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Streszczenie

Artykuł dotyczy zróżnicowania polityki wobec rynku pracy w regionie Polski pół-
nocno-zachodniej oraz możliwości wsparcia bezrobotnych. Celem artykułu jest ocena sku-
teczności wybranych form wsparcia aktywizacji zawodowej. Problem badawczy stanowi 
następujące pytanie: Jak wygląda zróżnicowanie województw Polski północno-zachodniej 
pod względem skuteczności aktywizacji zawodowej? W części teoretycznej zaprezentowa-
no podstawy prawno-instytucjonalne polityki rynku pracy oraz instrumenty stosowane na 
rynku pracy w Polsce. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę efektów 
osiąganych w ramach polityki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych za-
wodowo. W artykule korzystano z metody analizy dokumentów instytucjonalno-prawnych, 
analizy statystycznej oraz analizy porównawczej. Inferencja odbywała się drogą dedukcji. 
Wykazano, że najpopularniejszymi formami wsparcia były staże oraz szkolenia. Najwięcej 
osób zostało zatrudnionych po realizacji staży oraz uzyskaniu środków finansowych na 
założenie działalności gospodarczej. Najskuteczniejsza była Wielkopolska.
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Wprowadzenie

W kształtowaniu polityki wobec rynku pracy bierze udział państwo. Instytucje pań-
stwowe, te centralne i samorządowe, za pomocą różnorodnych instrumentów rynku 
pracy podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków bez-
robocia oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Wśród in-
stytucji państwowych najistotniejszą rolę odgrywają: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju. Na poziomie samorządowym duży udział 
w kreowaniu polityki rynku pracy mają Powiatowe Urzędy Pracy oraz Wojewódzkie 
Urzędy Pracy. W ramach podejmowanych działań regiony Polski północno-zachodniej 
(w artykule regionami tymi były trzy województwa: zachodniopomorskie, wielkopol-
skie i lubuskie) realizują różnorodne formy wsparcia mające na celu pomoc osobom 
bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Staże, szkolenia, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, świadczenia na podejmowanie działalności gospodarczej, 
doposażanie stanowisk pracy to tylko niektóre z możliwości wsparcia osób w wejściu 
na rynek pracy.

Głównym celem artykułu jest ocena skuteczności wybranych form wsparcia 
aktywizacji zawodowej prowadzonej na obszarze trzech województw: zachodniopo-
morskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Zakres czasowy przeprowadzonej analizy 
obejmuje lata 2014–2016. Zweryfikowano następującą hipotezę badawczą: polityka 
wobec rynku pracy była najskuteczniej prowadzona w województwie wielkopolskim. 
Wielkopolska charakteryzuje się największą skutecznością liczby aktywizowanych 
w stosunku do pozostałych województw Polski północno-zachodniej. W artykule 
wykorzystano następujące metody badawcze: analizę dokumentów instytucjonalno-
prawnych, podstawową analizę statystyczną oraz analizę porównawczą. W ramach 
analizy empirycznej korzystano z danych statystycznych GUS, MRPiPS, Banku 
Danych Lokalnych oraz danych wtórnych w publikacjach naukowych dotyczących 
badanej tematyki.

1. Wybrane kwestie ustawowe polityki rynku pracy w Polsce

Polityka rynku pracy jest to ogół środków służących do takiego uformowania rynku 
pracy, jak i szans zatrudnienia pracobiorców, które będzie sprzyjało realizacji celów 
społeczno-gospodarczych. Celem fundamentalnym polityki rynku pracy jest spadek 



83michał mRozek

wybRane aspekty polityki wobec Rynku pRacy w województwach polski północno-zachodniej w latach 2014–2016

poziomu pozostających bez pracy, polepszenie funkcjonowania rynku pracy za 
sprawą wzrostu mobilności i lepszego dostosowania struktury zatrudnienia, jak i za-
gwarantowanie stabilności socjalnej osobom bezrobotnym (Firlit-Fesnak, Szylko- 
-Skoczny, 2008, s. 226–227). Firlit-Fesnak oraz Szylko-Skoczny zwracają uwagę na 
środki wpływające na kształtowanie się rynku pracy. Chodzi tutaj o przedsięwzięcie 
działań przyczyniających się do spadku liczby bezrobotnych.

Na kształt polityki wobec rynku pracy w Polsce decydujące znaczenie miało 
wstąpienie do Unii Europejskiej i uchwalenie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy (Ustawa, 2004). Ustawa traktowała o podziale instrumen-
tów, instytucjach rynku pracy, jednostkach znajdujących się w trudnym położe-
niu na rynku pracy. W kolejnych latach była ona nowelizowana, nadając polityce 
wobec rynku pracy obowiązujący obecnie kształt. I tak w 2008 roku w ustawie  
z dnia 19 grudnia 2008 roku (Ustawa, 2009) zdecydowano się na implementację 
rozbudowanego systemu aktywizacji bezrobotnych, większej liczby świadczonych 
usług, promowanie edukacji ustawicznej, wprowadzenie zmian wysokości środków 
pozostających w dyspozycji Funduszu Pracy.

Z kolei w 2014 roku (Ustawa, 2014) zwiększono oddziaływanie polityki rynku 
pracy na kształtowanie wzrostu zatrudnienia, zmniejszenie konsekwencji niedo-
pasowania strukturalnego (zwłaszcza umiejętności, doświadczenia bezrobotnych) 
(Dziennik…). W jej ramach podjęto zmiany w obszarach: działalności urzędów pracy, 
jakości, dopasowania świadczonych usług do potrzeb pozostających bez zatrudnie-
nia, pomocy dla pracodawców dających pracę osobom do 30. roku życia, finanso-
wego wsparcia osób poszukujących zatrudnienia po 50. roku życia oraz wpływu 
państwa i instytucji rządowych na kształtowanie się rynku pracy. Pierwszy obszar 
podkreślał istotę zwiększenia efektywności funkcjonowania urzędów pracy. Odnosił 
się on do ulepszenia algorytmu dającego możliwość kalkulacji środków Funduszu 
Pracy. Kryterium alokacji funduszy na realizację programów rynku pracy stanowi 
o wydajności działalności urzędów pracy. Bardzo istotne kwestie to również uzależ-
nienie poziomu wynagrodzenia pracujących w urzędach pracy od ich wydajności, 
wzrost znaczenia partnerów społecznych mających kontrolę nad środkami Funduszu 
Pracy, zwiększenie partycypacji województwa w tworzeniu polityki rynku pracy.

Następne zagadnienie nowelizowanej ustawy odnosiło się do polepszenia 
jakości świadczonych przez urzędy pracy usług oraz dostosowania ich do wymagań 
bezrobotnych, szczególnie w zakresie pomocy w poszukiwaniu nowego pracodaw-
cy, aktywizacji na rzecz osób niepełnosprawnych, szkoleń, wdrożenia reformy sieci 
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EURES1, autonomii w stosowaniu narzędzi i usług rynku pracy. Kolejny obszar trak-
tował o implementacji niekonwencjonalnych instrumentów, celu organizacji miejsc 
pracy oraz powrocie bezrobotnych do stanu zatrudnienia. Oferowanie grantów na 
telepracę, formy pomocy finansowej w postaci pożyczek z Funduszu Pracy na kre-
owanie miejsc pracy, organizowanie własnej działalności zarobkowej składają się 
na narzędzia rynku pracy. Często zwraca się także uwagę na programy zarówno 
lokalne, jak i regionalne.

Czwarty aspekt to wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 
do 30. roku życia. Podkreśla się znaczenie narzędzi obejmujących wszelkiego rodzaju 
bony, m.in. bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, bon szkoleniowy, a także bon 
stażowy. Bon na zasiedlenie dotyczy osób bezrobotnych do 30. roku życia. Głównym 
celem takiego wsparcia pozostających bez pracy jest pokrycie kosztów zamieszkania 
w związku ze znalezieniem pracodawcy, gdzie praca jest o innym charakterze, poza 
miejscem dotychczasowego zamieszkania (IPiSS, 2016, s. 96). Bon zatrudnieniowy to 
instrument aktywizujący młodych pozostających bez pracy do samodzielnego poszu-
kiwania pracodawcy. Z chwilą zatrudnienia bezrobotnego bon gwarantuje pracodaw-
cy zwrot części wydatków na wynagrodzenie czy składki ubezpieczenia społecznego 
(Włodarczyk, Sikorska, 2017, s. 204). Bon szkoleniowy to narzędzie, celem którego 
jest aktywizacja osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz skierowanie bezrobotne-
go na szkolenie, które zostanie przez nich wskazane, jak i pokrycie jego wydatków 
(Patulski, 2015, s. 420). Bon stażowy tworzy możliwość wysłania bezrobotnego na 
staż do pracodawcy. Ponadto osoba bezrobotna musi sama wskazać pracodawcę. Czas 
trwania stażu wynosi 6 miesięcy. Warto dodać, że mówi się tutaj o refundacji składek 
na ubezpieczenie społeczne, aczkolwiek w przypadku, kiedy dla bezrobotnego jest to 
pierwsze miejsce zatrudnienia (Wawrzonek, 2014, s. 316).

Istotne są działania zorientowane na finansowe wsparcie pracodawców w kre-
owaniu miejsc pracy dla jednostek poszukujących pracy po 50. roku życia. Polega 
ono na subsydiowaniu wynagrodzenia zatrudnionych. Ważnym aspektem jest 
pomoc dla pracodawców w podnoszeniu kompetencji pracowników. Odbywa się 
to przy udziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Instrumenty rynku 
pracy skierowane są do wielu grup społecznych, znajdujących się w bardzo spe-
cyficznym położeniu. Warto zaznaczyć, że osoba bezrobotna, dokonująca rejestra-
cji w Powiatowym Urzędzie Pracy, kwalifikowana jest do indywidualnego profilu 

1 EURES to międzynarodowa sieć świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy podej-
mowanego przez Państwa Unii Europejskiej, Islandię, Lichtenstein, Islandię, Szwajcarię i Norwegię.  
Ma to miejsce w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia.
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wsparcia, zgodnie z którym oferuje się jej odpowiednią formę pomocy (MRPiPS, 
2014–2016, s. 9). W ciągu 60 dni od chwili ustalenia profilu wsparcia, skierowanego 
do osób pozostających bez zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy tworzy dla wszyst-
kich bezrobotnych konkretny schemat działania, tzw. Indywidualny Plan Działania 
(Ustawa 2004, art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 34a, art. 91 ust. 3 pkt 1).

2. Instrumenty polityki wobec rynku pracy

Polityka wobec rynku pracy, poza oddziaływaniem o charakterze prawno-insty-
tucjonalnym, wywiera swe piętno również poprzez szeroki wachlarz instrumen-
tów, którymi dysponują instytucje rynku pracy. Instrumenty można dzielić według 
różnych kryteriów. Poniżej uwzględniono klasyfikację Eurostatu, prezentującą in-
strumenty polityki ze względu na rodzaj działań, na trzy grupy: usługi rynku pracy, 
instrumenty aktywne, instrumenty pasywne (Eurostat, 2013, s. 13). Podział instru-
mentów rynku pracy zgodnie z tą typologią przedstawiono na rysunku 1. 

Klasyfikacja Eurostatu wyróżnia różnorodne funkcje realizowane przez 
aktywną politykę rynku pracy. Pierwsza grupa aktywnych narzędzi rynku pracy 
odnosi się do usług poradnictwa zawodowego i w aktywizacji zawodowej odgrywa 
kluczową rolę. Oferowanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia jest bezpłatną formą 
wsparcia świadczoną przez urzędy pracy. Druga grupa również obejmuje instrumen-
ty aktywne. Zawarte w niej m.in. takie warianty pomocy, jak szkolenia zawodowe, 
wsparcie finansowe na stworzenie nowych miejsc pracy czy założenie firmy stanowią 
realną możliwość znalezienia pracy (Eurostat, 2013, s. 13).

Natomiast narzędzia pasywne zawarte są w grupie trzeciej. Traktują o nieak-
tywnej polityce rynku pracy, która polega na pomocy jednostkom nieposiadającym 
zatrudnienia. Obejmują m.in. świadczenia okresowe dla bezrobotnych, tj. zasiłki. Ich 
głównym celem jest mobilizacja osób pozostających bez pracy do poszukania za-
trudnienia oraz zagwarantowanie dochodu umożliwiającego normalną egzystencję. 
Im dłuższy czas korzystania ze świadczenia, tym jego poziom powinien obniżać się, 
a czas wypłaty zasiłku winien być określony ramami czasowymi (Eurostat, 2013,  
s. 13). Co więcej, pasywna polityka rynku pracy zawiera programy motywujące 
bezrobotnych do szybszego wstąpienia do grona osób biernych zawodowo. Istotny 
wpływ ma także demografia. Starzejące się społeczeństwo oraz duże koszty reali-
zowanych programów aktywizacji zawodowej przyczyniają się do rezygnacji z or-
ganizacji takich metod wparcia (Eurostat, 2013, s. 13).
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Rysunek 1. Podział instrumentów rynku pracy według Eurostatu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat (2013). 



87michał mRozek

wybRane aspekty polityki wobec Rynku pRacy w województwach polski północno-zachodniej w latach 2014–2016

3. Skuteczność polityki wobec rynku pracy w aspekcie aktywizacji 
zawodowej w Polsce północno-zachodniej

Polityka rynku pracy w Polsce jest realizowana przede wszystkim przez powiatowe 
urzędy pracy (PUP), wojewódzkie urzędy pracy (WUP) oraz Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ich głównym zadaniem jest aktywizacja osób 
niepracujących. Z tego powodu w opracowaniu przyjęto, że skuteczność polityki 
rynku pracy będzie oceniana w kontekście liczby osób partycypujących w aktywi-
zacji zawodowej oraz liczebności zatrudnionych po jej realizacji. Kryterium oceny 
będzie relacja liczby osób bezrobotnych, które zostały zatrudnione na nie mniej 
niż 30 dni w przeciągu 3 miesięcy, od dnia zakończenia partycypacji w danym wa-
riancie aktywizacji, do stanu liczbowego jednostek, które ją ukończyły (MRPiPS, 
2014–2016, s. 6).

Liczbę aktywizowanych w ramach podstawowych form wsparcia regionu Polski 
północno-zachodniej w latach 2014–2016 przedstawiono na rysunku 2.

Na rysunku 2 widać, że we wszystkich województwach Polski północno-za-
chodniej najwięcej osób korzystało ze staży. Natomiast najmniej uczestników ak-
tywizacji zdecydowało się na ubieganie się o środki na stworzenie i doposażenie 
stanowiska pracy. Analiza wskazała, że w województwie zachodniopomorskim 
najpopularniejszą formę aktywizacji zawodowej stanowiły staże oraz szkolenia. 
Najmniejsze zainteresowanie aktywizowanych wzbudziła pomoc finansowa na do-
posażenie lub stworzenie stanowiska pracy. Wynika to z konieczności spełnienia 
formalności oraz rozliczania się z przyznanych funduszy. W województwie wielko-
polskim w najszerszym stopniu korzystano z instrumentów aktywizacji zawodowej. 
Także tutaj dominowały staże. Warto podkreślić, że w stosunku do roku 2014 w roku 
2016 w regionie wzrosła ich liczba. W Lubuskim, podobnie jak w sytuacji wcześniej 
omawianych województw, najwięcej bezrobotnych wybrało pomoc w formie staży, 
a najmniejsza grupa wybrała wsparcie na doposażenie, stworzenie stanowiska pracy 
oraz założenie działalności gospodarczej. Poniżej zaprezentowano dynamikę zmian 
liczby osób aktywizowanych w ramach podstawowych form aktywizacji regionu 
Polski północno zachodniej (rys. 3). 
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Rysunek 2. Liczba osób aktywizowanych w ramach podstawowych form aktywizacji 
regionu Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPiPS (2014–2016), s. 6, 25–37; Kasparek, Magie-
rowski, Turek, (2015), s. 25; Bank Danych Lokalnych; WUP w Szczecinie (2016), s. 25–27; WUP 

w Poznaniu (2016), s. 40–47; GUS (2014–2016a), s. 283; GUS (2014–2016b), s. 178–181.
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Rysunek 3. Dynamika zmian liczby osób aktywizowanych w ramach podstawowych form 
aktywizacji regionu Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016 (w %)

Źródło: jak pod rys. 2.

W roku 2015 stan liczbowy aktywizowanych w ramach robót publicznych 
zwiększył się o 815,3 p.p. w porównaniu do roku 2014 w Lubuskim. W analogicz-
nym okresie miał miejsce największy spadek partycypujących w stażach o 59,3 p.p. 
w Wielkopolsce. Interesujące jest, że w 2016 roku zarejestrowano wzrost o 14,3 p.p. 



90 Problemy wsPółczesnej ekonomii

aktywizowanych w ramach prac interwencyjnych w województwie zachodniopo-
morskim w porównaniu do roku 2015. Natomiast w 2016 roku zaobserwowano naj-
większy spadek o 41,7 p.p. dla starających się o środki na stworzenie lub doposażenie 
stanowiska pracy w porównaniu do roku 2015.

Zdaniem autora należy zmodyfikować prowadzoną politykę wobec rynku pracy 
w trzech badanych województwach, szczególnie w przypadku Pomorza Zachodniego 
i województwie lubuskiego. Musi nastąpić wzrost świadomości społeczeństwa na 
temat dostępnych form pomocy. Takie działania powinny realizować głównie PUP-y 
i WUP-y. Wniosek wysnuto na podstawie zaobserwowanego niewielkiego poziomu 
zainteresowania bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo robotami publicznymi, 
pracami interwencyjnymi, środkami na stworzenie własnej działalności gospodar-
czej, założenie i doposażenie stanowiska pracy. Warto zaznaczyć, że osoba nieak-
tywna zawodowo musi znajdować się w przedziale wiekowym 15–64, nie wykonuje 
innej pracy zarobkowej oraz nie jest zatrudniona. Co więcej, musi ona być zdolna 
oraz gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy o charakterze zarobkowym 
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Kluczowym warunkiem jest to, że nie 
może być ona określana osobą bezrobotną (WUP, 2009). 

Mała atrakcyjność innych form wsparcia poza stażami i szkoleniami może 
wynikać z tego, że pozyskanie funduszy na założenie działalności gospodarczej, 
stworzenie i doposażenie stanowiska pracy jest skomplikowane pod względem for-
malnym. Konieczne jest przedłożenie PUP-om i WUP-om dokumentacji na temat 
wydatkowania pozyskanych środków, co dodatkowo zniechęca potencjalnych be-
neficjentów do starania się o wsparcie. Beneficjenci muszą korzystać w tym celu 
z pomocy biur rachunkowych, które świadczą usługi w tym zakresie. PUP-y oraz 
WUP-y mają za zadanie monitorować celowość ponoszonych wydatków przez be-
neficjentów pomocy. Natomiast w przypadku staży w świadomości społeczeństwa 
występuje przekonanie, że jest to realna możliwość na znalezienie zatrudnienia oraz 
nawiązanie relacji między pracownikiem a potencjalnym pracodawcą. W części em-
pirycznej zamieszczono również dane na temat liczby zatrudnionych po przejściu 
aktywizacji zawodowej mieszkańców województw Polski północno-zachodniej na 
okres co najmniej 30 dni w ciągu 3 miesięcy. Jest to ważne z punktu widzenia liczby 
zatrudnionych po przejściu różnorodnych form wsparcia realizowanych w ramach 
regionalnych polityk rynku pracy (rys. 4).
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Rysunek. 4. Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu form aktywizacji regionu Polski 
północno-zachodniej w latach 2014–2016

Źródło: jak pod rys. 2.
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Rysunek 5. Dynamika zmian liczby osób zatrudnionych po zakończeniu form aktywizacji 
regionu Polski północno-zachodniej w latach 2014–2016 (w %)

Źródło: jak pod rys. 2.

Analiza wykazała, że we wszystkich województwach Polski północno-zachodniej 
największa grupa osób znalazła pracę po przejściu staży oraz po uzyskaniu środków 
na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Na Pomorzu Zachodnim najmniej jed-
nostek znalazło zatrudnienie po realizacji prac interwencyjnych oraz po uzyskaniu 
środków finansowych na stworzenie i doposażenie stanowiska pracy. Mieszkańcy 
Wielkopolski w najmniejszym stopniu mieli możliwość znalezienia pracy po przejściu 
prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Co więcej, w województwie lubuskim 
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najmniejsze szanse na znalezienie pracy były po zakończeniu prac interwencyjnych, 
robót publicznych oraz szkoleń. Najwięcej partycypujących w aktywizacji znalazło 
zatrudnienie w Wielkopolsce oraz województwie zachodniopomorskim, a najmniej 
w lubuskim. Brak odpowiedniej kampanii informacyjnej na temat różnych form wspar-
cia przyczynia się do tego, że ludzie nie mają dostatecznej wiedzy na temat możliwości 
zwiększających ich szanse na rynku pracy, dlatego też wybierają te mniej popularne 
formy, po których trudniej jest znaleźć zatrudnienie. Faktem jest, że decyzję co do 
partycypacji w określonej formie aktywizacji podejmują uczestnicy. Poniżej zaprezen-
towano dynamikę zmian liczby osób zatrudnionych po zakończeniu form aktywizacji 
regionu Polski północno-zachodniej (rys. 5).

W roku 2015 stan liczbowy zatrudnionych po odbyciu robót publicznych zwięk-
szył się o 46,1 p.p. w Lubuskiem w porównaniu z rokiem 2014. W tym samym 
okresie nastąpił największy spadek o 48,7 p.p. w przypadku znajdujących zatrudnie-
nie po uzyskaniu środków na doposażenie i stworzenie stanowiska pracy. Co więcej, 
w roku 2016 zanotowano największy wzrost, o 100,7 p.p., liczby osób znajdujących 
pracę w Wielkopolsce po przejściu prac interwencyjnych w porównaniu do roku 
2015. Warto zaznaczyć, że w 2016 roku spadła liczba osób zatrudnionych o 45,6 p.p.  
po realizacji szkoleń w Wielkopolsce w porównaniu do roku 2015.

Podsumowanie

Przeprowadzona w artykule analiza miała na celu dokonać oceny polityki państwa 
wobec rynku pracy w regionie Polski północno-zachodniej. Ocena ta została przepro-
wadzona przez porównanie skuteczności organizowanych form wsparcia bezrobotnych 
i osób nieaktywnych zawodowo. Obejmowała wybrane aspekty polityki rynku pracy 
województw Polski północno-zachodniej. We wszystkich badanych województwach 
największym zainteresowaniem uczestników aktywizacji cieszyły się szkolenia oraz 
staże. Jednak przeważająca część osób znalazła zatrudnienie po realizacji staży oraz uzy-
skaniu środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. Zweryfikowano 
pozytywnie postawioną w artykule hipotezę badawczą, mówiącą, że Wielkopolska 
spośród innych województw Polski północno-zachodniej realizuje swoje inicjatywy 
z największą skutecznością. Świadczy o tym kilkukrotna przewaga liczby zatrudnio-
nych po przejściu staży, szkoleń, w stosunku do pozostałych województw omawianego 
regionu. Wynika to zarówno z bezproblemowego dostępu mieszkańców do informacji 
na temat możliwości aktywizacji zawodowej, jak i wysokiej świadomości mieszkań-
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ców. Strony internetowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, jak i Powiatowych 
Urzędów Pracy prezentują powszechnie dostępne informacje na temat realizowanych 
form pomocy w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Świadczy o tym 
największy udział osób zatrudnionych w Wielkopolsce po odbyciu określonych form 
pomocy. Stwierdzono, że modyfikacja polityki wobec rynku pracy powinna zostać 
przeprowadzona w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim. Oba regiony 
przyciągają niewystarczającą liczbę jednostek w porównaniu do ich możliwości.

W badanych województwach najmniej osób uczestniczyło w pozyskaniu 
pomocy finansowej na doposażenie i stworzenie stanowiska pracy. Warto podkre-
ślić, że skuteczność polityki rynku pracy w dużej mierze jest uwarunkowana przed-
sięwziętymi działaniami zarówno przez władze państwowe, jak i samorządowe. 
Przeprowadzanie skutecznych kampanii informacyjnych, zwiększenie dostępności 
wiedzy w mediach (internet, prasa, telewizja, radio), Powiatowych Urzędach Pracy, 
Wojewódzkich Urzędach Pracy na temat możliwości wsparcia przyczyni się do 
wzrostu świadomości ludności mającej problemy z wejściem na rynek pracy. Dobrą 
inicjatywą jest przeprowadzenie przez MRPiPS ogólnopolskiego projektu.

Podniesienie kompetencji beneficjentów wsparcia wpłynie na wzrost ogólnej 
liczby uczestników oraz kończących programy aktywizacji zawodowej, a co z tym 
się wiąże, większy odsetek znajdujących zatrudnienie. W pierwszej kolejności pomoc 
powinny uzyskać jednostki długotrwale bezrobotne, wykluczone ze społeczeństwa, 
mieszkające w małych miejscowościach. Regiony powinny ustawicznie monitoro-
wać sytuację panującą na lokalnych rynkach pracy, poziom bezrobocia i zjawisko 
wykluczenia społecznego.
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THE CHOSEN ASPECTS OF THE LABOUR MARKET POLICY IN THE THREE 
VOIVODESHIPS OF THE NORTH-WESTERN POLAND IN 2014–2016

Abstract

The paper concerns the variety of the policy towards the labour market in the region 
of North-Western Poland and the support possibilities of the unemployed. The aim of the 
article is the assessment of the effectiveness of the chosen support form of the professional 
activation. The research problem is the question: how does the variety of the North-Western 
Poland voivodeships within effects of the professional activation look. In the theoretical part 
were presented the law and institutional bases of the labour market policy and the labour 
market tools used on the labour market in Poland. In the empirical part was carried out the 
analysis of the achieved effects within professional activation of the unemployed and the 
non-active ones. In the article were used the documentation analysis, statistical analysis and 
comparative analysis. The inference took place by deductive reasoning. The analysis pointed 
out that the most popular support method were trainings and practices. The biggest employ-
ment possibilities were after undergoing practices and receiving financial funds on setting 
up a business. The Greater Poland was the most effective in that. 
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