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Efektywność aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu w powiecie wadowickim
w latach 1999–2006

Streszczenie
Problem bezrobocia pojawił się ze szczególnym nasileniem w Polsce po 1989 roku,
kiedy to rozpoczęła się transformacja systemu gospodarczego. Na początku nie stosowano prawie żadnych form aktywnych działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia, koncentrowano się raczej na łagodzeniu jego skutków. Od 1997 roku
można zaobserwować wzrost wykorzystania aktywnych metod walki z bezrobociem. W artykule przedstawiono skalę strukturę bezrobocia w powiecie wadowickim na tle województwa małopolskiego oraz analizę efektywności aktywnych form przeciwdziałania temu zjawisku. Analizą objęto okres lat 1999–2006.

Wprowadzenie
W drugiej połowie XX wieku procesy społeczno-ekonomiczne krajów o różnym stopniu rozwoju gospodarczego zostały zdominowane rozwiązywaniem problemów związanych z bezrobociem. Można zauważyć, że zjawisko bezrobocia jest obecnie jednym
z głównych problemów współczesnego świata. W Polsce bezrobocie pojawiło się ze
szczególnym nasileniem po 1989 r., kiedy to rozpoczęła się transformacja systemu gospodarczego. Na początku nie stosowano prawie żadnych form aktywnych działań zmierzających do ograniczania tego zjawiska, koncentrowano się głównie na łagodzeniu jego
skutków. Zmiana nastąpiła od 1997 r., kiedy priorytet zaczęto przypisywać aktywnym
metodom zwalczania bezrobocia.
*

Mgr, doktorantka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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1. Skala i struktura bezrobocia w powiecie wadowickim
Według danych GUS, w 2005 r. w powiecie wadowickim zarejestrowanych było prawie 15 tysięcy podmiotów gospodarczych, z tego zaledwie 408 to podmioty sektora publicznego, a pozostałe działają w sektorze prywatnym. Powiat wadowicki charakteryzuje się stosunkowo dobrze rozwiniętą przedsiębiorczością, o czym świadczy rosnący
wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych, które przypadają na 1000 mieszkańców. Pod
tym względem powiat wadowicki zajmuje czołowe miejsce w województwie małopolskim.
Do największych przedstawicieli lokalnych pracodawców można zaliczyć, np. Maspex Wadowice, ZPC Skawa Wadowice, Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR, Ryłko sp. z o.o., Badura SA. Ponadto na lokalnym rynku pracy istnieje wiele mniejszych
podmiotów mających wieloletnie tradycje w sferze małej przedsiębiorczości, np. w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz jej okolicy istnieją liczne zakłady stolarskie, meblarskie
i szewskie.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 1, w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)
w Wadowicach na koniec 2006 r. było zarejestrowanych 7400 osób bezrobotnych
(13,1%). Dla porównania, liczba osób bezrobotnych w Małopolsce wynosiła 145,26 tys.
osób (11,3%). W całym analizowanym okresie stopa bezrobocia w powiecie wadowickim
była niższa niż w Polsce, ale wyższa niż dla całego województwa małopolskiego.
W 2006 r. analiza struktury wiekowej bezrobotnych jednoznacznie wskazuje, że najliczniejszą grupą wiekową były osoby w wieku 45 lat i powyżej, a najmniej liczną –
w wieku od 35 do 44 lat (co z pewnością wiąże się z migracją zarobkową). Należy zwrócić także uwagę, że liczba ludzi bezrobotnych w wieku 25–34 i 35–44 utrzymuje się na
prawie takim samym poziomie. Struktura wiekowa bezrobotnych w powiecie wadowickim, w Małopolsce i Polsce wykazuje duże podobieństwo w całym badanym okresie.
Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wadowickim i w województwie małopolskim
w latach 1999–2006

Stan na
dzień

Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych
ogółem
kobiet
mężczyzn
(w tys. osób)
(w tys. osób)
(w tys. osób)

Stopa bezrobocia
(w %)

MałopolMałopolMałopolMałopolWadowice
Wadowice
Wadowice
Wadowice
ska
ska
ska
ska

31.12.1999

(.)

8,3

(.)

5,1

(.)

3,2

(.)

11,9

31.12.2000

185,15

9,5

103,43

5,6

81,72

3,9

11,9

15,0

31.12.2001

213,09

10,9

113,68

6,3

99,42

4,6

14,1

15,6

31.12.2002

208,18

10,3

107,36

5,5

100,81

4,8

13,8

14,8

31.12.2003

208,03

10,2

107,44

5,5

100,59

4,7

13,9

14,7

31.12.2004

193,58

9,0

102,58

5,1

91,00

3,9

15,0

15,7

31.12.2005

178,07

8,9

98,73

5,1

79,33

3,8

13,8

15,2

31.12.2006

145,26

7,4

86,57

4,5

58,69

2,9

11,3

13,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl; E. Zdrojewski Statystyka regionalna: Regiony o najwyższej stopie bezrobocia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5, s. 43, sprawozdania MPiPS – 01 z lat 1999–2006.
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Analizując strukturę bezrobotnych wg wykształcenia należy stwierdzić, że szeregi
bezrobotnych w całym analizowanym okresie zasilały w największym stopniu osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym, niepełnym podstawowym
i bez wykształcenia, a także policealnym i średnim zawodowym. Najmniej liczną grupą
bezrobotnych były osoby z wykształceniem wyższym i ze średnim ogólnokształcącym.
W latach 1999–2006 wystąpiła spadkowa tendencja wśród bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym i rosnąca z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie wadowickim, Małopolsce i Polsce była zbliżona w przypadku osób z wykształceniem policealnymi średnim
zawodowym oraz ogólnokształcącym, natomiast znacznie odbiegała od siebie w pozostałych przypadkach.
Analiza struktury bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy pozwala stwierdzić, że w całym analizowany okresie niezmiennie najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych są osoby, które pozostają bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy, a najliczniejszą
– powyżej 24 miesięcy. Wartości charakteryzujące bezrobotnych z punktu widzenia czasu pozostawania bez pracy są na podobnym poziomie prawie we wszystkich omawianych grupach, oprócz grupy osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, w której wartości dla powiatu wadowickiego są znacznie większe niż dla całego województwa,
ale porównywalne w stosunku do Polski.
Wśród bezrobotnych najwięcej jest osób bez stażu pracy, a najmniej ze stażem pracy powyżej 30 lat. Zauważono również wzrost bezrobotnych ze stażem powyżej 20 lat,
a w pozostałych przedziałach – liczba ich nieznacznie spadła. Struktura bezrobotnych wg
stażu pracy kształtowała się na podobnym poziomie, zarówno w powiecie wadowickim,
jak i w Małopolsce czy Polsce.

2. Aktywna polityka państwa wobec bezrobocia
Kluczowymi obszarami polityki ekonomicznej, mającymi zasadnicze znaczenie dla
kształtowania się poziomu bezrobocia są: polityka makroekonomiczna, polityka regulacji rynku pracy oraz polityka państwa na rynku pracy. Z uwagi na cel niniejszego artykułu skupiono na aktywnej polityce państwa na rynku pracy.
Aktywna polityka państwa na rynku pracy pełni kilka głównych funkcji, a mianowicie: aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zmniejszenia niedopasowań strukturalnych
na rynku pracy, podnoszenie produktywności siły roboczej, oddziaływania na wielkość
zatrudnienia i bezrobocia oraz weryfikacji gotowości bezrobotnych do pracy.
Bezpośrednim efektem ekspansji programów aktywnej polityki państwa na rynku pracy jest redukcja bezrobocia o wielkość uczestniczących w tych programach, co nazywamy efektem brutto lub efektem nominalnym. Aby określić efekt netto lub efekt realny,
trzeba uwzględnić również pośrednie efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy1.
1 Do pośrednich efektów aktywnej polityki państwa należy: aktywizację zawodową bezrobotnych,
poprawę dopasowań strukturalnych na rynku pracy, wzrost produkcyjności siły roboczej, zahamowanie
utraty statusu materialnego bezrobotnych, efekt „jałowego biegu”, efekt substytucji oraz efekt wypierania. Szerzej w: Kwiatkowski, 2002: 311–316.
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Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy podstawowymi usługami w ramach aktywnej polityki państwa na rynku pracy są: pośrednictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.
Pośrednictwo pracy polega w szczególności na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców, dobrowolności, równości i jawności.
Usługi EURES2 polegają w szczególności na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej oraz udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
Poradnictwo zawodowe3 i informacja zawodowa polega na udzielaniu bezrobotnym
i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych
i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizujących oraz dostęp do informacji i elektronicznych
baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
Punktem wyjścia dla organizacji szkolenia bezrobotnych jest prognoza zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na kadry4. Następnie należy określić potrzeby szkoleniowe
bezrobotnych i innych uprawnionych osób, a także ustalić kryteria rekrutacji bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia. Kolejną czynnością jest wybór ofert szkoleniowych i organizatorów szkoleń uwzględniając m.in. treść nauczania, kwalifikacje kadry dydaktycznej, metody i techniki nauczania, przewidywaną efektywność szkoleń
i koszty szkoleń. Następnym działaniem jest udostępnienie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom informacji o możliwościach i warunkach szkoleń oraz dokonanie wyboru kandydatów na szkolenia. Powiatowy Urząd Pracy kontroluje przebieg zleconego przez
siebie szkolenia i prowadzi systematyczne badania efektywności szkoleń.
Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w jednostkach szkolących lub specjalistycznych ośrod2 Jednym z planowanych i zrealizowanych w 2003 r. zadań Wydziału Poradnictwa Zawodowego
i Sieci EURES było przeprowadzenie pilotażu ewolucji poziomu usług poradnictwa zawodowego. Z przeprowadzonych badań wypływa wiele cennych uwag i jeden ogólny wniosek, że klienci powiatowych
urzędów pracy są zadowoleni z ich obsługi w ramach tej formy działania (Bogdańska, 2004: 61).
3 Cenne uwagi na temat poradnictwa zawodowego w świetle nowych przepisów zawiera artykuł Lipy, 2004: 31–49.
4 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
nr 99, poz. 1001), art. 36–43.
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kach szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się na
takich samych zasadach jak szkolenia innych bezrobotnych i poszukujących, z tą np. różnicą, że finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przyjęto umowny podział szkoleń na indywidualne – gdy z inicjatywą skierowania
na szkolenie występuje osoba bezrobotna oraz grupowe – gdy z inicjatywą szkoleniową
występuje urząd pracy przygotowując szkolenie dla całej grupy bezrobotnych. Możemy
tu wyróżnić szkolenia organizowane na podstawie dwustronnych umów pomiędzy urzędem pracy a jednostką szkolącą oraz na podstawie trójstronnych umów pomiędzy urzędem pracy, jednostka szkolącą i pracodawcą.
Ponadto podstawowe usługi rynku pracy5 wspierają instrumenty rynku pracy, do których należy, np. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę
pracy lub do miejsca pracy i zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inna pracę zarobkową6.

3.Wskaźniki efektywności aktywnych programów rynku pracy
W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy obszary oceny aktywnych programów
rynku pracy: ocenę polityki programów, ocenę wdrażania oraz ocenę efektów.
Ocena polityki programów rynku pracy polega na analizie celów tych programów
i powinna obejmować kilka elementów. Po pierwsze, cele tych programów na tle ogólnej polityki społeczno-gospodarczej kraju i warunków społeczno-gospodarczych, w jakich kraj się znajduje. Po drugie, ocenę zgodności deklarowanych celów programów z celami rzeczywistymi. Po trzecie, ocenę czy wdrożenie programu jest w stanie zrealizować
stawiane przed nim cele.
Wyodrębnia się trzy typy oceny wdrożenia programów, tj.: monitoring, ocenę jakościową, wskaźniki efektywności. Monitoring programu polega na założeniu bazy danych
o organizacji i działaniu programu oraz jej wykorzystaniu do analizy działania programu.
Analiza jakościowa polega na przeprowadzeniu jakościowej oceny infrastruktury programu. Chodzi o to, aby wskaźniki nie były jedyną podstawą oceny programów. Wysokość tych wskaźników zależy bowiem od wielu czynników egzogenicznych (np. warunków lokalnych), na które nie mają wpływu instytucje organizujące program.

5 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
nr 99, poz. 1001), art. 45–48.
6 Szczegółowe informacje zawiera również rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze
środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. nr 236 poz. 2002) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. nr 161, poz. 1683).
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Wskaźniki efektywności programów rynku pracy konstruowane są w taki sposób,
aby konfrontować dane dotyczące programów z jego zakładanymi celami. W ten sposób
można uzyskać informacje o stopniu powodzenia danego programu. Wskaźniki efektywności mają różnorodny charakter w zależności od rodzaju programów rynku pracy. Dla
oceny efektywności programów rynku pracy funkcjonujących w Polsce, wykorzystuje
się najczęściej następujące wskaźniki: stopę ponownego zatrudnienia uczestników zakończonych szkoleń, procent uczestników kończących kursy, stopę ponownego zatrudnienia uczestników zakończonych robót publicznych, prac interwencyjnych, itp.
Badania efektów programów aktywnych rozwinęły się w dwu kierunkach. Pierwszy
polega na ukazaniu wpływu programów aktywnych na kształtowanie się wskaźników realnych, takich jak m.in.: redukcja bezrobocia, wzrost zatrudnienia, wzrost odpływów bezrobocia czy poprawa pozycji jednostek na rynku pracy. Drugi obejmuje analizę wskaźników finansowych, wyrażających stosunek korzyści i kosztów danego programu (Kwiatkowski, 2002: 316–329).
Na potrzeby niniejszego opracowania, w tabeli 2 omówiono wskaźniki niezbędne do
pomiaru efektywności realizacji ustawowych, aktywnych instrumentów rynku pracy i wykorzystania rezultatów tej oceny w zarządzaniu działalnością szkoleniową.
Tabela 2. Wskaźniki efektywności szkoleń
Wyszczególnienie

Wzór

Interpretacja

Stopa ponownego
zatrudnienia
uczestnika szkoleń
(C.l.)

Wskaźnik ten wiąże się z oceną szkolenia w aspekcie ekonomicznym oraz dydaktycznym. Ustalenie, ilu absolwentów kursu podjęło zatrudnienie w określonym czasie pozwala ocenić sposób
C.1. = L.Z. / L.A.
diagnozowania potrzeb szkoleniowych i trafność wyboru kierunków szkoleń, sposobu doboru kandydatów na szkolenie oraz poziom szkoleń realizowanych przez wybrane jednostki szkolące.

Koszt ponownego
zatrudnienia
uczestnika szkoleń
(C.2.)

Wskaźnik ten pozwala ocenić i porównać wielkości nakładów finansowych z Funduszu Pracy na działalność szkoleniową dla bezrobotnych w danym okresie do wydatków poniesionych w tym
C.2. = C.K. / L.Z.
samym czasie na inne formy aktywne oraz dokonać ewentualnych zmian w strukturze wydatków z Funduszu Pracy na bardziej
„opłacalne” aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Średni jednostkowy
koszt finansowanych
kursów (C.3.)

Wskaźnik ten umożliwia ustalenie stopnia zaangażowania środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na działalC.3. = C.K. / L.R.
ność szkoleniową oraz dokonanie zmian i korekt dotyczących
liczby planowanych do przeszkolenia w dalszym czasie.

Procent uczestników
C.4. = L.A. / L.R. Wskaźnik określa procent absolwentów szkoleń.
kończących kursy (C.4.)
L.Z. – to liczba zatrudnionych absolwentów – zaliczamy tu osoby, które ukończyły kurs lub przekwalifikowanie, na który zostały skierowane przez urząd oraz w badanym okresie zostały wyłączone z ewidencji
z powodu podjęcia pracy lub innego zatrudnienia w oznaczonym czasie od daty ukończenia kursu
L.A. – to liczba absolwentów kursu – bierze się pod uwagę osoby skierowane na kursy, które je ukończyły z wynikiem pozytywnym w badanym okresie
C.K. – całkowity koszt kursu obejmujący opłatę za kurs przysługujące jednostce szkoleniowej, zasiłki szkoleniowe wypłacone uczestnikom kursu oraz należne od tych zasiłków składki ZUS, a także koszty badań
lekarskich oraz koszty dojazdu bezrobotnych na kurs i ubezpieczenia uczestników kursu
L.R. – liczba rozpoczynających kursy obejmująca osoby, które otrzymały skierowanie na kurs, przyjęły je
i rozpoczęły szkolenie; analizuje się tu tylko te osoby, które były uczestnikami kursów zakończonych w badanym okresie
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 3. Wskaźniki efektywności robót publicznych
Wyszczególnienie

Wzór

Interpretacja

Wskaźnik ten wiąże się z oceną robót publicznych
Stopa ponownego zatrudnienia
w aspekcie ekonomicznym oraz dydaktycznym.
uczestników zakończonych robót F.1. = F.1.1. / F.1.2.
Ustalenie, ile osób podjęło zatrudnienie w określopublicznych (F.1.)
nym czasie dzięki robotom publicznym.
Koszt ponownego zatrudnienia
uczestnika zakończonych robót
publicznych (F.2.)

Wskaźnik ten pozwala ocenić, jakie koszty ponieF.2. = F.2.1. / F.1.1. śliśmy, żeby jeden bezrobotny podjął pracę po zakończeniu tej formy prac subwencjonowanych.

Średni jednostkowy koszt finanWskaźnik ten określa, jaka kwota została wydatkoF.3. = F.2.1. / F.3.1.
sowanych robót publicznych (F.3.)
wana na każdego uczestnika tych programów.
F.1.1. – to liczba osób zatrudnionych na stałe po zakończeniu robót publicznych – przyjmujemy, że uczestnicy zakończonych robót publicznych podjęli zatrudnienie, jeśli się nie zarejestrują ponownie w urzędzie
jako bezrobotni w terminie 3 miesięcy od daty ich zakończenia
F.1.2. – to liczba osób zatrudnionych podczas robót publicznych – to jest liczba zatrudnionych w ostatnim
miesiącu trwania robót publicznych zakończonych w badanym okresie
F.2.1. – koszt robót publicznych – suma kwot zrefundowanych i zobowiązań Funduszu Pracy dla wszystkich organizatorów robót publicznych, z którymi zawarte umowy skończyły się w badanym okresie
F.3.1. – łączna liczba zatrudnionych uczestników robót publicznych – to jest suma liczby bezrobotnych zatrudnionych w każdym miesiącu trwania każdej umowy zakończonej w badanym okresie, czyli liczba osobomiesięcy
Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźniki efektywności dla programów prac interwencyjnych są identyczne jak dla
programu robót publicznych, w związku z tym zostaną podane tylko zasady liczenia
wskaźników dla programów robót publicznych (tabela 3).
Na podstawie klasycznych wzorów można zbudować szereg innych wskaźników dla
poszczególnych aktywnych form walki z bezrobociem, np. stopę ponownego zatrudnienia uczestników staży (S.1.), koszt ponownego zatrudnienia uczestników zakończonych
prac interwencyjnych (G.2), średni koszt przypadający na jednego uczestnika umów absolwenckich (H.3.), stopę ponownego zatrudnienia osób objętych refundacją składki ZUS
(Z.1.), czy koszt ponownego zatrudnienia uczestników zakończonego przygotowania zawodowego w miejscu pracy (P.2.) dla poszczególnych badanych lat (Analiza efektywności…, 1995: 69–72).

4. Efektywność aktywnych programów rynku pracy prowadzonych
przez PUP Wadowicach w latach 1999–2006
W artykule przedstawione zostały następujące wskaźniki efektywność aktywnych
programów zwalczających bezrobocie wykorzystywanych w powiecie wadowickim:
• stopa ponownego zatrudnienia uczestników form aktywnych zakończonych w latach 1999–2006 (%),
• koszt ponownego zatrudnienia uczestników programu w latach 1999–2006 (w zł),
• średni koszt ponownego zatrudnienia uczestników programu w latach 1999–2006
(w zł).
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W 1999 r. szkolenia organizowane przez PUP w Wadowicach zakończyło 366 osób,
natomiast pracę po ich ukończeniu podjęły 193 osoby. Stopa ponownego zatrudnienia
uczestników szkoleń wynosiła w 1999 r. – 53%. Pomimo zbliżonej liczby osób, które
ukończyły kursy w 2006 r. (414 osób), stopa ponownego zatrudnienia była znacznie najniższa, wynosiła zaledwie 28,4%.
Skuteczność staży absolwenckich wahała się od 59% w 1999 r. do 33,9% w 2006 r.
W badanym okresie zaobserwować można malejącą tendencję w zatrudnianiu najmłodszej grupy bezrobotnych po odbytym stażu. Natomiast stopa ponownego zatrudnienia
bezrobotnych uczestników w Klubach Pracy w 2006 r. była najniższa i wynosiła zaledwie 4,2% (2 osoby). Najwyższą odnotowano w 2004 r., kiedy wyniosła ona 14,29%. Z roku na rok zmniejszała się liczba uczestników Klubów Pracy: od 65 osób w 1999 r. do 48
osób w 2005 r.
Z kolei stopa ponownego zatrudnienia uczestników robót publicznych w całym badanym okresie była relatywnie niska. Najniższą jej wartość odnotowano w 2000 r. równą 11%, a najwyższą w 2004 r. wynoszącą 24,05%. Najwięcej osób (350) zatrudniono
w ramach robót publicznych w 2003 r. i wtedy też najwięcej bezrobotnych znalazło zatrudnienie po zakończeniu tej formy walki z bezrobociem (68 osób).
Stopa ponownego zatrudnienia uczestników prac interwencyjnych w omawianym
okresie kształtowała się na poziomie od 65% w 1999 r. do 38,6% w 2006 r. Najwięcej bezrobotnych zatrudniono w ramach tych prac w 2005 r., bo 331, ale i jednocześnie najmniej
osób po ich ukończeniu znalazło zatrudnienie.
Można zauważyć, że forma aktywizacji zawodowej absolwentów była efektywna,
chociaż z roku na rok malała. W 2000 r. stopa ponownego zatrudnienia uczestników
umów absolwenckich wynosiła 97%, a w 2003 r. – 82,1%. Najwięcej zainteresowanych
bezrobotnych absolwentów było w 1999 r., a najmniej w 2004 r. – 74 osoby.
Refundacja składki ZUS jest bardzo skuteczną formą walki z bezrobociem, bowiem
w badanym okresie wartość omawianego wskaźnika oscylowała w okolicach 100%.
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Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy to nowość i wartość wskaźnika wynosiła 30,8% w 2006 r., co oznacza, że właśnie 30,8% wszystkich uczestników tej aktywnej
formy przeciwdziałania bezrobociu zostało zatrudnionych.
Drugim uwzględnionym wskaźnikiem w analizie efektywności aktywnych form walki z bezrobociem jest koszt ponownego zatrudnienia uczestników programów, który informuje, jakie koszty zostały poniesione, aby jeden bezrobotny podjął pracę po zakończeniu danej aktywnej formy walki z bezrobociem (rys. 2).
Całkowity koszt kursów organizowanych dla bezrobotnych był najniższy w 2001 r.
i wynosił 170 706,24 zł, a w 2004 r. był najwyższy i wynosił 681 434,42 zł. Koszt ponownego zatrudnienia uczestników kursów w 2004 r. był najwyższy i równy 4973,97 zł,
a w 2005 r. najniższy wynoszący 2051,51 zł. Z powyższego zestawienia można odczytać, że najwyższy koszt zatrudnienia jednego uczestnika robót publicznych wynosił 43
275,65 zł, co miało miejsce w 2000 r., a najniższy wynosił 18 830,64 zł w 1999 r. Największy całkowity koszt prac interwencyjnych wynosił 915 745,20 zł w 2005 r., a najmniejszy w 2002 r. i wynosił 183 502,59 zł. Największy koszt ponownego zatrudnienia
w ramach tych prac wynosił 5652,75 zł w 2006 r., a najmniejszy wynosił 2316,32 zł
w 2000 r. Całkowity koszt umów absolwenckich był najwyższy w 1999 r. i wynosił 557
632,43 zł. Wtedy też był najwyższy koszt ponownego zatrudnienia absolwenta i wynosił
4070,31 zł. Natomiast najmniejszy całkowity koszt umów absolwenckich był w 2002 r.
i wynosił 130 791,33 zł. Wtedy też był najmniejszy koszt ponownego zatrudnienia absolwenta, bo był rowy 1952,11 zł. Obliczony dla 2006 r. koszt ponownego zatrudnienia
uczestników przygotowania zawodowego w miejscu pracy wynosił 4510,05 zł, co oznacza, że był ponad dwukrotnie wyższy od najniższego w 2002 r.
Trzecim wskaźnikiem efektywności aktywnych programów jest średni koszt przypadający na jednego uczestnika programu. Koszt ten informuje, jaka kwota została wydana na objęcie każdego uczestnika daną aktywną formą walki z bezrobociem (rys. 3).
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Średni koszt dotacji przypadający na jednego uczestnika robót publicznych wzrastał
od 873,79 zł w 1999 r. do poziomu 1132,89 zł w 2006 r. Z powyższego wykresu można
odczytać, że w 2000 roku średni koszt przypadający na jednego uczestnika prac interwencyjnych był najniższy i wynosił 396,89 zł. Najniższy średni koszt przypadający na
jednego uczestnika umów absolwenckich wynosił 401,70 zł w 2001 r. Natomiast najwyższy wynosił 560,53 zł w 2004 r. Średni jednostkowy koszt finansowania kursów był najniższy w 2006 r. i wynosił 583,34 zł, a najwyższy w 2004 r., kiedy był równy 1584,73 zł
(niewiele mniejszy był w 1999 r. i wynosił 1576,62 zł). Obliczony dla 2006 r. średni koszt
przypadający na jednego uczestnika przygotowania zawodowego w miejscu pracy wynosił 460,60 zł.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza efektywności aktywnych programów walki z bezrobociem
w Wadowicach w latach 1999–2006 pozwala wyprowadzić następujące wnioski. Najbardziej efektywnymi formami pomocy były umowy absolwenckie oraz refundacja składki
ZUS, stopa ponownego zatrudnienia kształtowała się na poziomie od 82% do 100%. Najmniej skutecznymi zaś okazują się być roboty publiczne i kluby pracy, ich efektywność
zawiera się w przedziale od 9% do 20%. Pozostałe formy, czyli szkolenia, prace interwencyjne oraz staże, a także przygotowanie zawodowe można zaliczyć do jednej grupy. Ich
skuteczność wynosi od 30% do 72,5% w poszczególnych latach.
Najwyższy koszt ponownego zatrudnienia uczestników mają roboty publiczne. Jest
to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pozostałe programy mają o wiele niższe
koszty ponownego zatrudnienia od około 2000 zł do około 5700 zł. Tanimi formami, ze
względu na średni koszt przypadający na jednego uczestnika programu, są prace interwencyjne i umowy absolwenckie, a także przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – koszt
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ten wynosił około od 400 zł do 500 zł. W przypadku robót publicznych koszt ten zawiera się w przedziale od 800 zł do 1300 zł. Najwyższy średni koszt przypadający na jednego uczestnika programu mają szkolenia, koszt ten można określić jako przedział od
1200 zł do 1700 zł.
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The Efficiency of Active Forms of the Unemployment Reduction
in Wadowice District in 1999–2006
Summary
The problem of unemployment appeared from special intensification in Poland after
1989, when began the transformation of economic system. At the beginning any active
forms of the unemployment reduction were used. The attention was focused only on
appeasement its results. From 1997 we could observe the growth of utilization the active
methods of the unemployment reduction. In the article the scale of unemployment structure
in Wadowice district and analysis of active forms of unemployment reduction efficiency
during period 1999–2006 are presenting.
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