenie kursu, choć niestety nie zmieniło to jej sytuacji zawodowej. 

Bezrobotni, z którymi rozmawialiśmy, najchętniej zmieniliby swoją sytuację za-
wodową, gdyby mieli taką możliwość, część wyremontowałaby mieszkanie, nato-
miast jeden z rozmówców najchętniej zmieniłby całe swoje obecne życie. 

Problemy z pracą 

Badani zapytani o to, kto w gospodarstwie domowym nie pracuje i od kiedy nie 
ma pracy oraz jak zmieniała się ich sytuacja w ostatnich latach, najczęściej wska-
zywali na przejściowe kłopoty przynajmniej jednego z domowników. Większość 
gospodarstw można zaliczyć do rodzin tradycyjnych, gdzie mężczyzna odpowiadał 
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za utrzymanie całej rodziny, a kobieta za opiekowanie się domem i wychowywanie 
dzieci. Motywacją do poszukiwania pracy w przypadku rozmówczyń była najczę-
ściej pogarszająca się sytuacja materialna rodziny i spadek dochodów męża bądź 
utrata przez niego pracy. Również w większości gospodarstw część osób w wieku 
produkcyjnym pracowała bądź ciągle pracuje na czarno, a w kilku przypadkach była 
to jedyna forma pracy – osoby te nigdy nie pracowały na etat.  

Utrata pracy przez jednego z domowników wiązała się najczęściej ze spadkiem 
poziomu życia i odmawianiem sobie różnych rzeczy: „taka szara rzeczywistość nas 
dopadła. Frustracje, nerwy, bo wiadomo, wszystko na tle pieniędzy, na tle utraty 
pracy”. Jednocześnie w zgodnej opinii rozmówców brak pracy motywował osoby, 
które ją utraciły, do jej poszukiwania, odwiedzania urzędu pracy, składania CV itp. 
Przy czym kierowano się przede wszystkim dwoma uzupełniającymi się kryteriami: 
posiadanymi kwalifikacjami oraz potencjalnym wynagrodzeniem. Warto przy okazji 
podkreślić, że najmniej zmotywowane i jednocześnie najbardziej wymagające 
wobec nowej pracy były te respondentki, których mężowie posiadali stałą pracę  
i byli głównymi żywicielami rodziny, podczas gdy matka samotnie wychowująca 
dwie córki wykonywała przez pewien czas „męskie” prace budowlane, bowiem tyl-
ko takie zatrudnienie mogła znaleźć. 

Badane kobiety wyraźnie podkreślały, że ich możliwości czasowe są ograniczo-
ne w związku z koniecznością opieki nad potomstwem i że potrzebują regularnego 
czasu pracy: „Poszukuję, ale tak bardziej z ciekawości, bo na razie jest to po prostu 
nierealne ze względu na dzieci”; „dla mnie ważne jest, żeby to był system jednozmia-
nowy”. Pewną ciekawostką jest to, że respondentki, opisując oczekiwania wobec 
swojej pracy, odnosiły się do pojęcia elastycznego zatrudnienia, ale ani razu nie uży-
ły tego sformułowania. 

Respondenci wskazują na dosyć oczywisty efekt braku pracy w rodzinie, jakim 
jest spadek poziomu życia i niemożność zaspokojenia wszystkich potrzeb, w tym 
najbardziej dotkliwą niemożność zaspokojenia potrzeb dzieci, związanych np. z edu-
kacją i kupnem podręczników. Posiadanie pracy i związany z tym wzrost dochodów 
kojarzony jest generalnie z przyjemniejszym, łatwiejszym, bardziej zgodnym i lep-
szej jakości życiem. Jedna z badanych chciałaby także rozpocząć własną karierę 
zawodową i ma już powoli dosyć przebywania w domu i opiekowania się dziećmi. 
Wszyscy badani odpowiedzieli również twierdząco na pytanie, czy posiadanie pracy 
jest ważne. Wskazali przy tym na oczywiste korzyści finansowe, ale też wewnętrzną 
satysfakcję. Istotne jest również to, by znaleźć interesującą pracę, bowiem wtedy 
pracuje się łatwiej, choć nie jest to tak istotne jak sam fakt posiadania pracy. Jedna  
z badanych podkreśliła również, że bardzo ważne jest, by mieć pracę uczciwą, być 
zarejestrowanym i mieć opłacone wszystkie świadczenia. W domyśle – inaczej niż 
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przy dorywczej pracy na czarno, która nie była traktowana przez badaną jako praw-
dziwa praca. 

Badani, poproszeni o wskazanie najważniejszych barier uniemożliwiających 
znalezienie zatrudnienia, w swoich wypowiedziach nie różnią się od rozmówców  
z innych gmin. Za kluczowy czynnik uważają niewielką liczbę ofert pracy wynikają-
cą z wysokiego bezrobocia. Praprzyczyną wszystkich problemów jest także wspomi-
nany wielokrotnie upadek dużych zakładów, które kiedyś na masową skalę zatrud-
niały osoby z wykształceniem zawodowym. Jednocześnie badani są przekonani, że 
istotną barierą jest ich niskie wykształcenie lub jego brak, a większe szanse na rynku 
pracy mają osoby młodsze z wykształceniem wyższym. Również niewielkie do-
świadczenie jest według respondentów czynnikiem mocno ograniczającym szanse 
zdobycia zatrudnienia. Wśród rozmówców zdarzają się również opinie, że bardzo 
istotnym elementem jest posiadanie odpowiednich znajomości. Część badanych zau-
waża jednak, że problemem nie jest sama praca, bowiem na wsi zawsze znajdzie się 
jakieś zatrudnienie, ale jej forma: „Jak się mieszka na wsi, tam jakaś dorywcza 
praca jest po prostu”; „główną barierą jest to, że nie chcą nas rejestrować, bo tak 
dorywczo to my możemy znaleźć pracę, bo to i truskawki…”. 

W opinii badanych w najbliższym sąsiedztwie jest wielu ludzi, którzy tak jak  
i oni mają problemy ze znalezieniem pracy. Co więcej, część badanych nie zna 
żadnych osób, które nie miałyby problemów na rynku pracy. Ci, którzy mają znajo-
mych bez problemów znajdujących zatrudnienie, wskazali kilka różnych możliwości 
wytłumaczenia tego zjawiska. Jednym z nich jest to, że pracują od dawna na swoim 
stanowisku, a ich firma do tej pory nie upadła, kolejnym jest prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej, a jeszcze innym posiadanie odpowiedniego kierunkowe-
go wykształcenia. Niezależnie od wytłumaczenia, w każdym z przypadków widać 
było wyraźną opozycję pomiędzy światem respondentów a tym drugim światem 
osób bez kłopotów na rynku pracy, do którego badani z różnych powodów nie 
przynależą. 

Wprawdzie większość badanych jest przekonanych, że w innych gminach i po-
wiatach w okolicy sytuacja na rynku pracy jest równie trudna, a najbliższym dużym 
rynkiem pracy jest Warszawa, ale nie tracą nadziei, że oni sami bądź członkowie ich 
rodzin znajdą w najbliższym czasie pracę. Przy czym większe obawy o swoją przy-
szłość wykazują kobiety. Co więcej, kwestią otwartą pozostaje, czy uda się znaleźć 
pracę satysfakcjonującą i rejestrowaną: „łapiąc to, co się nawinie, to ja muszę być 
niezarejestrowana, muszę się godzić na warunki, jakie mi pracodawca stawia. 
A mnie zależy na rejestrowaniu”. 
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Wsparcie 

Najważniejszym źródłem utrzymania w przypadku utraty pracy lub jej braku 
jest w opinii badanych wynagrodzenie współmałżonka z pracy etatowej bądź doryw-
czej, własna praca na czarno, ewentualnie wsparcie rodziny: „Mąż pracuje i prace 
dorywcze, nie ma co się oszukiwać i na czarno”; „Trochę mama mi pomaga”; 
„Prace dodatkowe, sezonowa praca po prostu w tej chwili w lecie”; „alimenty, prace 
dorywcze”; „Pracujemy dorywczo, to nam przynosi dochód”. Jedynie w nielicznych 
przypadkach badani sięgają po zasiłki udzielane przez OPS, który traktowany jest 
jako ostatnie źródło wsparcia. Niewielki zakres wsparcia z OPS można wytłumaczyć 
z jednej strony niespełnianiem kryteriów dochodowych pozwalających na skorzy-
stanie z pomocy, ale też, a może nawet przede wszystkim, niechęcią do korzystania 
z pomocy społecznej ze względów prestiżowych. 

Część respondentów nie korzystała także – poza rejestracją – z pomocy urzędu 
pracy, natomiast inni korzystali, i to nawet kilkakrotnie z oferowanych przez PUP 
lub OPS kursów i szkoleń oraz doradztwa zawodowego. Jedna z rozmówczyń 
wspomniała przy okazji, że choć została zakwalifikowana i początkowo uczestni-
czyła w jednym z kursów, to ze względu na opiekę nad dzieckiem musiała zrezy-
gnować i została skreślona z listy; inny z badanych zwrócił natomiast uwagę, że 
odbycie kursu powinno być powiązane z możliwością stażu bądź praktycznego prze-
ćwiczenia zdobytych informacji. Uczestnicy kursów wskazywali natomiast tzw. ko-
rzyści miękkie, jakie wynieśli z kursów, w tym nowe znajomości i kontakty, pew-
ność siebie, pewną mobilizację do poszukiwania pracy. W jednym z przypadków 
także wyraźne wsparcie ze strony rodziny: „Odczuwam to w rodzinie, bo moja cór-
ka, ta starsza, bardzo się cieszy, że kończyłam ten kurs i że poszukuję pracy [...] jest 
zadowolona, daje mi o tym znać”. Można zatem mówić o ewidentnych korzyściach 
wynoszonych przez osoby bezrobotne – co jednak nie przekłada się na główny cel, 
jakim jest znalezienie zatrudnienia – ale też o nie całkiem efektywnie wykorzysta-
nych środkach, gdyż szybko zapomina się wyniesioną z kursów wiedzę, jeśli nie 
zostanie ona utrwalona w praktyce. Co więcej, jedna z bezrobotnych zwróciła uwa-
gę, że certyfikaty zdobyte podczas kursów nie są zbyt szanowane przez pracodaw-
ców, co ogranicza możliwości ich wykorzystania. 

Badani, oceniając swoje przymioty w kontekście szans na zdobycie i utrzyma-
nie pracy, wskazywali najróżniejsze zalety – od umiejętności dostosowania się do 
różnych warunków, poprzez ukończenie różnego rodzaju kursów, po punktualność, 
zaradność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów czy systematyczność. Ze swoich 
słabości – braku odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji – tylko część zdawała 
sobie sprawę. 



 172 

Respondenci zapytani o to, kto jest odpowiedzialny za pomoc osobom bezrobo-
tnym, w pierwszej kolejności wskazywali na państwo, które według niektórych po-
winno tworzyć nowe zakłady pracy, w drugiej na samorząd lokalny, w tym w szcze-
gólności urząd pracy, a tylko część z badanych dostrzegała odpowiedzialność 
samych osób bezrobotnych. Jak to trafnie ujęła jedna z rozmówczyń: „bezrobotni, 
nie oszukujmy się, muszą wyjść z domów [...] to też było tak, że jak ja wcześniej niby 
szukałam pracy, ale skupiałam się na rodzinie, może nie bardzo wychodziłam  
z domu”. 

Ci sami rozmówcy jednocześnie wyrażali niewiarę, że państwo i samorząd są 
im w stanie rzeczywiście pomóc, mimo że istnieją możliwości w tym zakresie: „Je-
śliby dobrze rządzili, to tak, i to dużo [...] pomagać nie pomagają, ale mogliby”. 
Choć zdarzają się także wypowiedzi pozytywne, dostrzegające pewne efekty działań 
na poziomie lokalnym: „mąż robił kurs, oceniam dobrze, bo jemu się przydało”; 
„Jeżeli młode dziewczyny po jakiejś szkole, to wiem, że wójt czy burmistrz załatwia 
im pracę, czy to dorywczą, czy nie, odrabiali staż. Pomagają, ale raczej młodym 
osobom”.  

Lokalna polityka społeczna, uwarunkowania rynku pracy, sytuacja 
osób bezrobotnych z perspektywy lokalnych przedsiębiorców 

Lokalne problemy (z perspektywy) biznesu 

Przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie powiatu 
radomskiego mieli kłopoty ze spontanicznym wskazaniem podstawowych proble-
mów, które doskwierają mieszkańcom gminy lub powiatu, dopiero po dopytaniu 
mówili o problemach ze znalezieniem pracy, w tym w szczególności takiej, która 
odpowiada zainteresowaniom i oczekiwaniom finansowym mieszkańców. Przyczy-
ny tego problemu widzieli w niewielkiej liczbie ofert pracy, ale też w niewłaściwym 
przygotowaniu i kwalifikacjach potencjalnych pracowników.  

Oceniając silne i słabe strony gminy lub powiatu z perspektywy jakości życia 
mieszkańców, rozmówcy wskazywali, że jest to miejsce przeciętne, niewyróżniające 
się niczym na tle innych regionów Polski. Natomiast w odniesieniu do rynku pracy 
mówili o niskich kwalifikacjach miejscowych pracowników, braku odpowiednich 
szkół i o ucieczce do Radomia, Warszawy czy innych dużych miast osób młodszych 
i bardziej wykwalifikowanych, przede wszystkim ze względu na brak perspektyw 
rozwoju: „Myślę, że jesteśmy zapleczem [...] ludzie się tutaj kształcą, a później jeż-
dżą i pracują w Warszawie, w dużych miastach [...] raczej tam szukają swojej przy-
szłości, a nie tutaj”. 
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Badani – jak większość zapytanych w projekcie – mieli problemy ze zdefinio-
waniem pojęć rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarności, uciekając od odpo-
wiedzi, bądź postrzegając dane zjawisko w ograniczonym zakresie. Przykładowo, 
rozwój lokalny rozumieli jako rozwój lokalnych przedsiębiorców czy partnerstwo 
jako współpracę pomiędzy firmami oraz firmami i urzędami. Rozmówcy nie mieli 
natomiast żadnego pomysłu na rozumienie terminu subsydiarność.  

Istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na wzrost lokalnej przedsiębiorczości 
jest współpraca władz lokalnych i biznesu. Zgodnie z opiniami respondentów za naj-
większy plus lokalnych władz można uznać to, że nie przeszkadzają w prowadzeniu 
działalności i są pozytywnie nastawione do firm. Badani nie mogli jednak wskazać 
żadnych przykładów działań władz, choć nie deklarowali ze swojej strony żadnych 
oczekiwań. Można zatem powiedzieć, że są to dwa światy, które wzajemnie sobie 
nie przeszkadzają. 

Przedstawiciele firm deklarują, że wspierają rozwój lokalny, ale przede wszy-
stkim w ramach swojej działalności, czyli zatrudniając lokalnych pracowników  
i płacąc podatki. Wskazują również, że poza oferowaniem zatrudnienia firmy mo-
głyby wspierać działalność charytatywną, a także rozsławiać dzięki swoim produk-
tom region. W tym ostatnim przypadku jako przykład rozmówca podał piwo Warka, 
promujące region warecki. Jednak była to raczej teoria, bowiem w praktyce zgodnie 
z wypowiedzią jednego z pracodawców: „biznes musi trochę mocniej stanąć na 
nogi, by móc cokolwiek poza miejscami pracy oferować społeczności lokalnej”. 

Respondenci spytani o to, jakie są silne i słabe strony gminy pod względem 
szans i ograniczeń prowadzenia biznesu, za silną stronę uznali potencjał ludzki,  
w rozumieniu siły roboczej. Jednocześnie zgodnie uznali, że dostępni na miejscu 
pracownicy zazwyczaj nie mają odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia i często 
trzeba się decydować na kogoś „świeżego” i przyuczać go na miejscu. Pojawiła się 
również opinia, że miejscowe szkoły powinny uwzględniać zapotrzebowanie lokal-
nych pracodawców w swoich programach nauczania, czego obecnie nie robią. Jeden 
z rozmówców za słabą stronę uznał przynależność do województwa mazowieckiego 
i patrzenie na region przez pryzmat Warszawy i wielkiego przemysłu, a nie np.  
z perspektywy województwa świętokrzyskiego, z którym wykazuje znacznie więk-
sze podobieństwo. 

Respondenci są podzieleni, jeśli chodzi o dostrzeganie zmian w zakresie warun-
ków do prowadzenia biznesu w ostatnich latach. Generalnie raczej nic się nie zmie-
niło, jednak jeśli chodzi o sektor budowlany, to dwa lata temu było znacznie więcej 
zleceń, niż jest obecnie, choć jednocześnie teraz trudniej o kontrakt, ale znacznie ła-
twiej o pracownika. Badani twierdzą również zgodnie, że trudno im oceniać poten-
cjał pracowników oraz kulturę pracy w regionie, ale w odniesieniu do swoich włas-
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nych firm zauważają w ostatnich latach stały postęp w tym zakresie i coraz lepsze 
warunki oraz organizację pracy.  

Strategia lokalna 

Badani nie znali zapisów lokalnej strategii powiatowej, nie byli zaangażowani 
w jej tworzenie, a jeden z rozmówców zapytany o to, czy odczuwa, że jego głos jest 
oczekiwany i wysłuchiwany przy konstruowaniu lokalnej polityki społecznej, od-
parł, że choć kilkukrotnie dostawał zaproszenia na różnego rodzaju spotkania, to 
nigdy się na nich nie pojawił, bo nie uważa, by to cokolwiek przyniosło. Takie bar-
dzo wyraźne odcięcie się biznesu od lokalnej polityki społecznej jest symptoma-
tyczne i może utrudniać wspólne działania na styku biznesu i administracji czy też 
biznesu i organizacji pozarządowych. 

Pewnym wyjątkiem jest tutaj współpraca firm z urzędami pracy, choć ma ona 
bardzo ograniczony i utylitarny charakter. Badani deklarują współpracę z PUP przy 
zatrudnianiu stażystów. Jeden z pracodawców zwrócił przy okazji uwagę na zapisy 
jednego z projektów zatrudniania absolwentów w sąsiednim powiecie przysuskim, 
który wymagał od firm prywatnych gwarancji zatrudnienia po okresie stażu, a nie 
nakładał żadnych obowiązków na jednostki budżetowe, np. policję, administrację lo-
kalną itp. Według pracodawcy była to nieuczciwa konkurencja ze strony podmio-
tów, które nie powinny być w żaden sposób uprzywilejowane. 

Bezrobotni i ich problemy 

Mimo że powiat radomski stale odnotowuje w statystykach wysoką stopę bez-
robocia, respondenci wyraźnie wyróżniają okres sprzed 2–3 lat (2007–2008), kiedy 
to: „nie było na rynku pracy praktycznie nikogo sensownego [...] teraz jest dużo 
lepiej, ale jeszcze nadal nie jest zadowalająco”; „był taki moment, gdzie było bardzo 
ciężko o pracowników [...] był boom budowlany i również duża fala emigracji, cięż-
ko było o jakichś tam fachowców [...] potem nagle to się odwróciło [...] pracownicy 
mieli ciężko znaleźć pracodawcę i to tak trwa do dziś”. Wypowiedzi te wskazują, że 
znaczna część zarejestrowanych w regionie bezrobotnych nie jest traktowana przez 
zapytanych pracodawców jako potencjalni pracownicy, a rynek osób o wysokich 
kwalifikacjach oraz fachowców jest stosunkowo płytki. 

Pracodawcy dostrzegają powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój lokalnych 
firm i podają przykłady centrum rozliczeniowego na Kieleckiej w Radomiu, 
Aquapark, mleczarnię Figand, jednak wskazują również potencjalne bariery o zna-
czeniu popytowym: „jeśli biznes ma sam stworzyć miejsca pracy, to musi mieć na to 
pieniądze bądź zapotrzebowanie [...] jeżeli ktoś mu pomoże kupić maszynę z dotacji, 
żeby było to miejsce pracy, no to też się nie kupi tej maszyny po to, żeby ją mieć  
i zatrudnić daną osobę, tylko w przypadku, gdy zwiększa swoją ofertę i działalność”. 
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W opinii jednego z badanych problemem są też zasady wspierania firm, które zabra-
niają dofinansowywania nowych miejsc pracy w przypadku zwolnień i nie uwzględ-
niają dużej rotacji pracowników, którzy nie spełniają wymagań pracodawcy. Za-
miast tego postulował on, by urząd pracy miał większą elastyczność i mógł brać pod 
uwagę przy rozdzielaniu wsparcia wyjaśnienia pracodawcy. 

Skutkiem obecnej skali bezrobocia w zgodnej opinii badanych jest brak firm 
oferujących pracę, zwłaszcza dużych, wiodących zakładów pracy oferujących stabil-
ne zatrudnienie, co jednocześnie wzmocniłoby sektor usług, bowiem ludzie pewni 
swoich zarobków braliby chętnie kredyty i wydawali więcej pieniędzy na konsump-
cję. Tymczasem brak pracy i niepewność zatrudnienia w przypadku pracujących 
ogranicza w istotny sposób rozwój miasta. 

Wprawdzie badani nie mieli sprecyzowanego obrazu cech typowych dla osób 
bezrobotnych i podkreślali różnorodność tej grupy badanych, jednak uważali, że 
znaczna część osób nieposiadających pracy to ci, którzy niewiele umieją i niewiele 
mogą zaoferować pracodawcy. Jednocześnie dosyć jednoznacznie odrzucali jako 
potencjalnych pracowników osoby długotrwale lub chronicznie bezrobotne: „Jest to 
człowiek, któremu nie chce się pracować, nie podejmuje żadnych działań w tym 
kierunku, albo człowiek, który nie jest przygotowany do pracy i nikt go nie chce 
zatrudnić. No są takie stanowiska pracy, które, powiedzmy, nie wymagają jakichś 
wielkich kwalifikacji i w tych miejscach mógłby spróbować, gdyby chciał”. Nie prze-
szkadzało to twierdzić respondentom, że osoby długotrwale bezrobotne nie są 
dyskryminowane na rynku pracy. Tę sprzeczność można tłumaczyć tym, że dla 
badanych długotrwałe bezrobocie jako zjawisko istniało jedynie w powiązaniu  
z konkretnym człowiekiem, który w ich mniemaniu nie nadaje się do pracy, stąd de-
klarowany brak dyskryminacji wobec zjawiska, ale niechęć do przyjmowania kon-
kretnych długotrwale bezrobotnych kandydatów do pracy. Respondenci widzieli też 
siebie jako tych, którzy przyczyniają się przez rozwój swojej firmy do redukcji bez-
robocia w regionie. 

Interesującym uzupełnieniem powyższych wypowiedzi są poglądy responden-
tów na rolę władz lokalnych oraz sposoby i szanse redukcji bezrobocia. Rozmówcy 
zgodnie stwierdzili, że władze lokalne powinny być zainteresowane jakością życia 
osób bezrobotnych, i wyrażają nadzieję, że są, choć nie potrafili podać żadnych do-
wodów pozwalających na weryfikację tej nadziei. Przy czym bardzo wyraźnie pod-
kreślili, że wspieranie nie ma polegać na dawaniu pieniędzy, bo to nie rozwiązuje 
żadnego problemu, co najwyżej odkłada go w czasie, ale na ułatwianiu znalezienia 
zatrudnienia – bądź bezpośrednio przez zaoferowanie pracy, bądź pośrednio w ra-
mach szkoleń zwiększających kwalifikacje osoby bezrobotnej. Podobnie z pomocą: 
osobie długotrwale bezrobotnej nie ma sensu długofalowo pomagać w utrzymaniu 
bez dania szansy zmiany bądź nabycia nowych kwalifikacji. 
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Silną stroną gminy lub powiatu wskazaną przez jednego z pracodawców w kon-
tekście redukcji bezrobocia jest położenie w centrum Polski oraz dostęp do taniej 
siły roboczej, co pozwala lokować na terenie powiatu rozmaite inwestycje. Marze-
niem badanego byłoby powstanie w ramach lokalnej strefy ekonomicznej dwóch– 
trzech fabryk dających zatrudnienie kilku tysiącom mieszkańców, wtedy spadłoby 
bezrobocie i wzrosłoby także zatrudnienie w innych sektorach, co pozwoliłoby na 
rozwój regionu: „ludzie byliby zamożniejsi i wszystko by ruszyło”. 

Podsumowanie – bezrobotni długookresowi  
i redukowanie bezrobocia w powiecie radomskim 

W zakresie stosowanych strategii przetrwania respondenci, podobnie jak miesz-
kańcy pozostałych badanych powiatów, starają się zarówno zmniejszyć swoje wy-
datki, jak i korzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dochodów bliskiej rodziny. 
Bardzo popularnym sposobem zdobywania środków do życia jest praca na czarno,  
w szczególności na wsi w okresie prac polowych, gdzie bez problemu można zna-
leźć dodatkowe zatrudnienie. Wyniki wywiadów jednoznacznie wskazują, że zwra-
canie się do OPS jest wybierane jako ostatnie z dostępnych rozwiązań i najczęściej  
z takiej pomocy korzystają rodziny wielodzietne. Niezależnie od doraźnych rozwią-
zań osoby bezrobotne, które nie poddały się jeszcze zniechęceniu, poszukują stałej 
pracy rejestrowanej i starają się podnieść swoje kwalifikacje. Przy czym w przy-
padku starszych chronicznie bezrobotnych mężczyzn zmniejsza się udział aktyw-
nego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji, wzrasta natomiast rola pracy 
na czarno jako podstawowego źródła dochodów. 

Do kluczowych czynników społeczno-demograficznych sprzyjających aktywi-
zacji należy zaliczyć młody wiek, średnie i wyższe wykształcenie, posiadanie rodzi-
ny na utrzymaniu (choć w przypadku kobiet może pojawić się problem z zapewnie-
niem opieki dzieciom). Ważne jest także pozytywne nastawienie oraz – w opinii 
części rozmówców – znajomości. Zdecydowanie najtrudniej jest zaktywizować męż-
czyzn powyżej 50. roku życia, którzy od kilku–kilkunastu lat nie mają stałego za-
trudnienia, nadużywają alkoholu i dorabiają sobie na czarno w branży budowlanej.  

Co ważne, nie sposób mówić o lokalnej specyfice prowadzonej polityki spo-
łecznej. Respondenci wyrażają te same potrzeby, co w innych badanych powiatach,  
i podejmują podobne strategie radzenia sobie w życiu. Wydaje się jednak, że jeszcze 
większą rolę ze względu na tereny rolnicze odgrywa zatrudnienie na czarno, bowiem 
w porównaniu z Radomiem w sąsiadujących gminach jeszcze trudniej o legalną 
pracę, a stopa bezrobocia jest wyższa. 
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Głównym powodem utrzymywania się wysokiej stopy bezrobocia długookreso-
wego jest bezrobocie strukturalne będące efektem upadku dużych zakładów prze-
mysłowych, a tym samym niewielka liczba ofert pracy, zwłaszcza dla osób z niskimi 
kwalifikacjami. Wielu respondentów, w tym w największym stopniu pracodawcy, 
wskazuje także na indywidualne postawy poszczególnych bezrobotnych, którym  
– w opinii badanych – po prostu nie chce się pracować bądź których kwalifikacje są 
zbyt niskie, by pracodawcy opłacało się ich zatrudnić. Opinie te są zbieżne z poglą-
dami wyrażanymi przez rozmówców z innych powiatów. 

W opinii badanych nie ma lokalnej specyfiki aktywizacji bezrobotnych długo-
okresowych, a podstawą wszelkich działań aktywizacyjnych wobec tej grupy powin-
na być rozbudowana praca nad motywacją do pracy osoby chronicznie bezrobotnej 
oraz indywidualne doradztwo zawodowe uzupełnione o działania na rzecz podnie-
sienia jej kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie rozmówcy sceptycznie oceniają 
szanse takiej aktywizacji, z góry zakładając, że znacznej części osób bezrobotnych 
nie uda się pomóc. 

Główną barierą aktywizacji bezrobotnych jest wspominana wielokrotnie trudna 
sytuacja na lokalnym rynku pracy i związane z nią ubóstwo wielu rodzin. Zasobem 
do wykorzystania jest – w opinii respondentów – potencjał kadrowy i instytucjonalny 
OPS i PUP oraz wsparcie funduszy unijnych pozwalające na zwiększenie zakresu 
działań. Pewnym ograniczeniem jest zbyt mała liczba pracowników instytucji pomo-
cowych i zbyt niskie – według badanych – wynagrodzenia, które w domyśle nie są 
wystarczająco motywujące do dodatkowego zaangażowania. Można się domyślać, 
że ograniczeniem, choć niewyrażonym wprost, jest także niewielka znajomość 
dokumentów strategicznych wśród przedstawicieli wszystkich lokalnych instytucji. 

W opinii pracodawców bariery w zwiększaniu zatrudnienia to przede wszy-
stkim brak popytu na dobra i usługi. Problemem jest również, choć nie tak dotkli-
wym jak jeszcze kilka lat temu, znalezienie wystarczająco wykwalifikowanych 
pracowników. Elementem ułatwiającym zatrudnienie jest większa dostępność środ-
ków unijnych na stworzenie nowych miejsc pracy. Należy jednak podkreślić, że 
przedstawiciele pracodawców nie wierzą w szybką poprawę koniunktury, nie mają 
też pomysłów na szybką poprawę sytuacji poza mało realistycznym przyciągnięciem 
dużych inwestorów, którzy otworzyliby swoje fabryki na terenie powiatu. 

Rozmówcy wszystkich badanych kategorii są zgodni, że główną barierą akty-
wizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych jest wysoki poziom bezrobocia 
w powiecie i brak nowych miejsc pracy. Według pracodawców czynnikiem równie 
istotnym są także same osoby długotrwale bezrobotne, które albo nie chcą tak na-
prawdę pracować, albo ze względu na brak kwalifikacji w większości się do tej pra-
cy nie nadają. Pogląd ten częściowo podzielają także przedstawiciele władz i pra-
cowników instytucji pomocowych, którzy jednak dostrzegają niekiedy większą róż-
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norodność tej grupy. Natomiast osoby bezrobotne w większym stopniu swoją sytu-
ację kojarzyły z czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od nich samych, np. 
brakiem odpowiednich znajomości. Wszystkie grupy szans aktywizacji dopatrywały 
się przede wszystkim w ramach dostępnych instrumentów aktywnej polityki rynku 
pracy, w tym projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. 

3.5. SZANSE  I  PROBLEMY  
       POWIATU  SZYDŁOWIECKIEGO 

Lokalna polityka społeczna, rynek pracy,  
sytuacja osób bezrobotnych z perspektywy lokalnej władzy 

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Kiedy zapytaliśmy respondentów, jakie podstawowe problemy doskwierają 
mieszkańcom powiatu szydłowieckiego, wskazywali przede wszystkim na brak pra-
cy (konsekwencja upadku dużych firm – np. Profil) i brak zakładów pracy (zwła-
szcza mikro-przedsiębiorstw), terenów inwestycyjnych, brak inwestorów. Bezrobo-
cie to przede wszystkim problem kobiet po 35. roku życia. Realnym problemem jest 
brak możliwości sprzedaży płodów rolnych, nie do końca udaje się reorientacja  
i zmiana struktury gospodarowania z rolnictwa na turystykę. Jak stwierdził jeden  
z respondentów: „Gospodarka jest bardzo rozdrobniona. Dojazd do upraw, pól jest 
bardzo utrudniony ze względu na stan tych dróg leśnych, jak również na odległości 
pomiędzy poszczególnymi działkami. Ważny jest też tu brak możliwości sprzedaży 
płodów rolnych. Wcześniej gmina była gminą rolniczą, teraz się robi turystyczną. 
Ale póki co część północna pozostaje nadal częścią rolniczą”.  

W zakresie silnych oraz słabych stron gminy lub powiatu pod względem jakości 
życia mieszkańców wskazywali oni, że zarazem silną i słabą stroną powiatu jest jego 
położenie – z jednej strony korzystne jest jego ulokowanie między Warszawą i Kra-
kowem oraz Lublinem i Łodzią. To oznacza duże możliwości rozwojowe. Pod-
kreślali także walory przyrodnicze (Góry Świętokrzyskie), pokłady piaskowca szy-
dłowieckiego. Z drugiej jednak strony istotnym problemem jest odległość od stolicy 
województwa – 150 kilometrów od Warszawy traktowane jest jako poważna bariera 
i w kontekście dojazdów do miejsc pracy (potęguje to kiepska oferta komunikacyjna 
i brak kiedyś istniejących połączeń, co skutkujących koniecznością bazowania na 
transporcie własnym), i w kontekście akcesu do programów inicjowanych i realizo-
wanych w stolicy województwa – z tej perspektywy Kielce i województwo świę-
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tokrzyskie wydają się bardziej atrakcyjne. Nadzieje wiązane są z modernizacją trasy 
ekspresowej.  

Co bardzo ważne i zgodne z ocenami przedstawicieli władzy reprezentujących 
powiat makowski, trudno jest mówić o specyficznych celach i środkach konstruo-
wanych i stosowanych w powiecie w zakresie polityki społecznej. Polityka spo-
łeczna, w opinii badanych, zależy od władzy, potencjału powiatu oraz problemów. 
Władza podejmuje aktywności, ale tylko tak, jak daje się prowadzić w miarę sku-
teczną politykę promocyjną i kulturalną. Innowacyjną politykę walki z bezrobociem 
trudno jest realizować ze względu m.in. na strukturę własności ziem i brak możli-
wości wydzielania terenów inwestycyjnych. Trudno jest także tworzyć nowe miej-
sca pracy. Nie można budować spójnej polityki turystycznej w powiecie – nie wszy-
stkie gminy mają taki potencjał. Jak stwierdził wysokiej rangi urzędnik powiatowy, 
„[…] wiele się mówi o tym, że to miasto miałoby żyć z turystyki. To jest niemożliwe 
przy tym, co jest. Jest tu wiele ładnych rzeczy, ale to miasto turystyczne może być 
traktowane tylko na przejazd. To już lepiej jest na terenie Chlewisk, gdzie są wa-
runki ku temu. Jest zamek, jest program renowacji. Mają powstawać też inne obiekty 
turystyczne. Ma powstać biblioteka multimedialna, hotel. Wiem, że wszystko »ma«”.  

O ile władze powiatu wskazują na wielosektorową politykę realizowaną w po-
wiecie – z udziałem podmiotów samorządowych, prywatnych, pozarządowych oraz 
przy wsparciu PARP, o tyle na poziomie gminy nie dostrzega się działań realizowa-
nych przez organizacje pozarządowe, przeciwnie, wskazuje się na ich brak. Ważną 
inicjatywą jest zawiązanie Lokalnej Grupy Działania. Trudno jest jednoznacznie 
stwierdzić, kto jest inicjatorem działań – działania takie podejmują i prowadzą pod-
mioty reprezentujące różne sektory.  

Według badanych w powiecie środki unijne nie decydują o realizacji planów 
inicjatyw socjalnych. Zdaniem respondentów takie środki bywają lub nie, a działa-
nia trzeba podejmować. Lokalna władza ocenia pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych jako „średnie” lub „przeciętne”. Zaznacza się, że na dobra sprawę dopiero roz-
poczęto pozyskiwanie takich środków. Te, które już wpłynęły, zostały skierowane 
na inwestycje w młodzież, szkoły, kluby sportowe, wzmacniają się tymi środkami 
działające stowarzyszenia. Zdecydowanie istnieje potrzeba zorganizowania forum 
wymiany informacji i planowania inicjatyw realizowanych przez podmioty repre-
zentujące różne sektory, aby się wzmacniać i jednocześnie nie dublować działań.  

Podobnie jak w badaniach prowadzonych w powiecie makowskim poprosiliśmy 
respondentów o przedstawienie rozumienia pojęć rozwoju lokalnego, partnerstwa  
i subsydiarności. Rozwój lokalny rozumiany jest jako polepszenie jakości życia 
obywateli – przede wszystkim w tym zakresie eksponowana jest poprawa infrastruk-
tury drogowej, technicznej, ale także zmiany związane z większą aktywnością oby-
watelską, turystyczną i kulturalną. Partnerstwo rozumiane jest dwojako: z jednej 
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strony to zawieranie umów z innymi gminami, powiatami, instytucjami, kreowanie 
zależności publiczno-prywatnych w kontekście konkretnych inicjatyw. Z drugiej 
strony wyraża się jako życzliwy stosunek ludzi do siebie nawzajem, traktowania 
siebie jako partnerów do dyskusji (to dotyczy także relacji władze publiczne versus 
organizacje pozarządowe). Subsydiarność jest pojęciem nie znanym respondentom. 
Jeśli mieliby definiować je jedynie w odwołaniu do skojarzeń, to wskazywali na kie-
rowanie środków do konkretnego odbiorcy. A zatem można zdiagnozować niewła-
ściwe bądź zawężone rozumienie tych pojęć, ważnych z perspektywy polityki 
lokalnej. 

Badani uznali, że wśród wymienionych przez nas najważniejszych problemów, 
które potencjalnie mogą być doświadczane w powiecie, jedynie transfery nowych 
technologii i warunki naturalne można w jednostce terytorialnej uznać za dobre czy 
ocenić pozytywnie. Niska zamożność ludzi, wysoka stopa bezrobocia, niska kultura 
organizacji pracy (po części związana z powszechną pracą „na czarno”), brak prze-
mysłu, brak pomysłów na pozyskiwanie zewnętrznych środków pomocowych i nie-
chęć ludzi do pracy w rolnictwie stanowią poważne problemy doświadczane lokal-
nie i wymagające antidotum. 

Strategie 

Niemal wszyscy badani przez nas przedstawiciele lokalnej władzy deklarują 
znajomość strategii uchwalonej w 2004 r. a obowiązującej do 2013 r. Ich zdaniem 
główne kierunki inicjatyw wpisane w ramy strategii społecznej to rozwój lokalnych 
społeczności i aktywizacja. Za ważny i obecny w strategii na poziomie zapisów 
obrazujących lokalne cele uznano rozwój infrastruktury. Podkreślano także, że dzia-
łania muszą być spójne. Ważnym kierunkiem aktywności ma być promocja zdrowia 
wraz z rozwojem niezbędnej infrastruktury opieki zdrowotnej. Na pytanie o komple-
mentarność lokalnej strategii społecznej i strategii wojewódzkiej w zakresie polityki 
społecznej, respondenci stwierdzali bez przekonania, że strategia musi być z założe-
nia komplementarna, więc pewnie jest. Wyraźnie jednak widać u badanych brak 
znajomości szczegółowych zapisów dokumentów. Respondenci podkreślali, że 
strategie zdecydowanie pomagają w rozwoju lokalnym – w procesie powstania były 
one konsultowane oddolnie (sołtysi, badania ankietowe). Trudno jednak ze słów 
respondentów odczytać, w czym konkretnie pomagają strategie, na jakie działania 
się przekładają? O ile jednak przedstawiciele jednego urzędu twierdzili, że strategia 
była gruntownie rekonstruowana zgodnie ze zmieniającymi się warunkami spo-
łeczno-gospodarczymi, to przedstawiciele innego urzędu uważali, że jedynie 
raportuje się realizację strategii, bez działań ukierunkowanych na jej zmianę lub 
rekonstrukcję. 
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W opiniach badanych zarówno organizacje społeczne, jak i biznes byli zapra-
szani do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem lokalnej strategii. Przedsta-
wiciele lokalnej władzy zgodnie stwierdzają, że jeśli tylko przedstawiciele podmiotów 
reprezentujących różne sektory chcieli wyrazić swoje zdanie w procesie budowania 
strategii, to mieli ku temu sposobność.  

Co bardzo ważne, respondenci podkreślali, że zapisów strategii (plany działa-
nia) nie można zrealizować bez środków z zewnątrz, tzn. z funduszy unijnych. Bez 
tych środków większość inwestycji infrastrukturalnych nie może być zrealizowana. 
Jak stwierdził jeden z badanych urzędników, „Właściwie dzięki tym pieniądzom mo-
żliwa była realizacja większości tych przedsięwzięć. Nie sądzę, żebyśmy byli w sta-
nie zbudować boiska wielofunkcyjne, inne rzeczy, które są na tym terenie, jeśli brak 
terenów inwestycyjnych”. Podobnie wygląda też kwestia skutecznej walki z pro-
blemem bezrobocia. Problemem numer jeden w powiecie jest brak terenów inwe-
stycyjnych niezbędnych w skutecznej redukcji bezrobocia. Choć strategia uwzg-
lędniała działania na ich rzecz poprzez szkolenia, kursy, targi pracy, to w praktyce 
zapisy strategii wyznaczające konieczność działań na rzecz bezrobotnych nie mogą 
zostać skutecznie zrealizowane.  

Bezrobocie i aktywizacja zawodowa 

Przedstawiciele lokalnych władz poproszeni o scharakteryzowanie sytuacji na 
lokalnym rynku pracy wskazywali, że wysoka stopa bezrobocia wcale nie oznacza 
przymusowej (brak miejsc pracy) dezaktywizacji ludności. Przedstawiciele władz 
zgodnie podkreślają, że ci, którzy lokują się w grupie oficjalnych bezrobotnych, 
powszechnie pracują „na czarno”, wyjeżdżają za granicę do pracy, pracują sezono-
wo bądź też nie chcą podjąć pracy. Jeżeli nawet pracę dostają, to następnie jej nie 
utrzymują ze względu na swoje patologiczne zachowania. Dlatego też problem, 
który oficjalnie dotyka 40% ludzi w wieku aktywności zawodowej, w praktyce nie 
musi wiązać się z aż taką grupą wymagających wsparcia i czekających na wsparcie 
związane z ofertą pracy. Na pytanie, czy w gminie lub powiecie powstają nowe 
miejsca pracy i jakie są ewentualne bariery w ich powstawaniu, respondenci podkre-
ślali, że dobrym pomysłem stosowanym w ostatnich latach w powiecie są dotacje 
dla nowo powstających działalności gospodarczych, co spowodowało wzrost samo-
zatrudnienia. Poza tym trudno mówić o udanych lokalnych inicjatywach, które 
przekładałyby się na tworzenie nowych miejsc pracy. Tworzenie miejsc pracy napo-
tyka liczne bariery – poza wcześniej już eksponowanymi (tereny inwestycyjne) pod-
kreśla się, że władza wojewódzka powinna podjąć jakieś działania wspomagające. 
Pomoc jest potrzebna w wykupie terenów inwestycyjnych – rozdrobnienie gruntów  
i struktura własności wymuszają wsparcie dodatkowymi środkami. Wszystkie 
wcześniejsze próby rozpoznawania sytuacji, generowania pomysłów to była w prak-
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tyce sztuka dla sztuki – respondenci uważają, że pewnie podobnie będzie z tymi 
badaniami.  

Przedstawiciele lokalnej władzy wskazują, że osoby bezrobotne w powiecie,  
to najczęściej: ci, którzy pomimo braku pracy jakoś sobie radzą (pracując „na 
czarno”), ci, którzy mają problemy alkoholowe, są kompletnie zrezygnowani i nie 
chcą sobie pomóc, co skutkuje w ostateczności doświadczanymi w powiecie samo-
bójstwami. Potwierdzają to słowa jednego z przedstawicieli lokalnej władzy, który 
stwierdził, że: „Tych bezrobotnych można podzielić na kilka takich grup, podgrup. 
Jest grupa bezrobotnych, która jakoś umie znaleźć się w tej sytuacji, pracuje jakoś 
tam na czarno, jakoś sobie radzi. Jednocześnie wykorzystując to, co może, nie 
ujawniając swoich dochodów. Jest z kolei kolejna grupa osób zupełnie zrezygno-
wanych, bo oni już nie wiedzą nic i zasilają miejskie parki, rynki. To są w większości 
ludzie z problemami alkoholowymi”. Wśród bezrobotnych nadreprezentowane są ko-
biety po 35. roku życia. Z kolei osoby długookresowo bezrobotne w opinii respon-
dentów to ludzie, którzy nie mają pracy w wyniku likwidacji dużych zakładów 
pracy.  

Respondenci zapytani o to, czy interesują się sytuacją bezrobotnych i pomocą 
tym osobom stwierdzali, że ten problem stanowi przedmiot ich stałego zaintereso-
wania z racji ich kompetencji i poprzez odpowiednie instytucje. Zdaniem badanych 
w powiecie jest źle, jeśli chodzi o wymianę informacji między poszczególnymi 
instytucjami kreującymi publiczną politykę społeczną a lokalną władzą, co utrudnia 
skuteczne działania na rzecz konkretnych grup.  

Jeśli chodzi o przyczyny tak dużej skali bezrobocia w powiecie, respondenci 
wskazywali, że przede wszystkim problemem jest brak terenów inwestycyjnych. To 
jest przyczyna utrzymywania się bezrobocia. Spośród silnych i słabych stron gminy 
lub powiatu w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia respondenci wskazali, 
że najważniejsza silna strona to położenie powiatu, słaba zaś strona to… też położe-
nie powiatu i problemy komunikacyjne.  

Najważniejsze działania ukierunkowane na redukcję skali bezrobocia w powiecie, 
które były podejmowane w ostatnich latach, to roboty publiczne, roboty interwen-
cyjne, czy pomoc w samozatrudnieniu. Próbowano także poszukiwać inwestorów, 
ale te działania w małym stopniu się powiodły. Ważne były także próby pomocy  
w przekwalifikowaniu bezrobotnych.  

W opinii badanych praktyka działań na rzecz osób pozostających bez pracy 
opiera się w powiecie na spotkaniach z doradcami zawodowymi w PUP oraz wspar-
ciu finansowym przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Urzędnicy mają 
pomagać także poprzez transfer informacji do tych, którzy taką działalność chcą 
prowadzić. Władza wciąż nie ma jednak pomysłu, jakie działania realizować na 
rzecz niwelowania barier w sferze gospodarczej i społecznej. Jeden z urzędników 
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stwierdził, że „[…] cały czas jak bumerang powraca […] problem, gdzie umieścić te 
firmy, które miałyby się tu pojawić. Bo jeżeli jest obszar hektara podzielony na 10 
działek i kupimy z tego 5, a pomiędzy nimi są inne, których nie możemy kupić, bo 
właściciel się na to nie zgadza, bo uważa, że powinien za to wziąć jakieś ogromne 
pieniądze, czy coś… To jest problem. Nie mamy co zaproponować…”. Nie ma bo-
wiem pomysłu, jak wyjść z impasu w zakresie zakupu gruntów przeznaczanych na 
tereny inwestycyjne. W zakresie działań ukierunkowanych na rzecz rozwoju agrotu-
rystyki badani wskazują, że korzystne warunki mogą być osiągnięte dzięki planom 
stałej poprawy dróg.  

W opinii badanych bezrobotni długookresowi wymagają specyficznych działań, 
różniących się od działań na rzecz innych typów bezrobotnych. Wskazują, że trzeba 
w tym zakresie zerwać z polityką pozorów, zbudować ofertę dla tych ludzi i ich 
resocjalizować, ponieważ wpoili sobie brak aktywności jako standardową postawę. 
Trzeba obudzić u tych ludzi chęć życia (ale jak?). Bezrobocie dla nich jest stylem 
życia, który trudno przełamać, zmienić. Pomimo tego przekonania zdaniem przed-
stawicieli lokalnej władzy bezrobotni długookresowi nie są dyskryminowani, a jeśli 
już, to raczej sami się dyskryminują przez alkohol i niechęć do podjęcia prób 
zmiany swoich zachowań, zdobycia nowych kwalifikacji, zdobycia i utrzymania 
pracy przez spełnianie konkretnych wymogów.  

W ramach najważniejszych „dobrych praktyk”, które przyniosły w powiecie  
i gminie wymierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia, wskazuje się  
z jednej strony, że kluczowe są warsztaty zaszczepiające kompetencje i realnie 
dające ludziom szanse, np. w zakresie bibułkarstwa. Z drugiej strony wiele realizo-
wanych projektów w praktyce nie jest wykorzystywanych na rzecz potrzebujących, 
nie ma z nich żadnych rezultatów poza tym, że wydano pieniądze.  

Co ciekawe, władza lokalna nie przewiduje własnej roli w ramach wykorzysty-
wania walorów powiatu (dziedzictwo kulturowe) oraz inicjatyw o charakterze kultu-
ralnym angażujących mieszkańców powiatu. Jak wskazują badani, służyć mają temu 
działania stowarzyszeń. Podobnie ważne jest, że przedstawiciele lokalnej władzy nie 
są w stanie sprecyzować konkretnej aktywności, żeby przeciwdziałać niskiej jakości 
życia w powiecie. Podobnie jak nie mają wiedzy, jaka jest aktualna dynamika 
wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w powiecie (deklarowana w powiatowej 
strategii społecznej). Przyrost związany jest z możliwością uzyskania dotacji, ale jak 
wskazywaliśmy, władza nie ma danych, jak aktualnie przedstawia się ta kwestia.  
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Lokalna polityka społeczna, rynek pracy, sytuacja  
osób bezrobotnych z perspektywy pracowników socjalnych  
i doradców zawodowych  

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

Wśród problemów, które doskwierają mieszkańcom gminy lub powiatu respon-
denci wskazywali przede wszystkim brak miejsc pracy, zgodnych z kwalifikacjami 
osób bezrobotnych, lub takich, które nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji. 
Brakuje w powiecie przedsiębiorców-inwestorów, którzy daliby szansę ludziom na 
pracę. Realnym problemem jest także bieda, która wynika z braku pracy oraz roz-
powszechniony alkoholizm, który uniemożliwia zmianę sytuacji socjalnej wielu 
ludziom.  

W opinii pracowników socjalnych i doradców zawodowych trudno mówić  
o specyfice lokalnej polityki społecznej – walka z bezrobociem za pomocą tradycyj-
nych systemowych instrumentów to wszystko, co można w tej kwestii wskazać. 
Takie „lokalne” potrzeby, jak konieczność wsparcia rolników, budowanie oferty 
adekwatnej do przeszłości ludzi, którzy pracowali w PGR-ach wymagają szczegól-
nych, zaplanowanych i innowacyjnych działań, o których jednak trudno w powiecie 
mówić. Jeden z naszych rozmówców stwierdził, że „Specyfika głównie opiera się na 
bezrobociu. Poza tym mała pomoc państwa dla rolników. Zapomina się o kwestii 
rolników, tych drobnych głównie”.  

Poza inicjatywami socjalnymi PUP i OPS doraźne działania są prowadzone 
przez nieliczne stowarzyszenia, ale o szczegółach inicjatyw podmiotów pozarządo-
wych pracownicy instytucji administracji pracy oraz pomocy społecznej nie mają 
wiedzy. Działania stowarzyszeń w opiniach badanych nie wpływają na generowanie 
miejsc pracy i skuteczną pomoc w odzyskiwaniu zdolności zatrudnieniowej. To 
raczej instytucje publiczne realizują działania na rzecz biednych, bezrobotnych czy 
wykluczonych społecznie.  

W opinii badanych lokalne działania i powodzenie socjalnych inicjatyw bardzo 
zależą od środków pozyskiwanych z unijnych funduszy. One zdecydowanie zwięk-
szają możliwości wsparcia i spektrum oddziaływania na konkretne problemy. 
Aktywność projektowa badanych w powiecie według nich samych stale wzrasta. 
Zdaniem badanych takich projektów współfinansowanych ze środków UE jest coraz 
więcej – różne jednostki ubiegają się o takie wsparcie w realizacji swoich pomysłów 
i dzięki temu udaje się zrobić coś więcej niż tylko to, co wynika z bieżących obo-
wiązków. Ważne są szkolenia finansowane z udziałem środków UE, ale także inwe-
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stycje w inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej czy projekty realizowane przez 
szkoły.  

W zakresie rozumienia pojęć rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarności 
respondenci podkreślali, że rozwój lokalny związany jest z poprawą warunków ży-
cia w odniesieniu do powiatów i gmin ościennych. Rozwój dokonywać się ma po-
przez zwiększoną ofertę pracy, większą ofertę kulturalną, lepsze dostosowanie edu-
kacji do potrzeb rynku pracy, zmiany infrastrukturalne. Partnerstwo to współpraca 
stowarzyszeń z organami administracji publicznej, między władzą a ludźmi. Jak ujął 
to jeden z naszych rozmówców: „Partnerstwo to współpraca np. organizacji poza-
rządowych z samorządem gminnym, lokalnym. Sołtysi, radni, szkoła… wszyscy ra-
zem współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej, żeby było lepiej”. Subsydiarność 
kojarzona jest z subsydiami i działaniami polegającymi na dofinansowywaniu, re-
fundowaniu konkretnych działań, instrumentów wykorzystywanych w codziennej 
pracy z klientami systemu pomocy społecznej czy systemu administracji pracy. 

Strategie oraz problemy instytucji 

Podobnie jak w powiecie makowskim zapytaliśmy doradców zawodowych  
i pracowników socjalnych o znajomość zapisów lokalnej strategii społecznej. Oka-
zało się, że respondenci są podzieleni w tym względzie. Ci, którzy znają zapisy stra-
tegii, wskazali tu na zdiagnozowaną konieczność inwestowania w rozwój infrastruk-
tury medycznej, rozwój agroturystyki, drobnej przedsiębiorczości oraz lepszą po-
litykę kulturalną. Badani wskazali także wpisaną w ramy strategii konieczność walki 
z bezrobociem oraz przyczyniania się do redukcji problemów alkoholowych. W tych 
rolach, według zapisów strategii, najważniejszymi instytucjami są PUP i OPS.  

Z kolei trudno wypowiadać się respondentom o zainteresowaniu władz lokal-
nych i innych instytucji realizacją strategii społecznej i skutkami tychże działań.  
Z perspektywy ich miejsc pracy trudno dostrzec, czy konkretne zapisy strategii znaj-
dują właściwą uwagę przedstawicieli lokalnej władzy. Ten brak wiedzy o tym, co 
zakładają i w praktyce robią inne podmioty i brak współpracy międzyinstytucjonal-
nej wyrażali respondenci także, udzielając odpowiedzi na pytanie o obecność kla-
rownych zasad współpracy między instytucjami przy rozwiązywaniu problemów  
i realizacji zadań. Jak podkreślali, zdecydowanie brakuje w powiecie czytelnych 
zasad współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji reprezentujących 
różne sektory. Nie wiadomo obecnie, czy w praktyce realizowanych działań nie do-
chodzi do dublowania inicjatyw (są symptomy, że tak jest w rzeczywistości), bra-
kuje czytelnego ładu i zdefiniowania, kto za co odpowiada. Respondenci zwracają 
uwagę, że jest to kwestia wymagająca pilnego rozwiązywania. 

W zakresie wykraczania poza ramy obligatoryjnych aktywności instytucji re-
spondenci zgłaszali, że w praktyce można uznać za innowacyjne indywidualne ak-
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tywności pojedynczych osób. Należy tu wskazać próby budowania lokalnej grupy 
działania z inicjatywy dyrektora jednej z placówek, którą reprezentowali responden-
ci, lub aktywność pracowników, którzy próbując najskuteczniej i wszechstronniej 
pomóc klientowi, wykraczali poza procedury. Jednak proces realizacji działań 
(zwłaszcza prób wychodzenia poza szablony stałych obowiązków) zderza się z ba-
rierami. Jako dwie najważniejsze kwestie w tym względzie wskazywali respondenci 
zapisy ustawowe, które często uniemożliwiają dostosowanie pomocy do konkretnej 
potrzeby, oraz brak realnej wiary u osób, które korzystają ze wsparcia, że ich życie 
może wyglądać zupełnie inaczej. Istotnym problemem jest także brak uczestniczenia 
pracowników w procesach decyzyjnych w ramach ich instytucji.  

Według naszych respondentów powielany jest w ich miejscach pracy schemat 
organizacyjny, w którym zwierzchnicy zlecają konkretne zadania wykonywane 
przez konkretnych urzędników. Oni także generują dokumentację, która jest analizo-
wana przez zwierzchników. Indywidualne i zespołowe pomysły pracowników PUP 
czy OPS raczej mogą zaistnieć, jeśli pracownicy będą wytrwali i będą je konse-
kwentnie sygnalizować. Wówczas można organizować „burze mózgów”, aby sku-
teczniej realizować nawet zdawałoby się rutynowe zadania, można też wspólnie 
zrobić więcej, kiedy wykorzysta się wiedzę zdobytą w ramach aktywności zawo-
dowej w praktyce funkcjonowania stowarzyszenia tworzonego przez pracowników 
konkretnej instytucji. To są przykłady działań zespołowych i pomysłów rodzących 
się zespole. 

W zakresie zainteresowania efektywnością wydatkowanych środków i skutkiem 
podejmowanych inicjatyw respondenci podkreślali, że mówimy tu w praktyce  
o zbędnych czynnościach. Z jednej strony bowiem podkreślano, że prowadzi się mo-
nitoring działań, ale bardziej wiarygodne jest inne powszechnie zgłaszane stwierdze-
nie, że monitoring nie jest potrzebny, ponieważ w małych gminach rezultaty działań 
widać „gołym okiem”, więc nie potrzeba specjalnych ocen efektywności. Jak ujął to 
jeden z badanych pracowników socjalnych: „Gmina nasza jest małą gminą i efekty 
widzi się na co dzień. Każdy o każdym wszystko wie”. Skuteczność to wprowadzenie 
osoby bezrobotnej na staż, którego następstwem jest praca. Im więcej takich działań, 
tym (w przypadku instytucji administracji pracy) więcej skuteczności.  

Zdaniem badanych doradców zawodowych i pracowników socjalnych silną 
stroną pracy w PUP czy OPS jest możliwość udzielenia realnej pomocy drugiemu 
człowiekowi, słabością zaś fakt, że można często czuć się osamotnionym w tych 
działaniach (brakuje współpracy, wsparcia) oraz że często praca ta jest sprowadzana 
do generowania sprawozdawczości dominującej nad realnym działaniem. To unie-
możliwia dowartościowanie pracownika, poczucie realnego sprawstwa i blokuje 
wykorzystanie potencjału kadr zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej czy 
powiatowych urzędach pracy.  
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Bezrobotni i aktywizacja bezrobotnych  

Nasi respondenci poproszeni o dokonanie charakterystyki lokalnego rynku pra-
cy w ostatnich latach wskazali, że najważniejszym problemem jest w tym względzie 
bezrobocie. Nowe oferty pracy na różnych stanowiskach raczej się nie pojawiają. 
Wskazywano też, że w powiecie zawód kamieniarza jest bardzo intratny i w tym za-
kresie jest potencjał zatrudnieniowy. Respondenci podkreślali też ograniczoną możli-
wość zdobycia stażu przez osoby młode. Natomiast bezrobotne kobiety w średnim 
wieku to w opinii badanych podstawowa grupa w ramach struktury bezrobotnych. No-
we miejsca pracy powstają raczej w małych jednostkach usługowych. Ale nowe miej-
sca pracy to rzadkość. Częściej respondenci słyszą o zwolnieniach, redukcjach zatrud-
nienia, przepływie kadr u pracodawców, którzy chętnie korzystają z zatrudnienia 
refundowanego. 

W opinii badanych bezrobotni w powiecie stanowią zróżnicowaną kategorię. 
Najczęściej są to ludzie bez kwalifikacji zawodowych, i młodzi, i w starszym wieku. 
Bezrobotni długookresowi według respondentów również stanowią bardzo zróżnico-
waną kategorię. Dominują w niej osoby z wykształceniem podstawowym i zawodo-
wym, są to kobiety w wieku 40–60 lat, często są to także osoby młode. Pracownicy 
instytucji pomocy społecznej oraz administracji pracy często wskazują, że długo-
okresowe bezrobocie splata się z chorobą alkoholową i że w tej grupie zdarzają się 
osoby, które nie umieją pisać i czytać. Mając świadomość złożonej struktury bezro-
botnych długookresowych, problemów doświadczanych przez tych ludzi, respon-
denci wskazują, że w ramach ich instytucji stosuje się indywidualne podejście do 
problemów konkretnych bezrobotnych. Dąży się do maksymalnego dostosowania 
pomocy do okoliczności, problemu, sytuacji, która dotyka konkretnego klienta. Są to 
zatem zindywidualizowane plany działania.  

W opinii badanych pracowników socjalnych i doradców zawodowych osoby 
długookresowo bezrobotne wymagają więcej uwagi, większego wysiłku w pracy  
z nimi. Niezbędna jest bowiem nie tylko oferta pracy, ale wcześniej muszą przejść 
swoistą terapię. Potrzebna jest praca z psychologiem, a także aktywna działalność 
doradcy zawodowego. Dodatkowo trzeba z nimi rozmawiać bardzo rozważnie. Spo-
sób rozmowy może zniweczyć cały proces wychodzenia z problemu, a jednocześnie 
nawet wzorowe podejście nie gwarantuje sukcesu. Badani doradcy zawodowi i pra-
cownicy socjalni nie są zgodni w ocenie ewentualnych praktyk dyskryminujących 
długookresowych bezrobotnych. Można odnaleźć głosy, że takie praktyki mają miej-
sce, że uznaje się, iż brak pracy w biografii konkretnej jednostki oznacza, że nie 
nadaje się ona do pracy i nie ma sensu jej zatrudniać. Potwierdza to głos jednej z pań 
zatrudnionych jako pracownik socjalny, która stwierdziła: „Tak. Są oni dyskrymino-
wani. Skoro długo nie pracował, to znaczy, że nic nie umie. Są takie głosy. Że nie ma 



 188 

kwalifikacji, nie umie się sprzedać. Wolą pracodawcy taka osobę, która została 
zwolniona pół roku czy parę miesięcy temu, pracowała gdziekolwiek. Albo młoda  
i z wykształceniem. Ma większe szanse”. Z drugiej strony (częściej) respondenci 
stwierdzają, że o dyskryminacji nie ma mowy – to raczej brak kwalifikacji, na które 
jest zapotrzebowanie, decyduje, że konkretne osoby są bezrobotne w dłuższej per-
spektywie czasowej. Do tego dochodzi styl życia, który wzmacnia problemy. Jeden 
z doradców zawodowych stwierdził: „[…] myślę, że ci ludzie nie są dyskryminowa-
ni. Myślę, że raczej nie. To wynika z tego, czym dysponuje osoba, jakimi kwalifika-
cjami. Jak się prowadzi i kim jest”.  

Zdaniem naszych respondentów skala bezrobocia w gminie lub powiecie jest po-
chodną braku ofert pracy, braku przedsiębiorców skłonnych zwiększać zatrudnienie, 
braku nowych inwestorów oraz kłopotów, jakie dotyka polskie rolnictwo. Dyskutu-
jąc o szansach i barierach w likwidacji bezrobocia, respondenci wskazali jako na szan-
sę pasmo Gór Świętokrzyskich, czyste jeziora i lasy, które powinny być lepiej pro-
mowane i wykorzystane turystycznie. To wciąż ukryty potencjał powiatu, na którym 
powinna bazować agroturystyka. Potencjał leży też w zabytkach. Respondenci mieli 
natomiast problem ze wskazywaniem jednoznacznie słabych stron powiatu w zakre-
sie niwelowania bezrobocia. Respondenci podkreślili, że wśród podejmowanych  
w ostatnich latach działań ukierunkowanych na redukowanie skali bezrobocia w po-
wiecie podstawowe formy stanowią prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, re-
fundacja kosztów zatrudnienia pracownika i dotacje związane z samozatrudnieniem. 

Z projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz bezrobotnych korzystają 
przede wszystkim długookresowi bezrobotni, osoby z niepełnosprawnością, osoby bez 
kwalifikacji zawodowych, zapytani zaś o najważniejsze „dobre praktyki”, które przy-
niosły w powiecie i gminie wymierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia, 
respondenci nie byli w stanie wymienić wielu takich inicjatyw. Wskazywano na pro-
gram „Absolwent” oraz indywidualne plany działania skierowane do osób długookre-
sowo bezrobotnych. Ale są realne problemy z ich zastosowaniem – indywidualnym 
planem działania trzech doradców zawodowych ma objąć 3000 osób. To pozorowanie 
wykorzystania tego instrumentu wsparcia, a nie realna pomoc. Brakuje zdecydo-
wanie doradcom zawodowym i pracownikom socjalnym wiedzy o tym, co dzieje się 
z osobami, które ukończyły projekty aktywizacyjne. Respondenci w większości 
wskazują, że w momencie przeprowadzania badania trwają jeszcze ich pierwsze 
inicjatywy związane z realizacją innowacyjnych projektów, więc nie są w stanie wy-
powiedzieć się o przyszłości ich uczestników. Tam, gdzie projekty się zakończyły, 
uczestnicy wracali do PUP i nadal otrzymywali wsparcie, tyle że w innej formie. 
Badani zgodnie także stwierdzili, że to początek działalności projektowej i że przy 
zwiększonym zatrudnieniu można by pozwolić sobie na większą aktywność w tym 
zakresie. Optymistycznie jednak patrzyli na dalszą działalność projektową – korzy-
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stając z aktualnych, w większości pierwszych doświadczeń zamierzają dalej prowa-
dzić takie działania i starać się pozyskiwać środki na innowacyjne działania.  

Respondenci podkreślali, że w codziennej praktyce stosują takie instrumenty  
i programy wsparcia, jak: staże absolwenckie, zatrudnianie bezrobotnych przy pra-
cach interwencyjnych, zatrudnianie bezrobotnych przy robotach publicznych, kiero-
wanie bezrobotnych na szkolenia, udzielanie pożyczek dla bezrobotnych, udzielanie 
– na utworzenie nowych miejsc pracy – pożyczek dla pracodawców. Nie realizowano 
jednak działań w ramach programu „Pierwsza Praca”. Wszystkie inne wskazane wyżej 
formy wsparcia są wykorzystywane i przynoszą większe lub mniejsze efekty. Bardzo 
pozytywnie jest szczególnie oceniany program „Absolwent” i staże absolwenckie.  

Podzielone są zdania respondentów w kwestii relacji władzy i instytucji pomo-
cowych, ich wzajemnego zainteresowania. Według przedstawicieli administracji 
pracy taka współpraca układa się dobrze i są przepływy informacji. Gorzej współ-
pracę z lokalną władzą oceniają przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej – oni 
deklarują, że takiej współpracy raczej nie ma. Trudno także respondentom jedno-
znacznie ocenić działania biznesu i organizacji społecznych na rzecz osób bezrobot-
nych. Być może jakieś inicjatywy mają miejsce, ale nie utrwaliły się one w świado-
mości badanych osób. Zwłaszcza trudne do oceny są działania biznesu – respon-
denci byli skłonni wskazać jedynie przykłady inicjatyw, które wiązały się z zatrud-
nieniem bezrobotnych, ale kończyły się one szybko redukcją etatów i powrotem do 
„bezrobotnej” rzeczywistości.  

Respondenci stwierdzają, że mimo wielu słabości instytucji i podejmowanych 
przez nie działań wciąż jest szansa na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych  
w gminie lub powiecie, ale niezbędne jest szybkie stworzenie miejsc pracy. Powo-
dzenie zależy też od tego, czy będą możliwości zdobywania nowych kwalifikacji. 
Przyszłość to raczej temat do gdybania – nic konkretnego nie da się o niej zdaniem 
respondentów powiedzieć. Jeden z doradców zawodowych ujął tą kwestię w sposób 
następujący: „[…] przyszłość i szansa na aktywizację tych ludzi jest. Tak, oczywi-
ście. Przede wszystkim potrzebna jest informacja skierowana do tych osób, motywo-
wanie tych osób, aktywizacja, praca nad zmianą postawy. To jest cały proces. Te oso-
by muszą chcieć się zmienić, dostrzegać potrzebę zmiany. Wtedy może coś się uda”.  

Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych stale korzystających ze wsparcia  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Wszyscy badani respondenci to osoby w wielu 35–55 lat, w większości z wy-
kształceniem zawodowym lub bez zawodu po szkole podstawowej. Większość 
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posiada dzieci (najczęściej dwoje lub troje), a bez pracy pozostają najczęściej od 
kilkunastu lat. Jeden z badanych mężczyzn jest osobą bezdomną, jeden jest samotny 
i mieszka z matką. Zdaniem respondentów trudno uznać czy wskazać jakieś okresy, 
w których żyło się rodzinie lepiej lub gorzej i że warunki ich życia nie zmieniają się. 
Jest ciężko i było ciężko. Brak pracy stale powoduje, że nie ma środków, które 
pozwoliłyby normalnie funkcjonować. Jak ujął to jeden z badanych: „Cały czas jest 
tak samo. Brakuje pieniędzy, bo nie ma gdzie znaleźć pracy. I tak od lat. W Chle-
wiskach jest ogromna ilość ludzi niepracujących jak ja”.  

Respondenci deklarują, że ich największe problemy to brak środków na jedze-
nie, ubranie, opłaty rachunków. To są problemy doświadczane codziennie. Za pozy-
tywną stronę życia należy uznać zdrowie dzieci i samych badanych. Gdyby zaś 
respondenci mogli zmienić coś w swym gospodarstwie domowym, byłoby to ich 
zdaniem zdobycie pracy i poprawienie sytuacji finansowej mojej rodziny.  

Problemy z pracą 

W gospodarstwach badanych (w perspektywie retrospektywnej) mężczyzna naj-
częściej znajdował dorywcze prace, ale była to głównie krótkotrwała aktywność  
w ramach „szarej strefy”. Respondenci postrzegają swoje życie jako stałe pasmo 
problemów. Brak pracy stał się na tyle normalnym stanem, że trudno im wskazać  
i opisać momenty utraty pracy i wynikające z tego zmiany, konsekwencje. Analizu-
jąc wypowiedzi bezrobotnych, trzeba stwierdzić, że raczej nie liczą oni na znalezie-
nie pracy. Stwierdzają, że będzie to bardzo trudne, bo bezrobocie jest czymś normal-
nym w Polsce. Nie znaczy to, że nic nie robią, aby pracę znaleźć. Najczęściej pytają 
znajomych, czy nie znają jakiejś oferty, kilku respondentów zadeklarowało, że 
odwiedziło kilka przedsiębiorstw z pytaniem o pracę, ale nie dało to żadnych efek-
tów, a jeszcze dodatkowo zniechęciło do dalszych poszukiwań. Gdyby jednak była 
praca w gospodarstwie domowym, to zdaniem respondentów byłyby także pienią-
dze, które pozwoliłyby godnie żyć. Tymczasem pracy nie ma i jakość życia jest 
bardzo niska.  

Nasi rozmówcy zapytani, jakie ich zdaniem są najważniejsze bariery w poszuki-
waniu i znajdowaniu pracy, podkreślali, że te najistotniejsze to fakt, że nie ma firm, 
nie ma miejsc, w których można zostać zatrudnionym. O zdobyciu nielicznych na 
rynku wolnych posad decyduje cwaniactwo i znajomości. Bez tego nie ma szans, 
aby się zatrudnić, i to jest w opinii badanych powód ich braku zatrudnienia. Jak 
stwierdził 55–letni Mirosław: „W naszym okręgu cygaństwo, jak nie okłamiesz, to 
nie masz. Tu nie jest ważny zawód elektryk, tylko pokaż, co ty potrafisz. Tu nie tak. 
Tutaj na znalezienie pracy mają szanse osoby po wujku, po cioci. Rodzina po rodzi-
nie”. Respondenci zgodnie deklarują, że inne znane im osoby również doświadczają 
takich problemów. Uznaje się, że bezrobocie to problem tak rozpowszechniony, że 



 191 

nie ma, zwłaszcza w okolicy, rodzin, które się z tym nie borykają. Zdaniem respon-
dentów wśród ich najbliższych znajomych nie ma rodzin, które nie mają problemów 
z brakiem pracy i w których wszyscy dorośli by pracowali. Zawsze ktoś boryka się  
z problemem braku pracy, a powodem tego jest fakt, że w okolicy nie ma warunków 
do tego, żeby pracę znaleźć – nie ma firm, nie ma woli do zatrudniania przez przed-
siębiorców, którzy funkcjonują na rynku. Powód braku pracy jest ten sam w każdej 
sąsiedniej gminie i jest to problem doświadczany powszechnie w powiecie. Nie ma 
pracy, ponieważ nie ma firm skłonnych zatrudniać ludzi, nie ma ofert pracy i jest 
stagnacja, która od wielu lat się utrzymuje. Interesujące jest wskazywanie na „bez-
osobową siłę”, która każe lub nie każe ludziom iść do pracy – ona działa na terenie 
powiatu i ludzie nie pracują.  

Mówiąc o „aktywnym poszukiwaniu pracy”, respondenci wskazywali, że nie 
warto chodzić do PUP w poszukiwaniu pracy, bo wywieszone ogłoszenia są nieak-
tualne. Aktywne poszukiwanie pracy polega na pytaniu znajomych i rodziny o znane 
im wolne miejsca pracy oraz śledzenie ogłoszeń w prasie, która jednak kosztuje, co 
utrudnia tę „aktywność”. 

O pracę warto się starać, ale nie o każdą. Respondenci wskazują, że istotna jest 
praca wysoko płatna. Ważne jest, żeby wysiłek był dobrze wynagradzany. W innym 
przypadku ten trud nie ma sensu. Jeśli jest praca, to – co interesujące – jest szansa na 
zaspokajanie potrzeb ponadstandardowych, np. na wycieczki. Respondenci niemal 
zgodnie uznają, że praca jest po to żeby dawała satysfakcję. Jak stwierdził jeden  
z respondentów: „bo co to za praca, kiedy jej nie lubimy”. Ważne jest, żeby zdobyć 
taką, która nie będzie wiązała się z niezadowoleniem z faktu chodzenia do niej. 
Respondent stwierdził w tym względzie: „Oczywiście, że trzeba mieć satysfakcję. Bo 
chodzi o to, że jeżeli ja podchodzę do zakładu pracy i mam satysfakcję, to jest tak, że 
jak szef jest zadowolony z tego, co wykonuje i ja jestem zadowolony z tego, co uczy-
niłem, bo jeśli ja idę do pracy, która mi się nie podoba, to ja nie zrobię tego dobrze  
i będę się męczył. Każdego dnia będzie źle”. Należy jednak podkreślić, że cześć 
respondentów dodawała, że jeśli nie ma pracy, która gwarantuje satysfakcję, to jed-
nak warto podjąć jakąkolwiek pracę. Gdyby była praca na lokalnym rynku, to we-
dług deklaracji badanych poszliby oni do pracy, ale ponieważ jej nie ma, nadal 
czekają na nią. Respondenci deklarują jednak, że nie liczą na to, że będą pracować. 
Niektórzy dodają, że przez kilkadziesiąt lat nie zanosi się na zmianę ich sytuacji. 

Wsparcie 

Respondenci wskazują, że w stale doświadczanej sytuacji braku pracy, groma-
dzą środki na życie z dorywczych prac, z pieniędzy uzyskanych w wyniku zbiorów 
runa leśnego oraz z ośrodka pomocy społecznej. Innych źródeł nie ma. W zakresie 
relacji z OPS respondenci podkreślali, że najczęściej korzystają z okresowych zasił-
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ków wypłacanych przez ośrodek. Część respondentów korzysta ze wsparcia rzeczo-
wego i ma do odebrania za określoną sumę towary ze sklepu. Niektórzy jednak 
deklarują, że o pomoc prosić nie będą i od kilkudziesięciu lat nie kontaktowali się  
z OPS. Większość zaś respondentów – wynika z ich deklaracji – nie miała kontaktu 
z powiatowym urzędem pracy i nie korzystała z żadnych form wsparcia przezeń 
oferowanych. Respondenci nie znają też żadnych inicjatyw kierowanych do osób 
bezrobotnych. Nie wiedzą, skąd mają czerpać o nich wiedzę i jakie mogą to być 
działania, i dodatkowo – czego się po nich spodziewać. Każdy z respondentów 
wykazywał brak jakiejkolwiek wiedzy w tym zakresie.  

Zapytani o swoją największą zaletę oraz największą słabość w kontekście po-
szukiwania ewentualnej pracy respondenci wskazują jako swoje atuty chęć do pracy, 
upór oraz fakt, że pracując myślą. Wśród wad wymieniają skłonność do alkoholu  
i wulgarny język, jakim się posługują. Respondenci zgodnie wskazują na państwo  
i rząd jako siły powołane do zmiany ich sytuacji i walki z bezrobociem. To od dzia-
łań centralnych organów państwowych zależy sukces w walce z bezrobociem, ale na 
to zdaniem respondentów się nie zanosi. Respondenci dosadnie wypowiadają się 
jednak o politykach i możliwościach skutecznego działania polityków na rzecz po-
trzebujących, uznając, że myślą oni jedynie o swoim interesie i że problemy ludzi  
w ogóle ich nie interesują. Nie można ich zdaniem oczekiwać, że w tym względzie 
zajdą jakieś zmiany i politycy „podzielą się” pieniędzmi z „prostymi ludźmi”. Jak 
ujął to jeden z respondentów: „Pewnie, że państwo jest odpowiedzialne za nas. 
Gdyby sobie tyle pieniędzy nie zabierali, to byłoby dla nas bezrobotnych”. Badani  
w większości uznają także, że władza lokalna nie ma pieniędzy i nie może nic zrobić 
w związku z doświadczanym w środowisku lokalnym brakiem pracy. Gdyby dostała 
środki „z góry”, to może by tworzyła nowe miejsca pracy, ale na razie jest ona bier-
na i jej działania nie wpływają na zmianę sytuacji. 

Sytuacja życiowa, problemy, aspiracje bezrobotnych 
długookresowych poprawiających swoją sytuację 

 Charakterystyka gospodarstwa domowego  

Badani bezrobotni to osoby zamężne lub żonate, z kilkorgiem dzieci, najczę-
ściej trzydziestokilkuletnie z wykształceniem średnim lub zawodowym. Wszyscy 
status osoby bezrobotnej mają od więcej niż kilku lat. Respondenci zgodnie podkre-
ślają, że przeszłość w ich gospodarstwie domowym była znacznie gorsza. Przeszłość 
wiąże się z całkowitym brakiem dochodów i możliwości podejmowania jakiejkol-
wiek pracy. Obecnie sytuacja przedstawia się znacznie lepiej, co spowodowane jest 
faktem posiadania pracy dorywczej lub pracy pełnoetatowej przez jednego z człon-
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ków rodziny. Opisując aktualne życie i to, jakie są najważniejsze problemy a jakie 
sukcesy i radości, badani podkreślali, że radości wynikają z możliwości podejmowa-
nia pracy przez członka gospodarstwa domowego, z udziału w projekcie aktywizu-
jącym, ze zdrowia członków rodziny i dobrej edukacji dzieci. Problemy są zawsze – 
w tym względzie wskazuje się na stałe zagrożenie utratą pracy, brak możliwości 
życia na satysfakcjonującym poziomie. Jak ujęła to 53-letnia Maria, bezrobotna od 
kilkunastu lat: „No problem jaki? No to jest – zarobki i po ptokach. To o wszystko, 
no żeby. A tu przyniesie parę groszy, zapłaci za mieszkanie, leki się wykupi i dzię-
kuję, i to wszystko. Z czego się cieszyć. A wnuczki jedynie co cieszą. Dwie ich jest, to 
jedyne wnuczki, co mogą cieszyć, a resztę, to co cieszy?”.  

W zakresie aspiracji do zmiany rzeczywistości respondenci wskazują tu na chęć 
wyjazdu do pracy za granicę, aby wspomóc w zarabianiu stronę pracującą w domu. 
Najchętniej deklarowana zmiana to zatem podjęcie pracy, tak aby wszyscy dorośli  
w domu mogli występować w roli pracujących. 

Problemy z pracą 

Wszyscy respondenci deklarują, że w przeszłości w sytuacji braku pracy podej-
mowano w gospodarstwie domowym aktywność ukierunkowaną na poszukiwanie 
miejsca pracy i zarobku, jednak w większości przypadków była to krótkookresowa 
działalność związana z funkcjonowaniem w „szarej strefie”. Jednak korzystano z ta-
kich sposobności i dorywczo podejmowano pracę zarobkową wielokrotnie.  

Utrata pracy w biografii badanych osób lub członków ich rodziny niewątpliwie 
wpłynęła na ich sytuację i jakość życia. Co więcej, momenty, w których nagle nie 
było żadnych środków pochodzących z pracy, powodowały dramatyczne sytuacje w 
życiu rodziny, np. konieczność podejmowania wyborów, czy kupić bochenek 
chleba, czy też chrupki, na które pieniądze chce pożyczyć od rodziców ich dziecko. 
W gospodarstwie domowym były w przeszłości niemal zawsze podejmowane dzia-
łania. Najtrudniej miały kobiety posiadające małe dzieci. To utrudniało możliwość 
podjęcia pracy. Generalnie jednak respondenci wskazywali, że gdzie tylko mogli, 
zgłaszali się z chęcią podjęcia zatrudnienia, jednak te działania były bezskuteczne. 
Motywacja była bardzo prosta – podnieść poziom życia swoich dzieci.  

Brak pracy zdecydowanie przekłada się na jakość życia respondentów. Gdyby 
była praca, to przede wszystkim kierowano by pieniądze ku dzieciom, aby zwięk-
szać im szanse na takie życie, jakie mają inni. Większe kieszonkowe, możliwość 
kupienia im ubrań, lepszego pożywienia. Ale respondenci podkreślają także, że po-
siadanie pracy redukuje stresy, daje komfort psychiczny, który jest bardzo ważny  
w codziennym funkcjonowaniu. Jak ujęła to cytowana już 53-letnia Maria, „Brak 
pracy to wpływa na nerwy. Bo człowiek tylko żyje nerwami, i już, no. Bo albo będzie, 
albo nie będzie. No niepewność jest, no”. Kiedy nie ma pracy jest zatem w rodzinie 
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permanentna sytuacja stresowa i konieczność dokonywania wyborów, z czego zre-
zygnować. Wiek, wykształcenie oraz wygląd to najczęściej wskazywane przez re-
spondentów bariery w poszukiwaniu pracy. Co bardzo ważne, respondenci właśnie 
w swoich cechach widzą źródło problemów w poszukiwaniu pracy. Uważają, że 
młoda, atrakcyjna osoba z kwalifikacjami, na które jest współcześnie zapotrzebowa-
nie, ma największe szanse na znalezienie pracy.  

Podobnie jak deklarowali wcześniej przywoływani respondenci, którzy stale 
korzystają ze wsparcia, badani wskazywali, że większość ludzi w okolicy doświad-
czała lub doświadcza takich problemów. Trudno zatem uznać ich sytuację za niety-
pową. Respondenci wskazują, że w ich środowisku życia większość ma takie same 
problemy co oni. Ci, którzy nie mają problemów, to ludzie bardzo wspierani przez 
rodziców, którzy nie mają dzieci i postawili na pracę zarobkową. Problemów finan-
sowych nie mają też ci, którzy decydują się na wyjazdy zagraniczne. Ale respon-
denci krytykują takie wybory, bazując także na własnych doświadczeniach. Ich zda-
niem takie rodziny „na odległość” nie są modelem, który chcieliby powielać, ponie-
waż są pieniądze, ale nie ma życia rodzinnego. Zdaniem respondentów w innych 
jednostkach terytorialnych ludzie doświadczają tych samych problemów. Powodem 
jest z jednej strony brak zakładów pracy wychodzących z ofertą zatrudnienia, z dru-
giej zaś strony problemy wynikają z niedostosowania kwalifikacji tych, którzy pracy 
nie mają, do oczekiwań pracodawców.  

Aktywne szukanie pracy jest przez respondentów sprowadzane do pytania o to 
znajomych i poszukiwania ofert właśnie z ich pomocą, ale także przez składanie 
ofert we wszystkich potencjalnych miejscach, gdzie ktoś może szukać pracownika. 
Jak ujęła to jedna z respondentek: „Aktywne, no aktywne – no trzeba po prostu cho-
dzić chyba wszędzie, ale gdzie pani pójdzie? W biurze pracy są takie, że jak raz nie 
w tym wieku, a do innych sklepów czy gdzie pan pójdzie, no to człowiek za stary, no  
i co? Jaka może być aktywność? Trzeba pytać po rodzinie, chodzić. I tyle”. Pracy 
warto szukać, ponieważ stabilizacja ekonomiczna i komfort psychiczny to cenny 
efekt posiadania pracy. Na tym szczególnie zależy respondentom. Każda praca jest 
pożądana – respondenci deklarują, że „żadna praca nie hańbi”, a co ważne daje środ-
ki finansowe. W opinii badanych zdecydowanie ważna jest satysfakcja z pracy, po-
nieważ wpływa ona na podejście do samej pracy. Nie można w dłuższej perspek-
tywie pracować w złych warunkach bez satysfakcji, ponieważ ma to takie same 
konsekwencje, jak gdyby tej pracy nie było w ogóle.  

Gdyby w życiu respondentów pojawiła się stała praca to według ich deklaracji 
zdecydowanie by ją podjęli a życie wyglądałoby inaczej. Tak można streścić wypo-
wiedzi badanych osób. Respondenci są w większości przypadków optymistami  
i wierzą, że praca w końcu będzie także i dla nich. Naturalnie wskazują tu liczne 
bariery i problemy, które mogą w tym przeszkadzać, ale są dobrej myśli. 
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Wsparcie 

Pensja współmałżonka, własna praca dorywcza badanych osób, zasiłek rodzin-
ny, stypendia szkolne, okolicznościowe zapomogi to według deklaracji badanych 
podstawowe źródła pozyskiwania środków na potrzeby gospodarstwa rodzinnego. 
W sumie pozwala to na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Na pytanie o kontakty 
z ofertą wsparcia pozostającą w dyspozycji OPS respondenci wskazywali, że zasiłki 
rodzinne, stypendia, dożywianie finansowane przez ośrodek to podstawowe formy 
wsparcia, z których część z nich korzysta. Pozostali deklarują, że nie korzystali ze 
wsparcia OPS. Większość respondentów korzystała i korzysta ze wsparcia PUP – 
czy to w postaci kursów, szkoleń czy też jako zarejestrowany bezrobotny. Jeśli cho-
dzi o innowacyjne projekty aktywizujące osoby bezrobotne, to dwie badane osoby 
korzystają z projektów adresowanych do długotrwale bezrobotnych. Na razie nie są 
w stanie ocenić, jakie będą tego skutki. Pozostałe osoby nie mają takich doświad-
czeń. Zdaniem tych, które mają kontakt z innowacyjnym projektem wsparcia, ucze-
stnictwo w nim pozwala budować więzi rodzinne, koleżeńskie, jak na razie przyczy-
nia się do zwiększania zdolności do nawiązywania kontaktów, w związku z „oddzia-
ływaniem” projektu dostrzegają zmianę własnego miejsca w społeczeństwie, projekt 
sprzyja nawiązywaniu przyjaźni między uczestnikami. Zdaniem badanych ucze-
stnictwo w programach wsparcia skutkuje wzmacnianiem więzi rodzinnych, kreo-
waniem więzi koleżeńskich. Właśnie jeden z projektów, z których korzysta badana 
osoba bezrobotna, jest ukierunkowany na to, żeby wrócić do domu i radzić sobie ze 
swoimi problemami. Jak ujęła to bezrobotna od 15 lat 35-letnia Agnieszka z do-
świadczeniem uczestnictwa w projekcie aktywizującym: „Taki projekt wzmacnia 
więzi. Dużo daje. Dlatego że my wracamy do domu, właśnie po tym – do domu, nie 
jesteśmy ciągle w domu. Wracamy i tam wszyscy czekają, muszą sobie radzić dzie-
ciaki. Stanowczo spotykamy ludzi, ja to lubię, ale jak jestem poza domem, to jeszcze 
bardziej chcę do domu wracać, do dzieci”.  

Zdaniem respondentów trudno ocenić działania instytucji pomocowych (np. 
PUP) w zakresie dopasowania do aktualnej sytuacji i potrzeb rynku pracy. Respon-
denci wskazują, że na takie deklaracje przyjdzie czas po tym, jak po projekcie będą 
chcieli pracować. Chęć do pracy, systematyczność, otwartość na innych oraz szcze-
rość to najczęściej wskazywane cechy, które respondenci uznali za swoje mocne 
strony i szanse w poszukiwaniu pracy. Słabości to z kolei brak prawa jazdy, które 
było oczekiwane w kilku miejscach, gdzie aplikowano o pracę, złe znoszenie pracy 
w dużej grupie oraz łatwowierność.  

Zdaniem badanych muszą oni zmobilizować się w poszukiwaniach pracy, po-
nieważ na pomoc innych mogą liczyć w małym stopniu. To oni są odpowiedzialni 
za swój los. Jak ujęła to 35-letnia Anna (od 5 lat bez pracy): „Mi się wydaje, że to 
sami bezrobotni są odpowiedzialni, powinni być, za siebie. Też pewnie są inne 
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sytuacje, ale jak była możliwość zatrudnienia kilku osób, to na pewno te osoby, jak 
miałyby chęć podjęcia pracy, to by nie było problemu. Ale to nie wszyscy pracodaw-
cy zatrudniają pracowników, ale niektórzy czasami chcą. To trzeba się zatroszczyć”. 
Władze samorządowe uznawane są za najbardziej odpowiedzialne jeśli chodzi o sfe-
rę instytucjonalną. W drugiej kolejności wskazuje się na działania rządu, które re-
spondenci oceniają negatywnie. Respondenci mają jednak bardzo złe zdanie o poli-
tykach. Uważają, że koncentrują się oni jedynie na zarabianiu pieniędzy, a nie na 
pomocy potrzebujących, a interes własny dominuje nad interesem ogółu. Pomimo że 
w opinii badanych władza lokalna powinna pomagać bezrobotnym, to jednak nie 
będzie tego robić skutecznie. Respondenci postrzegają rynek pracy jako pole ocze-
kiwań pracodawcy i prób ich spełnienia przez pracobiorców – bez chęci jedynych, 
żeby zatrudniać, i działań drugich, aby być zatrudnionym, nic się nie uda. O znale-
zieniu pracy często decydują znajomości. Tych uwarunkowań niezwiązanych z dzia-
łaniem lokalnej władzy jest więcej niż jej realnego wpływu na sytuację bezrobot-
nych lub jej zmianę.  

Lokalna polityka społeczna, uwarunkowania rynku pracy, sytuacja 
osób bezrobotnych z perspektywy lokalnych przedsiębiorców 

Lokalne problemy (z perspektywy) biznesu 

W opinii badanych podstawowym problemem, z jakim borykają się mieszkańcy 
powiatu w zakresie jakości ich życia, jest bezrobocie, wynikające z niedostosowania 
wykształcenia do potrzeb rynku pracy. Zdaniem respondentów ważne jest także to, 
że Szydłowiec leży w województwie mazowieckim, co podwyższa statystyczny 
standard, jakość życia. W rezultacie traci się obraz biednego województwa i idące za 
tym pewne środki, które można by dobrze wykorzystać. Zarysowane powyżej pro-
blemy wynikają z niewłaściwej oferty kształcenia. Jak stwierdzają badani przed-
siębiorcy, kształcimy ludzi, którzy z perspektywy ich kompetencji nie są potrzebni. 
To jest kluczowy problem w kontekście jakości życia mieszkańców powiatu.  

Zdaniem badanych przedsiębiorców rozwój lokalny należy postrzegać jako po-
prawę lokalnej infrastruktury w zakresie dróg, telefonizacji, sieci informatycznej, 
kanalizacji i gazu. To także gwarantowanie szans na zdobycie pracy. Pojęcie „part-
nerstwa” albo nie jest rozumiane w ogóle, albo rozumiane jako zainteresowanie 
wszystkich lokalnych instytucji problemami przedsiębiorców. Subsydiarność rów-
nież – albo nie jest definiowana, albo wskazuje się, że to nic innego jak przyjmowa-
nie subsydiów, dotowanie konkretnych działalności.  

W kontekście najważniejszych silnych stron oraz słabości gminy lub powiatu  
z perspektywy jakości życia mieszkańców respondenci za plus uznali warunki przy-
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rodnicze – jakość powietrza, niskie skażenie terenów. Zdecydowanie przedsiębiorcy 
dostrzegają minusy i słabe perspektywy w kontekście jakości życia – wymienia się 
tu brak „dobrych pracowników”, których można by zatrudnić, problemem jest brak 
możliwości zaplanowania skali produkcji – nie wiadomo, ile dóbr produkować.  

Ważne pytanie postawione badanym dotyczyło tego, czy władza lokalna wy-
chodzi naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą. Zdaniem 
badanych jest w powiecie takie zainteresowanie, a najbardziej widać je w działal-
ności Powiatowego Urzędu Pracy. W tym zakresie, zdaniem badanych, jest potrzeba 
zorganizowania specjalnej strefy ekonomicznej – dotychczasowe zainteresowanie  
i działania władzy bez tej kluczowej aktywności (która musi mieć pozytywny sku-
tek) nie wystarczą.  

Przez badanych przedsiębiorców działających na terenie powiatu szydłowie-
ckiego biznes uznawany jest za podstawę funkcjonowania każdej jednostki teryto-
rialnej – on daje pracę, on stwarza możliwości zarobkowania i zaspokajania 
wszystkich potrzeb. Bez biznesu nie ma rozwoju, dlatego też trzeba orientować się 
na wspieranie biznesu i rozwijanie działalności gospodarczych. Jak ujął to jeden  
z szydłowieckich przedsiębiorców, „To jest rola podstawowa, bo wszystko się zaczy-
na od ekonomii i gospodarki. Jeżeli jakiś region ma dużo firm, dużo zakładów prze-
mysłowych, to siłą rzeczy jest mniejsze bezrobocie. A co za tym idzie, mniejsza bie-
da. A jeżeli jest mniejsza bieda, to ludzie mają czas na rozrywkę, na kulturę na nau-
kę. Są kontakty międzynarodowe, bo jeśli firma importuje, eksportuje to utrzymuje 
międzynarodowe kontakty”. Pytani o silne strony powiatu i ograniczenia prowa-
dzenia biznesu i inwestycji respondenci stwierdzili, że silną stroną są niskie koszty 
pracy – ludzie nie mają dużych aspiracji i nie walczą o wysokie płace. Dzięki temu 
firmy mogą być konkurencyjne, np. w zakresie cen swoich produktów. Słabą stroną 
jest ulokowanie w ramach województwa mazowieckiego (postulaty żeby Warszawa 
była oddzielnym województwem), ponieważ traci się wiele szans na dotacje, środki 
na rozwój.  

Włączenie „kawałka Szydłowca” do starachowickiej specjalnej strefy ekono-
micznej dało pewne szanse, co zdaniem badanych jest przykładem dynamiki warun-
ków prowadzenia biznesu w powiecie w ostatnich latach. Z drugiej jednak strony 
kryzys w ostatnim czasie „podciął skrzydła” wielu inicjatywom, więc o sukcesach 
raczej nie może być mowy. Jeśli zaś chodzi o oceny potencjału pracowników oraz 
kultury i organizacji pracy w firmach, to respondenci podkreślali, że ludzie z wyż-
szym wykształceniem prezentują wyższą etykę pracy i wyższy poziom kultury, ale 
realnym problemem są ci, którzy są roszczeniowi, nie chcą pracować, nie umieją 
zwalczyć swoich uzależnień i zostawić problemów za bramą firmy.  
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Strategia lokalna 

Co bardzo istotne, badani przedstawiciele biznesu z powiatu szydłowieckiego 
nie znają lokalnej strategii społecznej. Jednocześnie podkreślają, że biznes raczej nie 
był angażowany w tworzenie strategii – oni sami nic o takiej ofercie, zaproszeniu do 
współpracy nie słyszeli. Przedstawiciele przedsiębiorców, którzy wzięli udział w ba-
daniu podkreślali, że nie mają odczuć, że „ich głos” jest oczekiwany i wysłuchiwany 
w konstruowaniu i prowadzeniu lokalnej polityki społecznej. Ich zdaniem głos 
biznesu nie ma szans na artykulację i nie wpływa na decyzje władz. Biznesmeni wy-
kazują jednak ścisłe związki z administracją pracy. Wskazuje się w tym względzie 
na organizowanie prac interwencyjnych i współpracę w PUP, która pozwala praco-
dawcom znacznie ograniczać koszty pracy. Tę współpracę przedsiębiorcy oceniali 
bardzo pozytywnie.  

Bezrobotni i ich problemy 

Poproszeni o dokonanie charakterystyki lokalnego rynku pracy w ostatnich la-
tach, badani wskazują, że na terenie powiatu jest wysoka stopa bezrobocia i brak 
ludzi z kwalifikacjami i wykształceniem adekwatnym do potrzeb przedsiębiorców.  
I niewiele się w tym względzie zmienia. Problemy się utrwaliły, a podejmowane 
działania zaradcze zdają się nie przynosić rezultatów. Pomimo to respondenci pod-
kreślają, że na terenie powiatu powstają w konkretnych firmach nowe – pojedyncze 
jednak – miejsca pracy. Bariery w zwiększaniu zatrudnienia to w opinii badanych 
przede wszystkim koszty pracy, koszty inwestycji, podatki (zapowiadany wzrost po-
datku VAT jeszcze bardziej zniechęca inwestorów), brak wykwalifikowanej kadry  
i wzmożony kryzysem brak koniunktury. Ciągłe kontrole również nie wpływają 
korzystnie na rozwój firm.  

Badani przedsiębiorcy zgodnie uznawali, że skala bezrobocia w powiecie bierze 
się stąd, że większość bezrobotnych to ludzie, którzy w urzędzie pracy są zarejestro-
wani, ale i tak wykonują różne prace. To praca w „szarej strefie” powoduje, że po-
wiat odznacza się wysoka stopą bezrobocia. W opinii badanych bezrobotni są to lu-
dzie młodzi oraz ludzie starzy – ci, którzy rozpoczynają karierę zawodową, i ci, 
którzy są u jej schyłku. Są bezrobotni z wyższym wykształceniem (ale niedostoso-
wanym do potrzeb rynku), i tacy, którzy mają za sobą tylko elementarną edukację. 
Jest to zróżnicowana grupa ludzi. 

Przedsiębiorcy podkreślali, że władze samorządowe są zainteresowane jakością 
życia bezrobotnych, ale niewiele mogą zrobić w tym zakresie. Jak ujął to jeden  
z badanych: „Trochę się interesuje nasza władza. Są te ośrodki pomocy, one dotują. 
A najbardziej to mogą się interesować poprzez ściąganie inwestorów, budowanie 
firm. Władze lokalne oceniam pozytywnie pod tym względem, ale niewiele one też 
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mogą”. Władzy brakuje środków finansowych i pomysłu, jak dokonywać korzy-
stnych zmian. Zdaniem badanych przedsiębiorców bezrobotnych trzeba wspierać – 
to zadanie przede wszystkim dla rządu, ale i dla samych bezrobotnych. Nie sztuka 
pomagać, sztuką jest takie udzielanie pomocy i budowanie takich warunków do po-
mocy, aby była ona adekwatna do potrzeb i żeby w ogóle była przyjmowana. Bez 
udziału bezrobotnego, bez samodyscypliny nic się z nim nie zrobi i nie stanie się on 
dobrym pracownikiem.  

W opinii badanych osoby bezrobotne długookresowo raczej nie wymagają spe-
cyficznego wsparcia. Jedyne co warto wskazać, to konieczność pracy nad mentalno-
ścią – poza tym trudno mówić o specyficznych działaniach. Długotrwale bezrobotni 
muszą mieć wolę podejmowania działalności zawodowej i utrzymania pracy. Tyle 
trzeba w tym zakresie osiągnąć. Bezrobotny długookresowy to w opinii badanych 
potencjalny kandydat do pracy, pod warunkiem, że nabierze do niej chęci. Zdaniem 
lokalnych przedsiębiorców nie można nikogo skreślać. Ale trzeba się jednocześnie 
przyglądać temu, jak w praktyce pracują. Zdania są podzielone jeśli chodzi  
o dyskryminację bezrobotnych na rynku pracy – z jednej strony są pewnie przypadki 
tych, którzy chcą pracować, a nie ma dla nich oferty, ale z drugiej strony wielu  
z nich po prostu nie chce wejść na rynek pracy. Jak ujął to jeden z badanych: „Ja 
wiem? Może i są dyskryminowani, a może i nie. […] Jeżeli jest długo bezrobotny, to 
patrzy się na niego… dlaczego tej pracy tak długo nie miał, prawda. Ale on też musi 
chcieć szukać, a ilu chce? No ilu?”.  

Jeśli chodzi o silne i słabe strony powiatu w kontekście szans na niwelowanie 
bezrobocia, respondenci podkreślali, że taką szansą jest turystyka, dlatego też produ-
kuje się kalendarze, albumy o okolicach. Wsparcie istniejących firm mogłoby temu 
służyć, ale aktualnie nie wygląda to dobrze. Geograficzne usytuowanie powiatu nie 
sprzyja rozwojowi – centrum „zjada” peryferie. Jeśli zaś chodzi o postrzeganie 
własnej roli w niwelowaniu bezrobocia w powiecie, przedstawiciele firm deklarują, 
że mają ambicje rozwoju i rozwój musi się dokonać przy zwiększonym zatrudnie-
niu, ale potrzebują ludzi o konkretnych kwalifikacjach – jeśli znajdą się ludzie z ty-
mi kwalifikacjami, to będzie to miało realny wpływ na redukcję bezrobocia – firmy 
chętnie wchłoną te osoby.  

Podsumowanie – bezrobotni długookresowi  
i redukowanie bezrobocia w powiecie szydłowieckim  

Strategie przetrwania stosowane przez członków gospodarstw domowych z oso-
bami chronicznie bezrobotnymi w powiecie szydłowieckim przede wszystkim opie-
rają się na dorywczych pracach podejmowanych w „szarej strefie”. Do tych strategii 
należy także zaliczyć powszechne w sezonie zbiory runa leśnego. W analizach „so-
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cjalnej codzienności” bezrobotnych mieszkańców powiatu należy uwzględnić także 
praktyki pozyskiwania wsparcia z ośrodków pomocy społecznej. Bezrobotni posił-
kują się zasiłkami stałymi oraz korzystają z zasiłków okresowych czy okazjonalnych 
darów. W stosunku do zdiagnozowanej w powiecie makowskim rozpowszechnionej 
aktywności bezrobotnych w ramach prac dorywczych, ale także częste podejmo-
wanie aktywności w ramach robót interwencyjnych i publicznych, w powiecie szy-
dłowieckim bezrobotni zdają się prezentować większą bezradność i bierność. Na 
gruncie czynników społecznych, ekonomicznych i demograficznych sprzyjających  
i ograniczających szanse na aktywizację zawodową osób chronicznie bezrobotnych 
respondenci wskazywali brak edukacji dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku 
pracy, brak kwalifikacji i chęci zmiany kwalifikacji u osób, które traciły pracę u pro-
gu transformacji, a teraz u schyłku wieku aktywności zawodowej nie mają oferty 
pracy. To w opinii wszystkich badanych grup zbiór kluczowych barier i podstawo-
wych problemów determinujących kształt ładu socjalnego w powiecie. Nie ma 
podstaw do sądu o diametralnie odmiennej sytuacji w powiecie w zakresie potrzeb, 
motywacji i aktywności podejmowanych przez osoby bezrobotne. Faktem jest, że 
rzadziej deklarowali oni podejmowanie krótkookresowej aktywności zawodowej, 
częściej wykazywali brak optymizmu i bezradność w poszukiwaniu pracy niźli mia-
ło to miejsce w powiecie makowskim. Należy jednak stwierdzić, że bezrobotni dłu-
gookresowi, w których rodzinach współmałżonkowie znaleźli pracę, wskazują czę-
ściej, że to aktywność własna i cechy bezrobotnych decydują o tym, że nie mają pra-
cy. W tych rodzinach, w których oboje małżonkowie i dzieci (jeśli są już w wieku 
aktywności zawodowej) nie mają pracy, najczęściej wskazują oni na czynniki zew-
nętrzne i uwarunkowania niezależne od nich jako determinujące ich sytuację. To 
ważna konkluzja i ważny czynnik „dzielący” bezrobotnych – wydaje się bowiem, że 
stała praca w rodzinie ma ten walor, że pokazuje, iż można żyć inaczej, można też 
budować inny rodzaj aspiracji (realnych w kwestii ich zaspokojenia). Przedsta-
wiciele wszystkich badanych grup (poza samymi bezrobotnymi, choć część z nich 
podpisywała się pod większością tych konkluzji) podkreślali, że powodem utrzymy-
wania się bezrobocia długookresowego jest brak miejsc pracy, słabe warunki do 
rozwoju, brak terenów inwestycyjnych oraz brak ludzi, których kwalifikacje byłyby 
aktualne i oczekiwane na rynku pracy. Wśród uwarunkowań leżących po stronie 
bezrobotnych wskazywano także na ich skłonności do zachowań patologicznych, 
które powodują, że nie są oni dobrymi kandydatami na pracownika. Część badanych 
bezrobotnych także potwierdziła, że alkohol jest ich słabością, utrudniającą podjęcie 
stałej pracy. Co ważne, na podstawie analizy danych zebranych od pięciu wyod-
rębnionych na potrzeby badania grup respondentów należy stwierdzić, że nie ma  
w powiecie lokalnej polityki aktywizacji osób chronicznie bezrobotnych dosto-
sowanej do lokalnych barier i zasobów, innowacyjnej i skutecznej. Nie ma w kon-
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sekwencji specyficznej lokalnej polityki w walce z bezrobociem długookresowym. 
W powiecie prowadzi się obligatoryjne działania pośrednictwa pracy, kursy, szko-
lenia, programy, ale tylko takie, jakie są także w innych powiatach. Brakuje innowa-
cyjnych projektów dostosowanych do lokalnych potrzeb, brakuje aktywności orga-
nizacji pozarządowych podejmujących się wspierania wybranych grup, brakuje lo-
kalnej polityki zarządzania usługami społecznymi, wymiany informacji między 
podmiotami realizującymi zadania o charakterze socjalnym. Przedstawiciele lokal-
nej władzy koncentrują się na rozwoju infrastrukturalnym, w mniejszym stopniu 
zwracając uwagę na trudności i wyzwania stojące przed polityką aktywizacji grup 
osób bezrobotnych. Fatalizm i bezradność dominuje nad kreatywnością i kompeten-
cjami. Szansa w zakresie lokalnej polityki i działań aktywizacyjnych na rzecz osób 
chronicznie bezrobotnych leży w wykorzystaniu walorów środowiskowych i roz-
woju agroturystyki, w generowaniu terenów inwestycyjnych oraz w dalszym pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych na realizację innowacyjnych programów. To są  
w opinii badanych główne kierunki inicjatyw. Pracodawcy zaś wskazują, że upow-
szechnienie zatrudnienia w powiecie napotyka słabości i niedostosowanie poten-
cjalnych pracowników (dzisiaj bezrobotnych) w zakresie kompetencji, kwalifikacji, 
etyki pracy. Według badanych pracodawców nie ma w powiecie potencjalnych pra-
cobiorców, takich, którzy spełnialiby oczekiwania i gwarantowali efektywną pracę. 
Pracodawcy umiejętnie wykorzystują instrumenty polityki rynku pracy. Zatrudniają 
na krótki okres, wspierając się środkami publicznymi. W konsekwencji szansa na 
aktywizację zawodową mężczyzn i kobiet pozostających dłuższy okres bez pracy 
leży w budowaniu polityki spójnej i wszechstronnej, gdzie oferta pracy jest poprze-
dzona wielowymiarową pracą z człowiekiem. Takiej polityki, którą postulują np. 
pracownicy socjalni i doradcy zawodowi, ale która wydaje się nieosiągalna w aktu-
alnych warunkach prowadzenia działań z zakresu polityki społecznej w powiecie. 
Barierą jest stagnacja na lokalnym rynku, brak pomysłów na wykorzystanie lokal-
nego potencjału, brak inicjatyw tworzących tereny inwestycyjne, a także predyspo-
zycje samych bezrobotnych, którzy upatrują szans na pracę w działaniach czyichś,  
a nie własnych. 

 



 



4. GŁÓWNE WNIOSKI – REKOMENDACJE 

GŁÓWNE WNIOSKI 

Analiza materiału zastanego (dostępne dane statystyczne obrazujące sytuację na 
rynku pracy, strategie społeczne) i wygenerowanego na potrzeby projektu poprzez 
wywiady zrealizowane z lokalnymi przedsiębiorcami, reprezentantami lokalnej wła-
dzy, pracownikami socjalnymi i doradcami zawodowymi oraz osobami bez pracy 
pozwala nam na wskazanie podstawowych uwarunkowań sytuacji osób bezrobot-
nych i ich rodzin, ale także lokalnej polityki społecznej w przebadanych powiatach 
województwa mazowieckiego.  

W odwołaniu do wspomnianego materiału należy uznać, że uwarunkowania 
sytuacji osób długookresowo bezrobotnych w powiatach są wielowymiarowe, jed-
nak można mówić o charakterystycznych czynnikach mających wpływ na tę sytua-
cję. Można zatem skonstatować, że interpretując sytuację socjalną wielu gospodarstw 
domowych, należy zwracać szczególną uwagę na fakt zderzania się czynników 
strukturalnych z indywidualnymi – wyuczonymi oraz nabytymi postawami osób 
bezrobotnych i członków ich rodzin. Z jednej strony nasi respondenci wskazywali 
na brak odpowiedniej liczby wolnych miejsc pracy w stosunku do wielkości zaso-
bów siły roboczej, na problemy związane z tworzeniem w powiatach nowych firm 
czy na dominację form gospodarowania o małej absorpcji pracowników (rolnictwo). 
Z drugiej strony w niektórych powiatach mówiono o nadreprezentacji osób o niskim 
poziomie wykształcenia, kwalifikacji, ale też wiedzy ogólnej w stosunku do oczeki-
wań i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. To ostatnie skutkuje (na co wskazy-
wali niektórzy przedsiębiorcy) sięganiem po pracowników mieszkających w znacz-
nym oddaleniu od siedziby zatrudniającej firmy. Daje to sugestywny obraz sytuacji 
na lokalnym rynku pracy: brakuje nowych miejsc pracy, a jeśli się pojawiają, to 
pracę otrzymują wykwalifikowani mieszkańcy innych powiatów. Jak wspomi-
naliśmy, uwarunkowania strukturalne współistnieją z indywidualnymi charaktery-
stycznymi dla osób długookresowo bezrobotnych postawami wobec pracy i swoich 
własnych losów. Często bowiem mamy do czynienia z postawą pasywną, brakiem 
aktywności w pozyskiwaniu stałej pracy, brakiem inicjatywy w poszukiwaniu do-
stępnych form wsparcia o charakterze aktywizującym i – co jest szczególnie istotne 
– nastawianiem się na krótkookresową aktywność, a nie zdobycie i utrzymanie stałej 
pracy. W zakresie uwarunkowań o charakterze indywidualnym istotne jest także 
przekonanie, że w pewnym wieku i z określonym doświadczeniem na rynku pracy 
lub brakiem doświadczenia nie ma mowy o dokształcaniu, zdobywaniu nowych 
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kwalifikacji, zmianie zawodu. Często bezrobotni respondenci patrzą na rynek pracy 
z perspektywy ofert i możliwości nieadekwatnych do ich umiejętności i doświad-
czeń, a nie odwrotnie: że to oni muszą dostosować się do wymagań rynku i pra-
codawców. Inną cechą indywidualną jest wskazywana także przez samych zain-
teresowanych skłonność do alkoholu, która wpływa na sytuację socjalną gospo-
darstw domowych, indywidualne aspiracje, stosunek do pracy i zdolność do jej zdo-
bycia i utrzymania. Należy zatem stwierdzić, że w interesujących nas powiatach ma 
miejsce swoista adaptacja wielu jednostek do realnych uwarunkowań o charakterze 
strukturalnym, co skutkuje utrwalaniem się bezrobocia.  

Warto także zaznaczyć, że bezrobotne kobiety wyrażają więcej (w porównaniu  
z mężczyznami) optymizmu jeśli chodzi o szanse na znalezienie pracy, poszukiwa-
nie pracy postrzegają w znacznie bardziej aktywnych formach – z wykorzystaniem 
większej puli sposobów. Choć to kobiety zdają się rzadziej podejmować dorywcze 
prace, to jednak one „prowadzą” gospodarstwo domowe, potrafią bardziej konkre-
tnie mówić o aspiracjach, potrzebach, uwarunkowaniach swej sytuacji.   

W badanych powiatach mamy do czynienia z systemem przetrwania, w którym 
bezrobotni i członkowie ich gospodarstw domowych starają się egzystować w ra-
mach zaniżonych standardów konsumpcji, koncentrować aktywność własną na prze-
trwaniu kolejnych dni, w czym często pomocne – wielowymiarowo funkcjonalne – 
są podejmowane jedynie krótkookresowo aktywności przynoszące dochód. Pisząc  
o wielowymiarowej funkcjonalności mamy na myśli zarówno rzeczywiste równowa-
żenie budżetu rodzinnego (w sytuacji skrajnego braku środków, konieczności spłaty 
długu, pokrycia kosztów lekarstw etc.), ale z drugiej strony także brak konieczności 
poddawania się stałym ograniczeniom rygorów pracy, związanym z zasadami sy-
stematyczności, stałości, ale również rzetelności. Analizując wypowiedzi wielu res-
pondentów (bezrobotnych) można nabrać przekonania, że brak stałej pracy w ostat-
nich latach jest swoistym wyborem. Co może wydać się kontrowersyjne, w ramach 
zarządzania swoją aktywnością zawodową wielu bezrobotnych korzysta z rozpow-
szechnionej oferty pracy sezonowej (dominujące w powiatach rolnictwo stwarza 
takie możliwości), tymczasem oferowane im instrumenty aktywizacyjne mają po-
dobny charakter (krótkookresowe zatrudnienie w ramach staży, robót publicznych  
i prac interwencyjnych). Naturalnie część bezrobotnych, którzy liczą na stałe zatrud-
nienie, krytykuje tę ofertę, dostrzegając specyficzną strategię pracodawców, wyko-
rzystujących subsydiowane zatrudnienie do redukcji kosztów pracy. Dla wielu bada-
nych jest to jednak użyteczna możliwość okresowego zarobku, budowania tożsa-
mości osoby „zarabiającej”, ale poza systemem stałej pracy, która niesie ze sobą 
wiele ograniczeń. Barierą dla podejmowania pracy jest też wynagrodzenie, za które 
osoba bezrobotna skłonna byłaby pracować, być może relatywnie zbyt wysokie  
w stosunku do posiadanych kwalifikacji. 
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Warto także wrócić do wskazanej powyżej praktyki korzystania przez przedsię-
biorstwa z możliwości przyjmowania pracowników na staże, korzystania z pracy 
interwencyjnej. Jest to ważny element strategii wielu przedsiębiorstw, gwarantujący 
im ograniczenie kosztów pracy, co stanowi o ich konkurencyjności. Faktem jest, że 
to, co kreuje konkurencyjność firm, w rzeczywistości jest umacnianiem w powiatach 
polityki zatrudnienia w krótkim wymiarze czasu, pracy niestabilnej i poczucia u po-
tencjalnych pracobiorców, że nawet jeśli ich starania o pracę w firmie zakończą się 
sukcesem, w krótkiej perspektywie poddani zostaną mechanizmowi rotacji. W kon-
sekwencji mamy do czynienia z oddziaływaniem na aspiracje bezrobotnych, przy 
jednoczesnym wzmacnianiu myślenia o pracy jedynie w kategoriach aktywności se-
zonowej, krótkookresowej, dorywczej. Ale to, co jest traktowane jako słabość, moż-
na by uznać za podstawę  do budowania lokalnej polityki rynku pracy (o tym dalej  
w ramach rekomendacji).  

Omówione powyżej podstawowe uwarunkowania sytuacji na lokalnych rynkach 
pracy w badanych powiatach stanowią podstawę interpretacyjną wysokich stóp 
bezrobocia długookresowego. Prezentując zatem uwarunkowania skali problemu 
bezrobocia długookresowego w interesujących nas powiatach, należy podkreślić 
brak terenów inwestycyjnych, które mogłyby przyciągać nowych przedsiębiorców, 
oraz bariery, jakie napotyka wydzielanie tychże terenów. W większości interesują-
cych nas powiatów podkreślano, że struktura własności gruntów lub brak środków 
finansowych na ich wykup to od lat realny problem w kontekście budowania warun-
ków infrastrukturalnych dla nowych inicjatyw ekonomicznych. Skutkuje to brakiem 
dynamiki w zakresie oferty nowych miejsc pracy – trudno bowiem za „dynamikę” – 
jak podkreślali badani przedstawiciele lokalnej władzy oraz przedsiębiorcy – uznać 
kilka czy kilkanaście nowych miejsc pracy, które tworzą funkcjonujące firmy.  
W konsekwencji braku nowych inicjatyw gospodarczych nie ma szans na „wchło-
nięcie” przez rynek pracy wielu bezrobotnych i niwelowanie rejestrowanej stopy 
bezrobocia długookresowego. Bezrobotnym pozostają subsydiowane, dorywcze, se-
zonowe prace i zatrudnienie nielegalne w ramach „szarej strefy”. Praktyce zatrud-
niania poza systemem pracy legalnej sprzyjają problemy wielu rozdrobnionych 
gospodarstw rolniczych, których właściciele sezonowo wspierają się dorywczymi 
pracownikami, ale których nie stać na ich legalne zatrudnienie. Można zatem skon-
statować, że w wielu gminach w interesujących nas powiatach słabemu rolnictwu 
sprzyja nierejestrowane, dorywcze zatrudnienie, stanowiące o podstawie rentow-
ności działalności lub sprawiające, że ta działalność oscyluje w granicach rentowno-
ści, pozwalając tym gospodarstwom przetrwać. Podobnie rzecz się ma z działaniami 
na rzecz wykorzystania potencjału konkretnych jednostek terytorialnych. Wskazy-
wane zasoby i walory środowiskowe nie znajdują skutecznych planów wykorzy-
stania. Odwoływanie się do rozwoju agroturystyki wydaje się powielaniem wielo-
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letnich pomysłów na rozwój niektórych gmin wiejskich, niepopartych dokładnymi 
badaniami ani rzeczywistej chęci do angażowania się przez osoby mieszkające na 
wsi w taką formę działalności, ani popytu na spędzanie wolnego czasu w gospodar-
stwach agroturystycznych. To, co oficjalnie ma być kołem zamachowym lokalnego 
rozwoju, wciąż jest tylko „potencjalnym” walorem. 

Niewątpliwie skuteczność zawodowej inkluzji w badanych powiatach zależy od 
charakterystyki lokalnej polityki społecznej. W tym względzie można wskazać 
szereg słabości, ograniczeń, które sprawiają, że konkretne problemy od lat mają ten 
sam charakter, a podejmowane działania nie przynoszą takich skutków, jakie się za-
kłada. Należy zatem wskazać problemy związane z kompetencjami i samym funk-
cjonowaniem lokalnej władzy. Badani przedstawiciele najwyższych szczebli lokal-
nej administracji nie znają lokalnych strategii społecznych: nie są w stanie wskazać 
istoty wniosków płynących z diagnozy wpisanej w strategie, w sposób zawężony 
postrzegają (co nie znaczy, że znają) plany niezbędnych i realnych do wprowadzenia 
inicjatyw. Jak inaczej bowiem interpretować ich wypowiedzi o planach działań  
w ramach realizacji w gminach strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
jeśli wskazywali jedynie niezbędne inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. 
Problem wzmacnia fakt, zdiagnozowany we wstępnych fazach naszego projektu 
(analiza strategii społecznych), że strategie te zakładają wprawdzie konieczność re-
alizowania wielu działań (także innowacyjnych), ale ich powodzenie zależy od po-
zyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych (tego dowiedzieliśmy 
się już dzięki wywiadom z przedstawicielami lokalnej władzy, ale i pracownikami 
OPS oraz PUP). Jednocześnie w badanych powiatach realizuje się mało innowacyj-
nych projektów lub wskazuje, że mamy dopiero początek zapowiadanej ofensywy 
pozyskiwania środków z EFS. Trudno zatem uznać, że będzie można skutecznie 
realizować zapisy strategii. Wskazywane wcześniej bariery prowadzenia skutecznej 
polityki inwestycyjnej, związane także z utrudnieniami tworzenia nowych miejsc 
pracy, w powiązaniu z brakiem wiedzy lokalnych urzędników o zapisach strategii 
powodują, że dokumenty te pozostają jedynie zapisami, bez pomysłu i wiedzy, jak je 
skutecznie realizować. Co więcej, nasi respondenci (dotyczy to szczególnie lokalnej 
władzy, ale i pracowników socjalnych oraz doradców zawodowych) nie rozumieją 
podstawowych pojęć-wyzwań konstytutywnych dla współcześnie postulowanej po-
lityki społecznej. „Lokalny rozwój społeczny” sprowadzany był przez część naszych 
respondentów do inwestycji w drogi, wodociągi, chodniki, „partnerstwo” rozumiane 
było z perspektywy własnej instytucji (urzędu, miejsca pracy, firmy) i jej relacji  
z innym podmiotem czy innymi podmiotami. Kluczowe dla zdecentralizowanej poli-
tyki społecznej pojęcie „subsydiarności” jest enigmatyczne dla tych, którzy tę swo-
istą zasadę prowadzenia polityki mają wcielać w życie w działaniach na rzecz kre-
owania rozwoju i rozwiązywania problemów doświadczanych lokalnie.  
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W badanych powiatach nie ma specyficznej lokalnej polityki społecznej jako 
odpowiedzi na powszechność problemu bezrobocia długookresowego. Szczególnie 
warte podkreślenia są deficyty wiedzy przedstawicieli lokalnej władzy, braki w za-
kresie przepływu informacji między podmiotami i nieobecność realnej współpracy, 
co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że nie może być w takiej sytuacji mowy  
o skutecznym i efektywnym zarządzaniu usługami społecznymi w powiecie, a realna 
staje się możliwość dublowania się różnych podmiotów w podejmowanej aktywno-
ści. Szczególnie warto podkreślić nikłą wiedzę badanych przedstawicieli instytucji 
samorządowych o działalności podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy, co 
może wynikać ze słabości albo braku takich podmiotów w badanych powiatach. Do-
datkowo warto podkreślić wskazywane przez niektórych naszych respondentów 
naciski ze strony partii politycznych (mówili o tym przedstawiciele OPS i PUP), 
praktyki swoistego „kolesiostwa” w kontekście wykorzystywania instrumentów 
polityki rynku pracy (staż dla rodziny i znajomych) oraz walkę polityczną, która 
niweczy potencjał i utrudnia skuteczną, spójną politykę i współpracę różnych insty-
tucji. Zdiagnozowane czynniki niewątpliwie dopełniają charakterystyki sytuacji na 
rynku pracy i polityki społecznej na rzecz inkluzji do rynku pracy w interesujących 
nas powiatach. Na podstawie przeanalizowanego materiału można wskazać konti-
nuum jeśli chodzi o wizerunek osoby chronicznie lub długotrwale bezrobotnej. Sami 
bezrobotni w znacznej części są raczej optymistami jeśli chodzi o ich przyszłość  
i szanse na znalezienie pracy (a może raczej znajdowanie dorywczej pracy). Pra-
cownicy socjalni dostrzegają zróżnicowanie grupy bezrobotnych, dosyć negatywnie 
(jako biernych i roszczeniowych) oceniają ją przedstawiciele władz, a skrajnie źle 
(osoby niezainteresowane własnym losem i podjęciem pracy) przedstawiciele pra-
codawców. To różne podejście do bezrobotnych widoczne jest także w szukaniu 
przyczyn długotrwałego bezrobocia przez naszych respondentów, jedni wskazują na 
przyczyny zewnętrzne (brak dostępnej pracy, brak znajomości niezbędnych w zdo-
byciu pracy), inni zaś na słabości jednostek (brak wiedzy i wykształcenia).  

Wnioski te znajdują potwierdzenie w trzech nurtach dyskursu w teoriach spo-
łecznych na temat wykluczenia: redystrybucyjnym, gdzie metodą wyjścia z wyklu-
czenia jest wzrost świadczeń społecznych, reintegracyjnym, postulującym integra-
cję społeczną głównie poprzez pracę, oraz moralizującym, zwracającym uwagę na 
zachowania jednostki i krytykującym wszelkie uzależnienie od pomocy społecznej. 
R. Levitas określa te dyskursy mianem RED, MUD i SID30. „RED odnosi się do 
dyskursu redystrybutywnego oraz egalitarnego, który obejmuje takie pojęcia jak 
obywatelstwo, prawa społeczne i sprawiedliwość społeczną […] MUD jest dyskur-
sem moralistycznym, często wyrażonym przy pomocy stosowanych w USA antago-

                                                 
30 R. Levitas, The inclusive Society: Social Exclusion and New Labour, Macmillan, 

London 1998. 
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nizujących i stygmatyzujących określeń takich jak „underclass” czy „kultura uza-
leżnienia od opieki społecznej” […] SID – dyskurs społecznej integracji – staje się 
coraz bardziej dominujący w Wielkiej Brytanii oraz Komisji Europejskiej. Zajmuje 
się on spójnością społeczną, a w odniesieniu do polityki społecznej skupia się głów-
nie, a czasami wyłącznie, na wykluczeniu z rynku pracy”31. W uproszczeniu można 
za R. Levitas powiedzieć, że w dyskursie RED wykluczonym brakuje pieniędzy,  
w MUD przymiotów moralnych, a w SID pracy. Zgodnie z powyższym pracodawcy 
i przedstawiciele władz postrzegają chronicznie bezrobotnych z perspektywy mora-
lizująco-reintegracyjnej, bezrobotni oceniają swoją pozycję w ramach nurtu redy-
strybucyjno-reintegracyjnego, a pracownicy instytucji pomocowych odwołują się do 
wszystkich trzech nurtów z naciskiem na reintegracyjny. To mówienie „innymi 
językami” o problemie chronicznego bezrobocia wpływa z całą pewnością na mo-
żliwość wzajemnego porozumienia się oraz prowadzenia zintegrowanej polityki 
społecznej, bowiem różnice w postrzeganiu przyczyn zjawiska będą prowadzić do 
proponowania odmiennych rozwiązań. 

Jednocześnie, co udało się nam ustalić, panuje dosyć powszechna opinia, że 
osoby długookresowo bezrobotne nie są dyskryminowane na rynku pracy. Jak wska-
zywaliśmy, tę sprzeczność można interpretować tym, że dla badanych długotrwałe 
bezrobocie jako zjawisko istniało jedynie w powiązaniu z konkretnym człowiekiem, 
który w ich mniemaniu nie nadaje się do pracy, stąd wynika niechęć do przyjmowa-
nia konkretnych długotrwale bezrobotnych kandydatów do pracy.   

REKOMENDACJE 

A. Wielopoziomowa redefinicja lokalnej polityki społecznej  

W naszej opinii niezbędna jest redefinicja samego pojęcia „polityki społecznej”, 
które często przez naszych respondentów zawężane jest do pomocy społecznej, 
ewentualnie rynku pracy. Polityka społeczna powinna być rozumiana szeroko  
i obejmować także aktywność społeczną, zdrowie, oświatę itp. To są działania, które 
muszą być w obszarze zainteresowań lokalnej władzy, one stanowią układ scalony  
z systemem pomocy społecznej i instytucjami rynku pracy. Jeśli mamy mówić  
o skutecznych działaniach na rzecz osiągania rozwoju lokalnego i o niwelowaniu 
problemów (w tym bezrobocia długookresowego), niezbędne jest uświadamianie 
osobom odpowiedzialnym za kreowanie planów rozwoju i ich realizowanie istoty 
zależności między różnymi rodzajami aktywności splatającymi się w ramy polityki 

                                                 
31 R. Lister, Bieda, Wydawnictwo: Sic!, Warszawa 2007, s. 99.  
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społecznej. Tak rozumiana polityka społeczna nie może bazować tylko na OPS, 
PCPR i PUP, ale w jej realizację muszą być zaangażowane wszystkie kluczowe in-
stytucje lokalne, czyli przede wszystkim władze gminy i powiatu, organizacje poza-
rządowe, firmy, instytucje ochrony zdrowia, ksiądz, biblioteka, szkoła itp. Siecio-
wości i wielosektorowości w polityce społecznej oraz stanowienia podstaw do ich 
zaistnienia niewątpliwie trzeba się uczyć. W badanych powiatach taka edukacja by-
łaby niezbędna w odniesieniu do lokalnej władzy, pracowników systemu pomocy 
społecznej i administracji pracy, ale także i przedsiębiorców – tych, którzy na takiej 
polityce mogą ewidentnie zyskać. By to stało się możliwe, musi się poprawić wy-
miana informacji i koordynacja działań na szczeblu lokalnym, każdy musi wiedzieć, 
jakie są cele i dokąd zmierza, powinien zostać wdrożony system monitorowania 
stopnia osiągnięcia postawionych celów. Ważny jest także budżet (z uwzględnie-
niem funduszy unijnych) i tu wyzwaniem jest konstrukcja budżetu zadaniowego,  
a nie branżowego. W tym samym duchu dążyć się powinno, żeby lokalna strategia 
była rzeczywistym dokumentem, utworzonym przez wszystkie podmioty, które za-
angażują się w jego tworzenie już na poziomie konsultacji społecznych, z jasno 
zdefiniowanymi celami, wskaźnikami, podziałem ról i harmonogramem prac. Waż-
ny jest zatem nie tyle sam obowiązek posiadania strategii społecznych (np. żeby 
gmina dostała fundusze na konkretne cele), ale monitoring, czy powstały dokument 
spełnia cechy użytecznego dokumentu i czy może przyczynić się do skutecznej 
realizacji postawionych celów. W tym zakresie warto objąć monitorowaniem nie to, 
czy w strategii jest diagnoza, ale jakiej diagnozy dokonano, jaki jest stopień jej 
szczegółowości, problemowego wnioskowania, przekładu zdiagnozowanych proble-
mów i zasobów na konkretne plany inicjatyw. Bez takiego podejścia do weryfikacji 
strategii często mogą one wpisywać się w utrzymywanie polityki pozorowania dzia-
łań, gdzie rutyna i doraźność wygrywają z innowacyjnością i perspektywicznością.  

W praktyce badanych powiatów chodziłoby m.in. o regularne analizy cech nie 
tylko zarejestrowanych bezrobotnych (co jest ważne), ale także osób biernych zawo-
dowo, oraz o strategię rozwiązywania lokalnych specyficznych problemów społecz-
nych (brak rozwiniętych sieci żłobków i przedszkoli, uzależnienia, niedostosowanie 
lokalnego szkolnictwa do popytu na pracę, wysokie bezrobocie np. osób starszych 
albo młodych), która wspomagałaby aktywną politykę rynku pracy. 

B. Wszechstronne wsparcie osób długotrwale bezrobotnych 

Nie może być mowy o skutecznym niwelowaniu skali bezrobocia długookreso-
wego, jeśli środki przeznaczone na aktywizację zawodową nie będą wykorzystywa-
ne efektywnie. Do tego niezbędny jest namysł nad „efektywnością” polityki akty-
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wizacji i poszukiwania instrumentów wspierania konkretnych grup o konkretnych 
uwarunkowaniach ich aktualnej sytuacji socjalnej.  

Warunkiem poprzedzającym skuteczną aktywizację jest właściwa diagnoza 
chronicznego bezrobocia w powiecie. Czy rzeczywiście osoby pozostające w bezro-
bociu rejestrowanym są gotowe podjąć pracę, czy też zarejestrowały się z innych 
przyczyn albo zniechęcone długim poszukiwaniem zatrudnienia są w rzeczywistości 
nieaktywne? Czy są problemy socjalne, które wymagają rozwiązania w pierwszej 
kolejności, zanim zacznie się wykorzystywanie narzędzi aktywnej polityki rynku 
pracy? 

A zatem OPS i PUP powinny przyjąć strategię doboru rodzin wymagających 
najpilniejszej pomocy i jednocześnie rokujących znalezienie zatrudnienia. Przykła-
dowo, nie ma co inwestować w szkolenia alkoholików bez uprzedniego leczenia ich 
z nałogu. Nie znaczy to, że nie powinni oni otrzymać wsparcia. Ale ich problem 
wiąże się z chorobą alkoholową. Nie można myśleć o tych ludziach w perspektywie 
ich wchodzenia na rynek pracy bez wcześniejszej czasowo terapii. Jej powodzenie 
(czy w ogóle podjęcie) jest niezbędne, aby o tych ludziach myśleć w kategorii przy-
szłych pracowników. Podpisywanie umów lub kontraktów socjalnych z całą ro-
dziną, kierowanie pracownika socjalnego, który by zwiększał nadzór nad realizacją 
planów wychodzenia z problemów regulowanych taką umową, w przypadku skie-
rowania na kurs lub szkolenie monitorowanie przez pracowników PUP jego prze-
biegu i w razie potrzeby skierowanie na staż bądź przysposobienie zawodowe, na 
którym dana osoba mogłaby wykorzystać zdobyte doświadczenie w praktyce – to 
tylko wybrane działania niezbędne w uskutecznianiu polityki aktywizacji adresowa-
nej do rodzin z osobami długookresowo bezrobotnymi. Potencjalna krytyka takich 
wskazówek uzasadniana przeciążeniem pracowników socjalnych i doradców zawo-
dowych obowiązkami i brakiem możliwości uaktywnienia służb społecznych w za-
kresie pracy terenowej nie podważa naszych spostrzeżeń. Jeśli jesteśmy zaintereso-
wani skutecznością pomocy, takie działania zdają się być niezbędne. Należy artyku-
łować tę potrzebę, a realizację rozpocząć od budowania planów nowego zarządzania 
jednostkami pomocy społecznej i administracji pracy, uaktywniania potencjału pra-
cowników, spełnienia oficjalnych postulatów stosowania w codziennej pracy wielu 
metod pracy socjalnej itp.  

W badanych powiatach niezwykle rozpowszechniona jest praca „na czarno”, 
która wprawdzie ułatwia przeżycie, ale sprzyja też oszukiwaniu i wykorzystywaniu 
pracowników, niechronionych umowami o pracę. Poza tym praca „na czarno” nie 
zapewnia stabilności i negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa i psychikę. 
Stąd może warto wzmacniać i upowszechniać te regulacje i instrumenty, które opie-
rają się na dotowaniu nie tyle miejsca pracy, ile samej składki ZUS osobom znajdu-
jącym zatrudnienie po długiej przerwie oraz tym, którym brakuje kilku lat do eme-
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rytury. Prawdopodobnie wiele osób rezygnuje z rejestracji pracownika ze względu 
na niechęć do załatwiania formalności, choć kluczowym problemem są wysokie skład-
ki i inne koszty zatrudnienia. Warto zatem także pomyśleć o uproszczeniu procedur, 
np. w postaci gotowych szablonów umów, krótkiej i napisanej przystępnym języ-
kiem instrukcji czy wręcz wysyłania do pracodawcy doradcy pomagającego w wy-
pełnieniu dokumentów, o ile ten będzie chciał legalnie zatrudnić większą liczbę 
osób długotrwale bezrobotnych. To przy okazji urealniłoby obraz dezaktywizacji 
zawodowej w powiatach, zredukowało bezrobocie obecne jedynie w oficjalnych sta-
tystykach, a niemające przełożenia na realną aktywność zawodową mieszkańców 
konkretnych jednostek terytorialnych. Niezależnie warto zwiększyć kontrolę praco-
dawców i karać tych, którzy zatrudniają „na czarno”, obniżając sobie koszty pracy  
i wykorzystując wysoką stopę bezrobocia. Upowszechnione, ale zalegalizowane za-
trudnienie krótkookresowe jest niewątpliwie realnym celem, wartym przemyślenia. 
Mogłoby stać się podstawą budowania poprawy sytuacji bezrobotnych długookreso-
wo w interesujących nas powiatach. Zgodne byłoby to z potrzebami zarówno tych, 
którzy zatrudniają (właściciele gospodarstw rolnych potrzebujący pracowników se-
zonowych), jak i bezrobotnych (zarządzanie własną aktywnością zawodową).   

Ważnym wyzwaniem jest także inwestycja w system instytucjonalnej opieki 
nad dzieckiem, co może przełożyć się na większe szanse aktywizacji matek. Jak 
często wskazywały bezrobotne respondentki, rozbudowa sieci niedrogich żłobków  
i przedszkoli czy też tworzenie miniprzedszkoli zredukowałaby ważne bariery decy-
dujące o tym, że wiele kobiet z powodu obowiązków rodzinnych nie może myśleć  
o wejściu na rynek pracy. W tym zakresie potencjalne szanse tkwią w innowacyj-
nych projektach finansowanych ze środków UE, które można wykorzystać na start 
takich inicjatyw i finansowanie powstania i funkcjonowania instytucji, które uwol-
niłyby kobiety od sprawowanych obowiązków i pozwoliły podjąć starania o wejście 
na rynek pracy. 

Optymalnym, ale mało realnym rozwiązaniem jest próba przyciągnięcia do 
strefy ekonomicznej dużych inwestorów, którzy chcieliby zatrudnić kilkadziesiąt – 
kilkaset osób o niskich kwalifikacjach. Poszukiwanie sposobów realizacji takich 
pomysłów nie może zostać przez władze lokalne zarzucone, jednak należy pamiętać, 
że to prywatne przedsiębiorstwa małe i mikro tworzą większość miejsc pracy w pol-
skiej (i nie tylko polskiej) gospodarce. Stąd wspomaganie rozwoju przedsiębior-
czości, także przez zakładanie inkubatorów przedsiębiorczości, może w średnim 
okresie przyczynić się do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.  

Na koniec warto nadmienić, że uzyskane w badaniu wyniki są zgodne z wnio-
skami wypracowanymi w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy32 

                                                 
32 Patrz strona Mazowieckiego Obserwatorium z zakończonymi projektami badaw-

czymi: http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,115,projekty-zakonczonehtml (08.11.2010).  
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(oraz rezultatami namysłu i badań polityków społecznych, socjologów i ekonomi-
stów związanych z badanymi jednostkami terytorialnymi33), zarówno jeśli chodzi  
o opinie pracodawców na temat osób bezrobotnych – w ramach projektu „Pracodawca–
–Pracownik” – jak i ocenę szans rozwojowych w ramach badania specyfiki bezro-
bocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego. 

Aktualne pozostają także niektóre zaproponowane w ramach Obserwatorium 
propozycje narzędzi rozwiązywania problemów rynku pracy, w szczególności pro-
blemu bezrobocia z uwzględnieniem specyficznych cech podregionu. Zastosowanie 
tych narzędzi w bardziej rozbudowanym zakresie wydaje się mało prawdopodobne 
bez zdobycia przez gminy i powiaty dodatkowych funduszy, co jest trudne przy 
ograniczonych możliwościach aplikowania o granty oraz wynikającej z nadmiaru 
obowiązków niechęci pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej do 
realizacji nieobligatoryjnych działań. 

Ich skuteczne wdrożenie wymaga również stworzenia zintegrowanego systemu 
lokalnej polityki społecznej, a nie bazowania na tradycyjnych instytucjach, jakimi są 
PUP i OPS. Dlatego też nie rozbudowujemy szczegółowych rekomendacji dla każ-
dego z badanych powiatów, bowiem są one naszym zdaniem wtórne wobec bardziej 
podstawowych problemów wynikających z niesprawności istniejącego systemu; 
można także wykorzystać te już istniejące. 

Analizując wyniki obu badań, można zatem mówić o dosyć spójnej i raczej ne-
gatywnej wizji powiatów, które mimo to mają szanse na stopniowy rozwój i czę-
ściowe uporanie się z problemem chronicznego bezrobocia. Warunkiem jest wspól-
ne działanie instytucji rynku pracy i polityki społecznej oraz lokalnych władz wzmac-
niające popyt na pracę – przez wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, 
pomoc w dywersyfikowaniu działalności na wsiach w kierunku pozarolniczej, przy-
ciąganie nowych firm, oraz podaż pracy – np. przez poprawę zasobu kapitału ludz-
kiego, ale i kapitału społecznego osób chronicznie bezrobotnych, zachęty do podej-
mowania zatrudnienia nawet za niskie wynagrodzenie albo tymczasowego. 

                                                 
33 Por. np., Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, red. M. Gagacka,  

K. Głąbicka, PTPS, Politechnika Radomska, Radom 2009. 



ANEKS 1. DANE STATYSTYCZNE  
                   NA TEMAT POWIATÓW 

Źródło aneksu: GUS, Bank Danych Regionalnych, chyba że zaznaczono inaczej. 

POWIAT MAKOWSKI 

Rysunek A1. Liczba mieszkańców powiatu makowskiego według płci  
w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A2. Mieszkańcy powiatu makowskiego według wieku grup wieku 
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Rysunek A3. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie makowskim według wieku  
w latach 2004–2009 
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Rysunek A4. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie makowskim  

według wykształcenia w latach 2004–2009 
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Rysunek A5. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie makowskim  
według stażu pracy w latach 2004–2009 
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Rysunek A6. Stopa bezrobocia w powiecie makowskim w latach 2004–2010 
(stan w końcu kwartałów)  
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Tabela A1. Aktywna polityka rynku pracy w powiecie makowskim w 2008 r. 

Liczba osób, które: 

 
rozpoczęły ukończyły 

podjęły pracę  
w trakcie lub 

po aktywizacji 

Efektywność 
(stopa 

zatrudnienia 
w %) 

Koszt ponownego 
zatrudnienia w zł 

Szkolenia 190 192 6 3,1          74 266,67     

Prace 
interwencyjne 

171 182 106 58,2          10 049,06     

Roboty publiczne 71 55 3 5,5        148 933,33     

Prace społecznie 
użyteczne 

0 0 0  –   –  

Przygotowanie 
zawodowe  
w miejscu pracy 

270 223 40 17,9          28 912,50     

Staże 423 362 63 17,4          31 812,70     
Środki na pod-
jęcie działalności 
gospodarczej 

 –   –  113 100,0          14 400,00     

Refundacja 
wyposażenia  
i doposażenia 
stanowisk pracy 

 –   –  70 100,0          14 320,00     

Źródło: MPiPS, Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, Warszawa 2009.  
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POWIAT PRZYSUSKI 

Rysunek A7. Liczba mieszkańców powiatu przysuskiego według płci  
w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A8. Mieszkańcy powiatu przysuskiego według grup wieku 

(przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny)  
w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A9. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie przysuskim  
                       według grup wieku w latach 2004–2009 
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Rysunek A10. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie przysuskim  
                         według wykształcenia w latach 2004–2009 
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Rysunek A11. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie przysuskim  
                         według stażu pracy w latach 2004–2009 
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Rysunek A12. Stopa bezrobocia w powiecie przysuskim w latach 2004–2010  
(stan w końcu kwartałów)  
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Tabela A2. Aktywna polityka rynku pracy w powiecie przysuskim w 2008 r. 

Liczba osób, które: 

 
rozpoczęły ukończyły 

podjęły pracę  
w trakcie lub 

po aktywizacji 

Efektywność 
(stopa 

zatrudnienia 
w %) 

Koszt ponownego 
zatrudnienia w zł 

Szkolenia 208 207 72 34,8            2 933,33     

Prace 
interwencyjne 

292 279 54 19,4          16 155,56     

Roboty publiczne 358 275 20 7,3        120 400,00     

Prace społecznie 
użyteczne 

0 0 0  –   –  

Przygotowanie 
zawodowe  
w miejscu pracy 

556 339 33 9,7          69 472,73     

Staże 407 285 21 7,4          96 514,29     
Środki na pod-
jęcie działalności 
gospodarczej 

 –   –  88 100,0          13 523,00     

Refundacja 
wyposażenia  
i doposażenia 
stanowisk pracy 

 –   –  20 100,0          14 400,00     

Źródło: Jak w tabeli A1. 
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POWIAT RADOMSKI ZIEMSKI  

Rysunek A12. Liczba mieszkańców powiatu radomskiego według płci  
                         w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A13. Mieszkańcy powiatu radomskiego według wieku grup wieku  
                         (przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny)  
                         w latach 2002–2009 (tys.) 

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

.

poniżej 18 lat 18-59/64 60/65+

 

 



 222 

Rysunek A14. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie radomskim według wieku  
                         w latach 2004–2009 
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Rysunek A15. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie radomskim według wykształcenia  
                         w latach 2004–2009 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

wyższe policealne, średnie zawodowe średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej
 

 



 223 

Rysunek A16. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie radomskim według stażu pracy  
                         w latach 2004–2009 
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Rysunek A18. Stopa bezrobocia w powiecie radomskim w latach 2004–2010  
                         (stan w końcu kwartałów)  
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Tabela A3. Aktywna polityka rynku pracy w powiecie radomskim i Radomiu w 2008 r. 

Liczba osób, które: 

 
rozpoczęły ukończyły 

podjęły pracę  
w trakcie lub 

po aktywizacji 

Efektywność 
(stopa 

zatrudnienia 
w %) 

Koszt ponownego 
zatrudnienia w zł 

Szkolenia 1239 1248 363 29,1            5 669,70    

Prace 
interwencyjne 

453 414 96 23,2          14 495,83    

Roboty publiczne 195 216 36 16,7          37 508,33    

Prace społecznie 
użyteczne 

420 407 23 5,7          13 947,83    

Przygotowanie 
zawodowe  
w miejscu pracy 

1563 1179 319 27,1          24 136,05    

Staże 2245 1810 366 20,2          36 838,80    
Środki na pod-
jęcie działalności 
gospodarczej 

    585 100,0          13 454,00    

Refundacja 
wyposażenia  
i doposażenia 
stanowisk pracy 

    545 100,0          13 552,00    

Uwaga: Dane wspólnie dla powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego. 

Źródło: Jak w tabeli A1. 
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POWIAT GRODZKI, MIASTO RADOM 

Rysunek A17. Liczba mieszkańców Radomia według płci w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A18. Mieszkańcy Radomia według grup wieku (przedprodukcyjny,                  
                         produkcyjny i poprodukcyjny) w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A20. Bezrobotni zarejestrowani w Radomiu według wieku w latach 2004–2009 
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Rysunek A21. Bezrobotni zarejestrowani w Radomiu według wykształcenia  
                         w latach 2004–2009 
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Rysunek A22. Bezrobotni zarejestrowani w Radomiu według stażu pracy  
                          w latach 2003–2008 
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Rysunek A23. Stopa bezrobocia w Radomiu w latach 2004–2010  
                         (stan w końcu kwartałów, w %)  
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POWIAT SZYDŁOWIECKI 

Rysunek A24. Liczba mieszkańców powiatu szydłowieckiego według płci  
                         w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A25. Mieszkańcy powiatu szydłowieckiego według grup wieku  
                         (przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny)  
                         w latach 2002–2009 (tys.) 
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Rysunek A26. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie szydłowieckim według wieku  
                         w latach 2004–2009  
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Rysunek A27. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie szydłowieckim  
                         według wykształcenia w latach 2004–2009  
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Rysunek A28. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie szydłowieckim  
                         według stażu pracy w latach 2004–2009 
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Rysunek A29. Stopa bezrobocia w powiecie szydłowieckim w latach 2004–2009  
  (stan w końcu kwartałów)  
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Tabela A4. Aktywna polityka rynku pracy w powiecie szydłowieckim w 2008 r. 

Liczba osób, które: 

 
rozpoczęły ukończyły 

podjęły pracę  
w trakcie lub 

po aktywizacji 

Efektywność 
(stopa 

zatrudnienia 
w %) 

Koszt ponownego 
zatrudnienia w zł 

Szkolenia 284 279 126 45,2            3 326,19    

Prace 
interwencyjne 

149 154 64 41,6            9 717,19    

Roboty publiczne 202 115 14 12,2          81 721,43    

Prace społecznie 
użyteczne 

24 19 0 0,0   –  

Przygotowanie 
zawodowe  
w miejscu pracy 

401 308 112 36,4          15 772,32    

Staże 284 215 78 36,3          26 102,56    
Środki na pod-
jęcie działalności 
gospodarczej 

 − − 148 100,0          13 000,00    

Refundacja 
wyposażenia  
i doposażenia 
stanowisk pracy 

 −  − 103 100,0          13 204,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEKS 2. WNIOSKI Z ANALIZY STRATEGII 
SPOŁECZNYCH JAKO IMPLIKACJE DLA 
TWORZENIA SCENARIUSZY WYWIADÓW 

WNIOSKI  OGÓLNE  –  PROBLEMY  DO  WERYFIKACJI 

 Jak interpretuje się lokalną politykę społeczną? Na czym polega „lokalna polityka 
społeczna” w gminie czy powiecie? 

 Jakie działania mogą pomóc niwelować zróżnicowanie jakości życia w woje-
wództwie i gwarantować osiąganie spójności międzyregionalnej?   

 Czy przedstawiciele administracji powiatu lub gminy znają zapisy strategii w za-
kresie głównych wniosków z diagnozy oraz planowanych kierunków inicjatyw? 

 Czy strategie są w ogóle wykorzystywane i użyteczne w lokalnej polityce 
społecznej? 

 Czy strategie są weryfikowane i jakie są potencjalne efekty weryfikacji strategii? 
 Czy organizacje społeczne i biznes są angażowani w tworzenie strategii (perspek-

tywa przedstawicieli biznesu i NGO’s), czy znają lokalne strategie, czy stanowią 
one podstawę inicjatyw?  

 Czy przedstawiciele biznesu i organizacji społecznych odczuwają, że „ich głos” 
jest oczekiwany i wysłuchiwany w konstruowaniu i prowadzeniu lokalnej polityki 
społecznej? 

 Czy i w jakim zakresie znane są zapisy strategii wojewódzkiej (administracja po-
wiatu) i powiatowej (administracja gminna)?  

 Czy realizacja strategii przynosi realne rezultaty w zakresie jakości życia i walki  
z bezrobociem w powiecie czy gminie (perspektywa administracji, NGO’s  
i biznesu)? 

 Na ile lokalne plany działania zależą od skuteczności pozyskiwania środków  
z funduszy strukturalnych? Jaka jest lokalna aktywność w tym zakresie i skutki 
tej aktywności? 

 W jaki sposób konkretnie planuje się i realizuje podstawowe cele (kierunki) po-
lityki aktywizacji (aktywna polityka rynku pracy, polityka integracji etc.)?  

 Czy w powiecie, gminie dostrzega się, że bezrobotni są zróżnicowaną kategorią 
społeczną? 

 Czy wsparcie bezrobotnych długookresowych wymaga specyficznych (jakich?) 
działań – różniących się od działań na rzecz innych typów bezrobotnych?  

 Jakie są najważniejsze dobre praktyki, które przyniosły w powiecie i gminie wy-
mierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia? 
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 Czy bezrobotni długookresowi są dyskryminowani na rynku pracy, a jeśli tak, to  
z jakich powodów, w jakiej formie i z jakimi skutkami dla nich samych dyskry-
minuje się osoby długotrwale bezrobotne?         

Powiat makowski 
 Jak w powiecie i gminie, gdzie mamy do czynienia z największą grupą bezrobot-

nych długookresowych, rozumie się pojęcie rozwoju lokalnego? 
 Czy walory turystyczne (jeden z najczystszych regionów) są wykorzystywane  

i w jaki sposób? 
 Czy strategia jest w ogóle znana, wykorzystywana, użyteczna? 
 Jakie są konkretne plany działania? 
 Jakie działania planuje się i realizuje na rzecz rozwijania agroturystyki?  
 Jakie działania podejmowane są na rzecz walki z barierami wchodzenia absol-

wentów na rynek pracy?  
 Jak przedstawia się praktyka działań na rzecz: osób pozostających bez pracy  

a pragnących podjąć działalność gospodarczą, podmiotów gospodarczych funk-
cjonujących w sferze usług a wymagających podniesienia ich konkurencyjności 
poprzez wzrost jakości świadczonych usług i inwestycje w środki trwałe, rolni-
ków wyrażających chęć przekwalifikowania się i odejścia od tradycyjnej pro-
dukcji rolnej?  

 Jakie działania są planowane i realizowane – i z jakim skutkiem – na rzecz 
niwelowania barier w sferze gospodarczej i społecznej?  

 Jakie są efekty kontroli wdrażania strategii?  
 Jak decydenci rozumieją pojęcia partnerstwa, programowania i subsydiarności  

i jak wcielają je w życie?  
 Jak rozumie się zasady pomocniczości, efektów odłożonych w czasie, promie-

niowania efektów, akceptacji społecznej, kontroli społecznej, zaangażowania spo-
łecznego, kompleksowości i sprzężenia zwrotnego i wreszcie pozornego altru-
izmu –  jak przekładają się one na konkretne działania?  

 W jaki sposób wykorzystuje się w gminie silne strony, niweluje zagrożenia i słabe 
strony, jakie działania się do tego przyczyniają? 

 W jaki sposób planuje się i realizuje budowę społeczeństwa informacyjnego, co 
po części należy uznać za socjalną prewencję, ale także za działania budujące 
zdolność prozatrudnieniową (casus przedszkoli)?  
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Powiat przysuski 
 Jak w powiecie definiuje się pluralizm w polityce społecznej i czy dostrzega się 

potrzebę pluralizmu?  
 Czy warto dociekać, czy ten pluralizm w tworzeniu strategii przekłada się na 

realny udział i realną odpowiedzialność przedstawicieli różnych środowisk w re-
alizacji strategii?   

 Jak przedstawia się w praktyce położenie nacisku na lokalną produkcję, tworzenie 
grup producenckich, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, staranne 
planowanie przestrzenne, wzajemne skorelowanie inwestycji publicznych, dosto-
sowanie programu w szkołach do potrzeb rynku pracy, działalność informacyjną 
– jakie są formy, sukcesy, bariery tych inicjatyw?   

 Jakie działania podejmuje się na rzecz lokalnej integracji i jakie skutki wywołują 
te działania?  

 Czy w powiecie i gminie prowadzi się następujące inicjatywy: staranne plano-
wanie przestrzenne, wzajemne skorelowanie inwestycji publicznych, dostosowa-
nie programu w szkołach do potrzeb rynku pracy, działalność informacyjną – z ja-
kim skutkiem są realizowane ewentualne działania?   

 Jakie działania podejmuje się w celu niwelowania wymienionych w strategii 
słabości i czy uwzględnia się je w diagnozie wpisanej w strategię gminną?   

 W jaki sposób planuje się i wykorzystuje atuty powiatu i gminy borykającej się ze 
szczególnie dużą liczbą osób długotrwale bezrobotnych i czy w strategii gminnej 
również postrzega się te elementy jako atuty?  

 Jak wygląda w praktyce proces finansowania realizacji zadań wskazanych  
w dokumencie?  

 Jak wygląda w praktyce proces weryfikacji wdrażania strategii i jakie są konse-
kwencje ewentualnych ustaleń?  

 Jak wygląda realizacja wskazanych w strategii zadań, jakie efekty uzyskuje się  
w zakresie konkretnych inicjatyw, jakie są bariery ich realizacji?  

 Jaka jest realna znajomość możliwości stwarzanych przez ustawy oraz realna zgod-
ność działań w powiecie ze strategią krajową i wojewódzką (ich wykorzystanie)?  

 W jaki sposób planuje się pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych, kto 
ma to robić, jaka jest skala takich inicjatyw w powiecie w ostatnich latach oraz 
jak wygląda wskazywana powyżej współpraca na linii administracja publiczna – 
NGO’s? 

 W jaki sposób redukowano skalę bezrobocia w powiecie, w jaki sposób wyko-
rzystywano i stymulowano koniunkturę gospodarczą i jakie są dalsze plany w tym 
zakresie? 
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Miasto Radom 
 Na jakiej podstawie (metodologia) określono w mieście zawody deficytowe? 
 W jaki sposób można wykorzystać (plany?) zarówno zabytki, jak imprezy kultu-

ralne do rozwoju miasta, jak odczytuje się ofertę kulturalną i jakie jest zapotrze-
bowanie na tego typu imprezy? 

 Jakie działania są podejmowane na rzecz rozwoju opartego na wiedzy, innowa-
cyjności, przyciąganiu inwestorów i budowaniu regionalnej metropolii i jakie są 
potencjalne skutki tych inicjatyw? 

 W jaki sposób niweluje się słabe strony powiatu (brak instytucji wspierających 
przedsiębiorczość, jak inkubator, małą liczbę podmiotów gospodarczych o realnej 
wartości dodanej, znikomy udział firm z sektora zaawansowanych technologii)  
i przeciwdziała zagrożeniom (niskiej skłonności do ryzyka lokalnych przedsię-
biorców) oraz utrwalaniu się słabych stron, o których mowa powyżej?   

 Który spośród scenariuszy rozwojowych zamieszczonych w strategii: optymistycz-
ny, pesymistyczny czy umiarkowany jest w praktyce realizowany (wybór scenariu-
sza zależy według autorów przede wszystkim od kondycji polskiej gospodarki)? 

 W jaki konkretny sposób realizuje się cele główne (szczegółowe cele operacyjne 
w zakresie poziomu ogólności nie różnią się od celów głównych)?  

Powiat radomski  
 W jakim zakresie mamy do czynienia ze spójnością strategii powiatowej ze stra-

tegiami krajowymi i wojewódzkimi?  
 Jakie są oceny poszczególnych działań, jakie zapotrzebowanie na te formy wspar-

cia, jakie bariery w realizacji tych działań, jakie skutki, ale także co oznacza 
„aktywizacja zawodowa bezrobotnych w Miejskim Centrum Aktywizacji 
Zawodowej – jakie stosuje się formy wsparcia i jaka jest skala aktywności? 

 Jakie są realne rezultaty zrealizowanych w latach 2004–2005 projektów na rzecz 
bezrobotnych, co dzieje się obecnie z osobami, które ukończyły projekty, jaka jest 
skala aktualnej działalności projektowej PUP, jakie są problemy przy realizacji 
projektów? 

 Czy poza inicjatywami PUP prowadzone są w powiecie działania na rzecz osób 
bezrobotnych? 

 W jaki sposób decydenci postrzegają sukcesy w walce z bezrobociem, co jest 
wskaźnikiem realizacji skutecznej polityki aktywizacji zawodowej? 

 Jak ocenia się użyteczność strategii, jak wygląda w praktyce jej wdrażanie, jakie 
są rezultaty, czy byłą weryfikowana? 

 Jakie oczekiwania wiąże się z konstrukcją strategii?  
 Czy w powiecie powstają nowe miejsca pracy, jeśli nie, to dlaczego, jakie bariery 

napotyka tworzenie miejsc pracy? 



 236 

 Czy czynniki takie, jak: dobre połączenie komunikacyjne z miastem, partnerska 
postawa władz, niskie ceny gruntów, duże zasoby siły roboczej, małe wymagania 
płacowe pracowników, ulgi podatkowe, realnie przekładają się na stymulowanie 
rozwoju gospodarczego w gminie i tworzenie miejsc pracy – a w konsekwencji 
redukcję bezrobocia? 

 Jak przedstawia się skala działań z wykorzystaniem źródeł (z funduszu pracy, 
programu „Pierwsza praca”, programu „Agroalternatywa”), z których finansować 
można np.: staże absolwenckie, zatrudnianie absolwentów w ramach programu 
„Pierwsza praca”, zatrudnianie bezrobotnych przy pracach interwencyjnych, 
zatrudnianie bezrobotnych przy robotach publicznych, kierowanie bezrobotnych 
na szkolenia, udzielanie pożyczek dla bezrobotnych, udzielanie pożyczek dla 
pracodawców na utworzenie nowych miejsc pracy –  jak przedstawiają się skutki 
tych działań? 

 Jaka jest trafność wskazanych w strategii gminnej (gdzie bezrobocie długookre-
sowe jest najdotkliwsze) szans i silnych stron, działania na rzecz ich wykorzy-
stania czy wzmocnienia oraz w jaki sposób walczy się ze słabymi stronami i prze-
ciwdziała zagrożeniom?  

 Które z zadań (rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich, samozatrudnienie 
przez stworzenie bazy do rozwoju turystyki z wykorzystaniem walorów przyrod-
niczych terenu) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – aktywizacja 
grupy bezrobotnych przy pracach inwestycyjnych, tworzenie nowych miejsc 
pracy – są realizowane i z jakim rezultatem? 

 Jak przedstawia się konkretnie realizacja tych zadań?      

Powiat szydłowiecki 
 Jak zamierza się wykorzystywać walory powiatu, do których należy dziedzictwo 

kulturowe (zespoły pałacowo-parkowe, dworki, budowle sakralne, zabytki techni-
ki) oraz inicjatywy o charakterze kulturalnym angażujące mieszkańców powiatu? 

 Jaki alternatywny potencjał można wykorzystać na rzecz rozwoju powiatu?  
 Czy jest zgoda do postrzegania „młodości demograficznej” jako realnego poten-

cjału powiatu oraz w jakim zakresie ma być ten potencjał wykorzystywany? 
 Jakie działania podejmuje się, żeby przeciwdziałać niskiej jakości życia w po-

wiecie, wynikającej m.in. z takich problemów, jak: niedostateczny stopień wy-
posażenia mieszkań w podstawowe urządzenia, zwłaszcza na wsiach, brak 
udziału budownictwa komunalnego i spółdzielczego, regres w budownictwie 
mieszkaniowym? 

 W jaki sposób realizuje się działania na rzecz ochrony macierzyństwa, wsparcia 
osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, przeciwdziała bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzi walkę z alkoholizmem i ubóstwem, 
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jakie są skutki tych działań z perspektywy tych, którzy pomagają, i tych, którym 
się pomaga?  

 Jakie są interpretacje przyczyn deklarowanego wzrostu liczby podmiotów gospo-
darczych, jak wygląda przyrost inicjatyw gospodarczych obecnie?  

 Co się robi i z jakim skutkiem, co można zrobić w zakresie kontroli procesów 
niezależnych od władz, takich jak: chłonność lokalnego rynku, odległość od naj-
większych aglomeracji, dostępność komunikacyjna, skuteczność transformacji 
gospodarczej, zasoby naturalne; częściowo zależnych, jak: infrastruktura otocze-
nia biznesu, jakość rynku pracy, np. poziom wykształcenia oraz możliwości 
wypoczynkowe; a także zależnych od władz, jak: klimat społeczny związany  
z aktywnością społeczną, tworzeniem się instytucji społeczeństwa obywatelskie-
go oraz ze stabilnością polityczną, infrastruktura techniczna, aktywność marke-
tingowa, ład przestrzenny? Jak postrzegają to przedstawiciele różnych grup 
społecznych?  

 Jakie są konkretne zadania w ramach planu strategicznego w gminie, w której 
problem bezrobocia długookresowego jest największy?  

 Jak rozumie się w powiecie rozwój?  
 Jakie działania podejmuje się w powiecie na rzecz niwelowania takich słabości 

powiatu, jak: niska zamożność ludzi, wysoka stopa bezrobocia, niska kultura 
organizacji pracy, niski procent zatrudnienia, niedostateczne transfery nowych 
technologii, mało zróżnicowana struktura i asortyment produkcji, niedostateczna 
wiedza o pozyskiwaniu środków pomocowych, słabe warunki naturalne, niechęć 
młodych ludzi do pracy w rolnictwie, starzenie się ludności wiejskiej, brak do-
statecznej liczby grup producenckich, brak oferty promocyjnej? 

 Jak wygląda proces realizacji celów, ponieważ w strategiach brakuje konkretów 
w tym zakresie?  

 Jak przedstawia się stan zaawansowania realizacji działań, jaka jest charakte-
rystyka i efekty inicjatyw?  

 



 

ANEKS 3.  SCENARIUSZE  
                    WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH 

 
1. SCENARIUSZ WYWIADU  
    Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNEJ WŁADZY 

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o Państwa gminie/powiecie. 
Pytania dotyczą nie tylko kwestii, które bezpośrednio Panią/Pana dotykają – prosi-
my jednak o własne opinie, przemyślenia, o własną ocenę poruszanych kwestii. Jeśli 
na jakieś pytanie nie jest Pani/Pan w stanie odpowiedzieć proszę bez skrępowania  
o tym powiedzieć. Wszystkie Pani/Pana opinie są dla nas bardzo ważne. Informacje, 
które zbierzemy, będą analizowane w sposób zbiorczy – każdy nasz rozmówca bę-
dzie anonimowy. To badanie wyrasta z potrzeby rozpoznania sytuacji w gminie/ 
/powiecie w kontekście sytuacji osób chronicznie bezrobotnych i perspektyw zmia-
ny ich sytuacji. Badania służą rozpoznaniu szans i barier aktywizacji osób chronicz-
nie bezrobotnych w kontekście lokalnej polityki aktywizacji. Polityki, w której także 
Pani/Pan odgrywa ważną rolę.     

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

• Jakie są podstawowe problemy, które doskwierają mieszkańcom gminy/powiatu? 
• Jakie są najważniejsze silne strony gminy/powiatu, a jakie słabe, z perspektywy 

jakości życia mieszkańców? Proszę o ogólny obraz sytuacji w gminie/powiecie. 
• Czy można mówić o specyfice „lokalnej polityki społecznej” prowadzonej  

w gminie/powiecie, a jeśli tak, to na czym ona polega? 
• W jaki sposób (konkretnie) planuje się i realizuje inicjatywy socjalne (np. działa-

nia aktywizujące konkretne grupy)? Kto wychodzi z pomysłem, kto planuje, kto 
realizuje działania, kto monitoruje efekty?   

• Na ile lokalne plany socjalnych inicjatyw zależą od skuteczności pozyskiwania 
środków z funduszy strukturalnych? Czy bez tych środków można skutecznie 
działać?  

• Jaka jest lokalna aktywność w zakresie pozyskiwania środków z EFS? 
• Jak Pani/Pan rozumie pojęcia: rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarności?  
• Które z wymienionych problemów doskwierają mieszkańcom gminy/powiatu? 

Jakie działania podejmuje się na rzecz niwelowania problemów/słabości, jak: 
niska zamożność ludzi, bezrobocie, niska kultura organizacji pracy, niski procent 
zatrudnienia, niedostateczne transfery nowych technologii, mało zróżnicowana 
struktura i asortyment produkcji, niedostateczna wiedza o pozyskiwaniu środków 
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pomocowych, słabe warunki naturalne, niechęć młodych ludzi do pracy w rol-
nictwie, starzenie się ludności wiejskiej, brak dostatecznej liczby grup produ-
cenckich, brak oferty promocyjnej?   

Strategie 

• Czy zna Pani/Pan zapisy strategii powiatowej (rozwoju)/gminnej (rozwiązywania 
problemów społecznych)?  

• Jakie są główne wnioski z diagnozy w ramach strategii oraz jakie są podstawowe 
plany z zakresie kierunków niezbędnych inicjatyw?  

• Czy strategia jest komplementarna do wojewódzkiej strategii polityki społecznej?  
• Czy strategie są użyteczne w lokalnej polityce społecznej? 
• Czy wdrażanie strategii jest weryfikowane i jakie są potencjalne efekty procesu 

weryfikacji strategii? 
• Czy organizacje społeczne i biznes są angażowani w tworzenie strategii gminnej/ 

/powiatowej? 
• Jak wygląda w praktyce proces finansowania realizacji zadań wskazanych  

w strategii? 
• Czy strategia uwzględnia działania na rzecz bezrobotnych (zwłaszcza chronicznie 

bezrobotnych)? Jakie?  

Bezrobocie i aktywizacja zawodowa 

• Jak ogólnie scharakteryzował(a)by Pani/Pan lokalny rynek pracy w ostatnich 
latach? 

• Czy w gminie/powiecie powstają nowe miejsca pracy, jeśli nie, to dlaczego? Jakie 
bariery napotyka tworzenie miejsc pracy? 

• Jakie cechy mają osoby bezrobotne w gminie/powiecie? Jaka jest jakość ich 
życia? Czy jest to zróżnicowana kategoria? 

• Kim są osoby chronicznie bezrobotne?   
• Czy władze samorządowe interesują się jakością życia osób bezrobotnych i ich 

rodzin (w czym wyraża się zainteresowanie)? Kto jest odpowiedzialny w gminie/ 
/powiecie za walkę z bezrobociem?   

• Skąd wynika konkretna skala bezrobocia w gminie/powiecie?   
• Jakie są silne i słabe strony gminy/powiatu w kontekście szans na niwelowanie 

bezrobocia? 
• W jaki sposób redukowano skalę bezrobocia w powiecie, w jaki sposób wykorzy-

stywano i stymulowano koniunkturę gospodarczą i jakie są dalsze plany w tym 
zakresie?  

• Jak przedstawia się praktyka działań na rzecz: osób pozostających bez pracy  
a pragnących podjąć działalność gospodarczą, podnoszenia konkurencyjności 
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podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sferze usług, rolników wyrażają-
cych chęć przekwalifikowania się i odejścia od tradycyjnej produkcji rolnej?  

• Jakie działania są planowane i realizowane – i z jakim skutkiem – na rzecz niwe-
lowania barier sferze gospodarczej i społecznej?  

• Jakie działania planuje się i realizuje się na rzecz rozwijania agroturystyki?  
• Jakie działania podejmowane są na rzecz walki z problemem barier we wchodze-

niu absolwentów na rynek pracy? 
• W jaki sposób i z jakimi skutkami realizuje się działania na rzecz ochrony macie-

rzyństwa, wsparcia osób niepełnosprawnych, wspierania przewlekle chorych, 
przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, walki  
z alkoholizmem i ubóstwem?  

• Czy wsparcie bezrobotnych długookresowych wymaga specyficznych (jakich?) 
działań – różniących się do działań na rzecz innych typów bezrobotnych?  

• Czy bezrobotni długookresowi są dyskryminowani na rynku pracy, a jeśli tak, to  
z jakich powodów, w jakiej formie i z jakimi skutkami? 

• Jakie są najważniejsze „dobre praktyki”, które przyniosły w powiecie i gminie 
wymierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia? 

Suplement 

Powiat makowski  
• Czy walory turystyczne (jeden z najczystszych regionów) są wykorzystywane na 

rzecz mieszkańców powiatu i w jaki sposób? 

Powiat przysuski  
• Jak przedstawiają się w praktyce działania wpisane w strategię powiatową: poło-
żenie nacisku na lokalną produkcję, tworzenie grup producenckich, rozwój sekto-
ra małych i średnich przedsiębiorstw, staranne planowanie przestrzenne, wzajem-
ne skorelowanie inwestycji publicznych, dostosowanie programu w szkołach do 
potrzeb rynku pracy, działalność informacyjna? Jakie są formy sukcesy, bariery 
tych inicjatyw?  

Powiat radomski 
• Co oznacza „aktywizacja zawodowa bezrobotnych w MCAZ – jakie stosuje się 

formy wsparcia i jaka jest skala aktywności? 
• Czy czynniki takie, jak deklarowane (dobre połączenie komunikacyjne z miastem, 

partnerska postawa Władz, niskie ceny gruntów, duże zasoby siły roboczej, małe 
wymagania płacowe pracowników, ulgi podatkowe) realnie przekładają się na 
stymulowanie rozwoju gospodarczego w gminie i tworzenie miejsc pracy  
– a w konsekwencji redukcję bezrobocia? 
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Powiat miasto Radom  
• Na jakiej podstawie (metodologia) określono strategii powiatowej zawody deficy-

towe w mieście? 
• W jaki sposób niweluje się słabe strony powiatu (brak instytucji wspierających 

przedsiębiorczość [np. inkubator], małą liczbę podmiotów gospodarczych o real-
nej wartości dodanej, znikomy udział firm z sektora zaawansowanych technolo-
gii) i przeciwdziała zagrożeniom (niskiej skłonności do ryzyka lokalnych przed-
siębiorców oraz utrwalaniu się słabych stron, o których mowa powyżej)? 

• Który scenariusz rozwojowy jest w praktyce realizowany (w strategii zamie-
szczono scenariusze rozwojowe: optymistyczny, pesymistyczny i umiarkowany – 
wybór scenariusza zależy (według autorów) przede wszystkim od kondycji pol-
skiej gospodarki)?  

Powiat szydłowiecki 
• Jak zamierza się wykorzystywać walory powiatu (dziedzictwo kulturowe − należy 

tu wskazać zespoły pałacowo-parkowe, dworki, budowle sakralne, zabytki tech-
niki − oraz inicjatywy o charakterze kulturalnym angażujące mieszkańców 
powiatu)? 

• Jakie działania podejmuje się żeby temu przeciwdziałać niskiej jakości życia  
w powiecie wynikającej m.in. z takich problemów, jak: niedostateczny stopień 
wyposażenia mieszkań w podstawowe urządzenia, zwłaszcza na wsiach, brak 
udziału budownictwa komunalnego i spółdzielczego, regres w budownictwie 
mieszkaniowym? 

• Jakie są interpretacje przyczyn deklarowanego w strategii wzrostu liczby pod-
miotów gospodarczych, jak wygląda przyrost inicjatyw gospodarczych obecnie?    

2. SCENARIUSZ WYWIADU Z PRACOWNIKAMI  
    SOCJALNYMI I DORADCAMI ZAWODOWYMI 

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o Państwa gminie/powiecie. 
Pytania dotyczą nie tylko kwestii, które bezpośrednio Panią/Pana dotykają – prosi-
my jednak o własne opinie, przemyślenia, o własną ocenę poruszanych kwestii. Jeśli 
na jakieś pytanie nie jest Pani/Pan w stanie odpowiedzieć proszę bez skrępowania  
o tym powiedzieć. Wszystkie Pani/Pana opinie są dla nas bardzo ważne. Informacje, 
które zbierzemy będą analizowane w sposób zbiorczy – każdy nasz rozmówca 
będzie anonimowy. To badanie wyrasta z potrzeby rozpoznania sytuacji w gminie/ 
/powiecie w kontekście sytuacji osób chronicznie bezrobotnych i perspektyw zmia-
ny ich sytuacji. Badania służą rozpoznaniu szans i barier aktywizacji osób chronicz-
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nie bezrobotnych z perspektywy Pani/Pana doświadczeń zawodowych. Doświad-
czeń osoby, która „na pierwszej linii frontu” zmaga się z problemem osób 
bezrobotnych.      

Lokalne problemy – lokalna polityka społeczna 

• Jakie są podstawowe problemy, które doskwierają mieszkańcom gminy/powiatu? 
• Czy można mówić o specyfice „lokalnej polityki społecznej” prowadzonej  

w gminie/powiecie, a jeśli tak, to na czym ona polega? 
• W jaki sposób (konkretnie) planuje się i realizuje się na poziomie gminy/powiatu 

inicjatywy socjalne? Kto wychodzi z pomysłem, kto planuje, kto realizuje dzia-
łania, kto monitoruje efekty?  

• Czy poza PUP, czy OPS prowadzi się działania na rzecz biednych, bezrobotnych, 
wykluczonych społecznie?    

• Na ile lokalne plany socjalnych inicjatyw zależą od skuteczności pozyskiwania 
środków z funduszy strukturalnych? Czy bez tych środków można skutecznie 
działać?  

• Jaka jest lokalna aktywność w zakresie pozyskiwania środków z EFS? 
• Jak Pani/Pan rozumie pojęcia: rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarności?  

Strategie oraz problemy instytucji 

• Czy zna Pani/Pan zapisy strategii powiatowej (rozwoju)/gminnej (rozwiązywania 
problemów społecznych)?  

• Jakie są główne wnioski z diagnozy oraz jakie są podstawowe plany z zakresie 
kierunków niezbędnych inicjatyw? 

• Jakie są role Pani/Pana instytucji w realizacji zapisów strategii? 
• Czy obserwuje Pani/Pan zainteresowanie władz lokalnych, czy innych instytucji 

realizacją strategii i jej skutkami?  
• Czy w Pani/Pana gminie/powiecie można mówić o klarownych zasadach współ-

pracy między instytucjami przy rozwiązywaniu problemów, realizacji zadań?  
• Czy PUP, OPS podejmuje działania wykraczające poza obligatoryjne zadania? 

Jakie?      
• Czy w podejmowaniu działań doświadczają Państwo jakieś ograniczenia? Co krę-

puje podejmowanie kolejnych inicjatyw (jeśli tak w ogóle jest) PUP, czy OPS? 
• W jaki sposób (konkretnie) planuje się i realizuje się inicjatywy socjalne (np. pro-

jekty) w Pani/Pana instytucji? Kto wychodzi z pomysłem, kto planuje, kto reali-
zuje działania, kto monitoruje efekty? 

• Czy indywidualne i zespołowe pomysły pracowników PUP/OPS mają szanse prze-
kładać się na konkretne działania? Czy są uwzględniane w procesach decyzyjnych?   



 243 

• Czy w działaniach podejmowanych przez PUP/OPS można dostrzec zaintereso-
wanie efektywnością wydatkowanych środków i skutkiem podejmowanych ini-
cjatyw? W czym objawia się to zainteresowanie?  

• Co jest silną stroną a co słabością pracy w PUP/OPS?  

Bezrobotni i aktywizacja bezrobotnych  

• Jak ogólnie scharakteryzował(a)by Pani/Pan lokalny rynek pracy w ostatnich 
latach? 

• Czy w gminie/powiecie powstają nowe miejsca pracy, jeśli nie, to dlaczego?  
• Jakie cechy mają osoby bezrobotne w gminie/powiecie? Jaka jest jakość ich 
życia? Czy jest to zróżnicowana kategoria?  

• Jakie cechy mają długookresowi bezrobotni?  
• Czy stosowane przez Pani/Pana instytucję instrumenty wsparcia bezrobotnych 

uwzględniają ich sytuację (zasoby, słabości)? Jakie ich cechy dają szanse na 
skuteczne wsparcie, a jakie nie?  

• Czy wsparcie bezrobotnych długookresowych wymaga specyficznych (jakich?) 
działań – różniących się od działań na rzecz innych typów bezrobotnych? Jakie 
wsparcie się im oferuje i z jakim skutkiem? Jakie są szanse na ich aktywizację, 
jakie warunki trzeba spełnić, aby się to udało?  

• Skąd wynika konkretna skala bezrobocia w Pani/Pana gminie/powiecie?   
• Jakie są silne i słabe strony gminy/powiatu w kontekście szans na niwelowanie 

bezrobocia? 
• W jaki sposób w ostatnich latach redukowano skalę bezrobocia w gminie/ 

/powiecie?  
• Jakie są realne rezultaty projektów na rzecz bezrobotnych zrealizowanych  

w ostatnich latach przez Pani/Pana instytucję, ale i przez inne? Jak wygląda 
kwestia rotacji w projektach wspierających bezrobotnych? Kto z nich korzysta, 
jakie są przyczyny rotacji?   

• Jakie są najważniejsze „dobre praktyki”, które przyniosły w powiecie i gminie 
wymierne efekty w postaci skutecznej redukcji bezrobocia? 

• Czy jest wiedza, co się dzieje obecnie z osobami, które ukończyły projekty? 
•  Jaka jest skala aktualnej działalności projektowej OPS/PUP, jakie są problemy 

przy realizacji projektów?  
• Jak przedstawia się skala działań z wykorzystaniem wyżej wskazanych źródeł 

(np. z Funduszu Pracy, programu „Pierwsza praca”), z których finansować można 
np.: staże absolwenckie, zatrudnianie absolwentów w ramach programu „Pier-
wsza praca”, zatrudnianie bezrobotnych przy pracach interwencyjnych, zatrudnia-
nie bezrobotnych przy robotach publicznych, kierowanie bezrobotnych na szko-
lenia, udzielanie pożyczek dla bezrobotnych, udzielanie – na utworzenie nowych 
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miejsc pracy – pożyczek dla pracodawców? Jak przedstawiają się skutki tych 
działań? Jakie są kulisy oferowania tych usług społecznych? 

• Czy bezrobotni długookresowi są dyskryminowani na rynku pracy, a jeśli tak, to  
z jakich powodów, w jakiej formie i z jakimi skutkami?   

• Czy władze samorządowe są zainteresowane jakością życia osób bezrobotnych  
i ich rodzin (w czym wyraża się zainteresowanie)? Kto jest odpowiedzialny za 
walkę z bezrobociem gminie/powiecie?  

• Czy organizacje społeczne i biznes wychodzą naprzeciw problemom osób 
bezrobotnych? 

• Jak wygląda w gminie/powiecie współpraca na linii administracja publiczna  
– NGO’s?    

• Czy jest szansa w przyszłości na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych  
w gminie/powiecie? Od czego zależy wykorzystanie tej szansy? 

3. SCENARIUSZ WYWIADU Z OSOBAMI CHRONICZNIE 
BEZROBOTNYMI I CZŁONKAMI ICH RODZIN 
− NIEKORZYSTAJĄCYMI ZE WSPARCIA 

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o Pani/Pana codziennym 
życiu i życiu Pani/Pana rodziny. Pytania dotyczą nie tylko kwestii, które bezpośred-
nio Panią/Pana dotykają – prosimy jednak o własne opinie, przemyślenia, o własną 
ocenę poruszanych kwestii. Jeśli na jakieś pytanie nie jest Pani/Pan w stanie odpo-
wiedzieć proszę bez skrępowania o tym powiedzieć. Wszystkie Pani/Pana opinie są 
dla nas bardzo ważne. Informacje, które zbierzemy będą analizowane w sposób 
zbiorczy – każdy nasz rozmówca będzie anonimowy. To badanie wyrasta z potrzeby 
rozpoznania problemów, radości, nadziei mieszkańców gminy i szans na budowanie 
lepszych warunków życia dla wszystkich. Także dla Pani/Pana.  

Charakterystyka gospodarstwa domowego  

• Na początek proszę opowiedzieć o osobach, które tworzą Pani/Pana gospodar-
stwo domowe. Interesuje mnie, ile jest takich osób, w jakim są wieku, jakie mają 
wykształcenie lub gdzie się uczą, jakie mają wyuczone zawody i w jakich zawo-
dach, gdzie i jak długo ewentualnie pracują? 

• Czy w ostatnich latach da się wskazać jakieś okresy, w których żyło się Pani/Pana 
rodzinie lepiej lub gorzej, czy cały czas jest tak samo? Jeżeli były takie okresy, to 
co wpływało na lepsze lub gorsze życie?  



 245 

• Jak by miał(a) Pani/Pan opisać Wasze aktualne życie, to, jakie są najważniejsze 
problemy a jakie sukcesy i radości? Skąd Pani/Pana zdaniem wynikają te 
problemy? 

• Gdybym mógł/mogła zmienić coś w moim gospodarstwie domowym, to byłoby 
to…  

Problemy z pracą 

• Kto w gospodarstwie domowym nie pracuje? Ile osób i jak długo nie ma pracy? 
Czy w przeszłości zdarzało się, że członkowie gospodarstwa domowego nie mieli 
pracy, ale pracę znajdowali? 

• Czy wraz z utratą pracy przez członków Waszego gospodarstwa domowego zmie-
niło się ich/Wasze życie?   

• Czy osoba/osoby w gospodarstwie domowym, któr(a)e nie mają pracy podejmo-
wały się jej poszukiwania? Czym kierował(y) się szukając pracy? 

• Czy brak pracy w Pani/Pana rodzinie przekłada się na jakość Waszego życia? 
Gdyby była praca żyłoby się inaczej? Brak pracy przekłada się w mojej rodzinie 
na… (proszę o uzupełnienie tego zdania).    

• Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze bariery w poszukiwaniu i znajdowaniu 
pracy? Czy pracę trudno znaleźć i dlaczego? Kto współcześnie ma szanse na zna-
lezienie pracy?   

• Czy inni znani Państwu ludzie, inne rodziny mają podobne problemy?  
• Czy wśród Pani/Pana znajomych są ludzie, którzy nie mają problemów z brakiem 

pracy? Jak Pani/Pan myśli, dlaczego?    
• Co Pani/Pana zdaniem oznacza „aktywne szukanie pracy”? 
• Co daje nam posiadanie pracy? Czy posiadanie pracy jest ważne? Jakiej pracy? 
• Czy Pani/Pana zdaniem ważne, żeby mieć satysfakcję z pracy? 
• Czy Pani/Pana zdaniem w innych gminach i powiatach ludzie też mają takie same 

problemy z pracą? Co w Pani/Pana gminie wpływa na to, że ludzie nie mają 
pracy?  

• Gdyby była praca to… (proszę uzupełnić to zdanie). 
• Czy będzie praca w moim gospodarstwie domowym?      

Wsparcie 

• W jaki sposób radzi sobie Pani/Pana rodzina w sytuacji braku pracy? Skąd macie 
Państwo środki na życie? Czy podejmujecie Państwo jakąś aktywność, która 
przynosi dochód?  

• Czy korzystacie Państwo ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej (np. zasiłki, 
pomoc rzeczowa, itp.)? Jak długo i w jakiej formie? 
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• Czy członkowie Pani/Pana gospodarstwa domowego korzystali lub korzystają ze 
wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy? Jeśli tak, to jak oceniacie to wsparcie? Kto 
i z jakim skutkiem korzystał? 

• Czy znają Państwo jakieś inicjatywy (programy) wspierające osoby bezrobotne? 
Czy z nich korzystaliście? Z jakim skutkiem?      

• Które z Pani/Pana cech osobistych są Pani/Pana największą zaletą w kontekście 
poszukiwania ewentualnej pracy, a co największą słabością? 

• Kto jest odpowiedzialny za pomoc osobom bezrobotnym? Państwo i jego insty-
tucje, samorząd i jego instytucje, organizacje pozarządowe, sami bezrobotni?   

• Czy sądzi Pani/Pan, że rząd i politycy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów 
Pani/Pana gospodarstwa domowego? 

• Czy sądzi Pani/Pan, że władze lokalne (gminy lub miasta) mogą pomóc w rozwią-
zywaniu problemów związanych z bezrobociem? Czy pomagają? 

 

4. SCENARIUSZ WYWIADU Z OSOBAMI CHRONICZNIE 
BEZROBOTNYMI I CZŁONKAMI ICH RODZIN 
− KORZYSTAJĄCYMI ZE WSPARCIA 

 
Podczas naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o Pani/Pana codziennym ży-
ciu i życiu Pani/Pana rodziny. Pytania dotyczą nie tylko kwestii, które bezpośrednio 
Panią/Pana dotykają – prosimy jednak o własne opinie, przemyślenia, o własną oce-
nę poruszanych kwestii. Jeśli na jakieś pytanie nie jest Pani/Pan w stanie odpo-
wiedzieć, proszę bez skrępowania o tym powiedzieć. Wszystkie Pani/Pana opinie są 
dla nas bardzo ważne. Informacje, które zbierzemy, będą analizowane w sposób 
zbiorczy – każdy nasz rozmówca będzie anonimowy. To badanie wyrasta z potrzeby 
rozpoznania problemów, radości, nadziei mieszkańców gminy i szans na budowanie 
lepszych warunków życia dla wszystkich. Także dla Pani/Pana. 

Charakterystyka gospodarstwa domowego 

• Na początek proszę opowiedzieć o osobach, które tworzą Pani/Pana gospodar-
stwo domowe. Interesuje mnie, ile jest takich osób, w jakim są wieku, jakie mają 
wykształcenie lub gdzie się uczą, jakie mają wyuczone zawody i w jakich zawo-
dach, gdzie i jak długo ewentualnie pracują? 
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• Czy w ostatnich latach da się wskazać jakieś okresy, w których żyło się Pani/Pana 
rodzinie lepiej lub gorzej, czy cały czas jest tak samo? Jeżeli były takie okresy, to 
co wpływało na lepsze lub gorsze życie?  

• Gdyby miał(a) Pani/Pan opisać Wasze aktualne życie, to jakie są najważniejsze 
problemy, a jakie sukcesy i radości? Skąd Pani/Pana zdaniem wynikają te 
problemy? 

• Gdybym mógł/mogła zmienić coś w moim gospodarstwie domowym, to byłoby 
to…  

Problemy z pracą 

• Kto w gospodarstwie domowym nie pracuje? Ile osób i jak długo nie ma pracy? 
Czy w przeszłości zdarzało się, że członkowie gospodarstwa domowego nie mieli 
pracy, ale pracę znajdowali? 

• Czy wraz z utratą pracy przez członków Waszego gospodarstwa domowego 
zmieniło się ich/Wasze życie?   

• Czy osoba/osoby w gospodarstwie domowym, któr(a)e nie mają pracy, podejmo-
wały się jej poszukiwania? Czym kierował(y) się, szukając pracy? 

• Czy brak pracy w Pani/Pana rodzinie przekłada się na jakość Waszego życia? 
Gdyby była praca, żyłoby się inaczej? Brak pracy przekłada się w mojej rodzinie 
na… (proszę o uzupełnienie tego zdania).    

• Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze bariery w poszukiwaniu i znajdowaniu 
pracy? Czy pracę trudno znaleźć i dlaczego? Kto współcześnie ma szanse na zna-
lezienie pracy?   

• Czy inni znani Państwu ludzie, inne rodziny mają podobne problemy?  
• Czy wśród Pani/Pana znajomych są ludzie, którzy nie mają problemów z brakiem 

pracy? Jak Pani/Pan myśli, dlaczego?    
• Co Pani/Pana zdaniem oznacza „aktywne szukanie pracy”? 
• Co daje nam posiadanie pracy? Czy posiadanie pracy jest ważne? Jakiej pracy? 
• Czy Pani/Pana zdaniem ważne jest, żeby mieć satysfakcję z pracy? 
• Czy Pani/Pana zdaniem w innych gminach i powiatach ludzie też mają takie same 

problemy z pracą? Co w Pani, Pana gminie wpływa na to, że ludzie nie mają 
pracy?  

• Gdyby była praca to… (proszę uzupełnić to zdanie).  
• Czy będzie praca w moim gospodarstwie domowym?  

Wsparcie 

• W jaki sposób radzi sobie Pani/Pana rodzina w sytuacji braku pracy? Skąd macie 
Państwo środki na życie? Czy podejmujecie Państwo jakąś aktywność, która 
przynosi dochód?  
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• Czy korzystacie Państwo ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej (np. zasiłki, po-
moc rzeczowa itp.)? Jak długo i w jakiej formie? 

• Czy członkowie Pani/Pana gospodarstwa domowego korzystali lub korzystają ze 
wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy? Jeśli tak, to jak oceniacie to wsparcie? Kto 
i z jakim skutkiem korzystał? 

• Czy znają Państwo jakieś inicjatywy (programy) wspierające osoby bezrobotne? 
Czy z nich korzystaliście? Z jakim skutkiem?      

Pytanie dla respondentów, którzy mają takie doświadczenia 

• Czy uczestnictwo w programie/programach wsparcia pozwoliło/pozwala budo-
wać więzi rodzinne, koleżeńskie? 

• Czy uczestnictwo w programach wsparcia przyczynia się do zwiększania zdol-
ności do nawiązywania kontaktów? 

• Czy uczestnicy programów wsparcia dostrzegają zmiany w kontekście własnego 
miejsca w społeczeństwie? Czy zauważają zmiany w postrzeganiu ich przez oto-
czenie pod wpływem uczestnictwa w programach wsparcia?  

• Czy uczestnictwo w programach wsparcia doprowadziło do nawiązania przyjaźni 
w obrębie uczestników lub między personelem a uczestnikami? 

• Czy uczestnictwo w programach wsparcia skutkuje wzmacnianiem więzi rodzin-
nych, kreowaniem więzi koleżeńskich?  

• Czy działania instytucji pomocowych (np. PUP) dopasowane są do aktualnej 
sytuacji i potrzeb rynku pracy?   

 
• Które z Pani/Pana cech osobistych są Pani/Pana największą zaletą w kontekście 

poszukiwania ewentualnej pracy, a co największą słabością? 
• Kto jest odpowiedzialny za pomoc osobom bezrobotnym? Państwo i jego 

instytucje, samorząd i jego instytucje, organizacje pozarządowe, sami bezrobotni?   
• Czy sądzi Pani/Pan, że rząd i politycy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów 

Pani/Pana gospodarstwa domowego? 
• Czy sądzi Pani/Pan, że władze lokalne (gminy lub miasta) mogą pomóc w roz-

wiązywaniu problemów związanych z bezrobociem? Czy pomagają? 
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5. SCENARIUSZ WYWIADU  
Z LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI 

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o Państwa gminie lub po-
wiecie. Pytania dotyczą nie tylko kwestii, które bezpośrednio Pani/Pana dotykają – 
prosimy jednak o własne opinie, przemyślenia, o własną ocenę poruszanych kwestii. 
Jeśli na jakieś pytanie nie jest Pani/Pan w stanie odpowiedzieć, proszę bez skrę-
powania o tym powiedzieć. Wszystkie Pani/Pana opinie są dla nas bardzo ważne. 
Informacje, które zbierzemy, będą analizowane w sposób zbiorczy – każdy nasz 
rozmówca będzie anonimowy. To badanie wyrasta z potrzeby rozpoznania sytuacji 
w gminie/powiecie w kontekście sytuacji osób chronicznie bezrobotnych i per-
spektyw zmiany ich sytuacji. Badania służą rozpoznaniu szans i barier aktywizacji 
osób chronicznie bezrobotnych w kontekście lokalnej polityki aktywizacji. Szans  
i barier w prowadzeniu biznesu oraz zatrudnianiu w lokalnych firmach. Także  
w Pani/Pana firmie.  

 Lokalne problemy (z perspektywy) biznesu 

• Jakie są podstawowe problemy, które doskwierają mieszkańcom gminy/powiatu? 
• Skąd wynikają te problemy? 
• Jak Pani/Pan rozumie pojęcia: rozwoju lokalnego, partnerstwa i subsydiarności?  
• Jakie są najważniejsze silne strony gminy/powiatu, a jakie słabe z perspektywy 

jakości życia mieszkańców? Proszę o ogólny obraz sytuacji w gminie/powiecie  
z Pani/Pana perspektywy. 

• Czy władze lokalne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu? Jakie są to 
oczekiwania, postulaty?  

• Jaka jest rola biznesu w osiąganiu rozwoju lokalnego? Co biznes może robić na 
rzecz obywateli gminy/powiatu poza oferowaniem zatrudnienia? Czy takie 
działania są prowadzone?   

• Jakie są najważniejsze silne strony gminy/powiatu, a jakie słabe z perspektywy 
szans i ograniczeń prowadzenia biznesu i inwestycji w gminie/powiecie? W czym 
tkwią szanse i przeszkody zatrudniania kolejnych osób w firmach w gminie lub 
powiecie?   

• Czy w ostatnich latach można zauważyć jakąś dynamikę w kontekście warunków 
do prowadzenia biznesu? Jakie są tego potencjalne uwarunkowania?   

• Jak ocenia Pani/Pan potencjał pracowników oraz kulturę i organizację pracy 
(etyka i dyscyplina pracy) w Pani/Pana firmie i innych firmach? 
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Strategia lokalna 

• Czy zna Pani/Pan zapisy strategii powiatowej (rozwoju)/gminnej (rozwiązywania 
problemów społecznych)?  

• Jeśli tak, to jakie są główne kierunki planu działania?  
• Czy biznes jest (za)angażowany w gminie/powiecie w tworzenie strategii gminnej/ 

powiatowej w zakresie rozwoju czy rozwiązywania problemów społecznych?  
• Czy przedstawiciele biznesu odczuwają, że „ich głos” jest oczekiwany i wy-

słuchiwany w konstruowaniu i prowadzeniu lokalnej polityki społecznej? 
• Czy biznes współpracuje z PUP oraz z organizacjami społecznymi w gminie/ 

/powiecie? W jakiej formie?  

Bezrobotni i ich problemy 

• Jak ogólnie scharakteryzował(a)by Pani/Pan lokalny rynek pracy w ostatnich 
latach? 

• Czy w gminie/powiecie powstają nowe miejsca pracy, jeśli nie, to dlaczego? Jakie 
bariery napotyka tworzenie miejsc pracy? 

• Skąd wynika konkretna skala bezrobocia w gminie/powiecie?   
• Jakie cechy mają osoby bezrobotne w gminie/powiecie? Jaka jest jakość ich 
życia? Czy w Pani/Pana opinii jest to zróżnicowana kategoria?  

• Czy w Pani/Pana opinii władze samorządowe są zainteresowane jakością życia 
osób bezrobotnych i ich rodzin (w czym wyraża się zainteresowanie)? 

• Czy bezrobotnych trzeba wspierać? Kto jest odpowiedzialny za walkę z bezro-
bociem w gminie/powiecie, a kto ewentualnie powinien być? 

• Czy ma Pani/Pan pogląd na to, jakie są silne i słabe strony gminy/powiatu  
w kontekście szans na niwelowanie bezrobocia?   

• Czy wsparcie bezrobotnych długookresowych wymaga specyficznych (jakich?) 
działań – różniących się od działań na rzecz innych typów bezrobotnych?  

• Czy bezrobotny długookresowy to potencjalny kandydat do pracy? Kim jest 
bezrobotny długookresowy?  

• Czy bezrobotni długookresowi są dyskryminowani na rynku pracy? Jeśli tak, to  
z jakich powodów dyskryminuje się bezrobotnych długookresowych? 

• Czy widzi Pani/Pan swoją rolę w redukcji bezrobocia w gminie/powiecie?  
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