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„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń,

których działalności związanej z utrzymaniem życia

nie można nazywać pracą – tylko człowiek jest do niej zdolny,

i tylko człowiek ją wykonuje,

wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi”

M. Duda, Bezrobocie – specyfi ka polska, 

PWN, Warszawa 1999

Wprowadzenie

Jednym z niepożądanych i negatywnych skutków procesu transformacji go-

spodarczej oraz najtrudniejszym problemem współczesnego rynku pracy jest 

bezrobocie. Dotknęło ludzi wszystkich grup społecznych, różnych zawodów, 

niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Celem opracowania jest przedstawienie jakości bezrobocia w Powiecie Koło-

brzeskim w latach 2004-2007 na tle zjawiska w kraju, a także zwrócenie uwagi 

na potrzebę mądrego zarządzania zasobami pracy odpowiednio do struktury 

i charakteru bezrobocia. Niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań poprzez 

modyfi kację polityki zatrudnienia zarówno na szczeblu lokalnym (Powiatowa 

Rada Zatrudnienia), regionalnym (Wojewódzka Rada Zatrudnienia) i krajowym 

(Ministerstwo Pracy).
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1.  Bezrobocie w powiecie kołobrzeskim na tle kraju 

oraz województwa zachodniopomorskiego

Jednym z pierwszych efektów transformacji gospodarczej w Polsce było poja-

wienie się bezrobocia w skali dotąd niespotykanej – pierwsze dwa lata (1992-1993) 

wskazują na około 3 miliony bezrobotnych1. Późniejsze okresy charakteryzuje 

względny spadek i ponowny wzrost stopy bezrobocia. Jest to efekt nie tyle popra-

wy koniunktury na rynku pracy, co zmiany przepisów dotyczących tego rynku: 

początkowo liberalne i korzystne dla bezrobotnych zasady zostały zaostrzone, 

zwłaszcza gdy chodzi o przyznawanie zasiłku, czas pobierania tego świadczenia 

oraz jego zróżnicowaną wysokość. Istotną cechą jest duże zróżnicowanie natężenia 

bezrobocia w przekroju regionalnym. W trudnym położeniu pozostają słabo roz-

winięte rolnicze regiony północnej Polski, gdzie występuje dodatkowo „spuścizna” 

po upadłych państwowych gospodarstwach rolnych (PGR-ach), ze zdewastowaną 

infrastrukturą gospodarczą i mieszkaniową (województwo zachodniopomorskie, 

warmińsko-mazurskie). Ludność zamieszkująca te tereny cechuje się niskimi kwa-

lifi kacjami zawodowymi, małą mobilnością przestrzenną oraz narastającą apatią 

w samodzielnym działaniu. Kryzys nie ominął także województw opartych przede 

wszystkim na jednej branży, np. wydobywczej, włókienniczej czy stoczniowej 

(dolnośląskie, łódzkie, pomorskie).

Pojawienie się zjawiska bezrobocia jest konsekwencją przekształceń struk-

turalnych, racjonalizacji zatrudnienia i eliminacji zatrudnienia nadmiernego. 

Miało to sprzyjać efektywności gospodarowania i podniesieniu konkurencyjno-

ści polskiej gospodarki2. Tymczasem w warunkach niewydolnego rynku pracy 

(brak odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej) bezrobocie stało się najważ-

niejszym problemem społeczno-gospodarczym. Kiedy popatrzymy na poziom 

stopy bezrobocia w regionie (rys. 1), zwraca uwagę fakt, iż wskaźnik dla powiatu 

kołobrzeskiego jest po Szczecinie najniższy w regionie. Decyduje o tym z całą 

pewnością specyfi ka położenia, uwarunkowania wewnętrzne oraz w znacznej 

mierze wysoka aktywność właściwych jednostek w przeciwdziałaniu temu zjawi-

sku na terenie powiatu. Poziom i dynamikę bezrobocia w powiecie kołobrzeskim 

obrazuje wykres 1.

1  Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Szczecin 1995, s. 20.
2  Rynek pracy w Polsce w latach 1996-2000, Raport IPiSS, Warszawa 2000.
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Rys. 1. Stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 
Stan na koniec I kwartału 2007 r.

Źródło: Zachodniopomorski Rynek Pracy. Biuletyn informacyjny 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie nr 1, kwiecień 2007.

Wykres 1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu kołobrzeskiego 
(lata 2004, 2005, 2006)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Kołobrzeg, lata 2004, 2005, 2006.
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W dniu 31 grudnia 2006 r. w powiecie kołobrzeskim zarejestrowanych było 4589 
bezrobotnych (w tym 2630 kobiet), z czego 727 bezrobotnych z prawem do zasiłku.

2.  Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia 

na przykładzie powiatu kołobrzeskiego

Zostaną obecnie przedstawione najważniejsze programy przeciwdziałania 

bezrobociu w powiecie kołobrzeskim.

2.1.  Turystyczna funkcja powiatu kołobrzeskiego 

jako czynnik zwalczający bezrobocie

Gospodarka turystyczna stanowi w wielu regionach główną podporę rozwoju 
gospodarczego. Dlatego powiat kołobrzeski, ze względu na atrakcyjne położenie, 
dostrzegając szansę, jaką niesie rozwój turystyki, stara się na różne sposoby programo-
wać jej funkcjonowanie, stwarzać warunki rozwoju, by branża ta pozwoliła w części 
na rozwiązanie podstawowego problemu społecznego, jakim jest bezrobocie.

Dobrze rozwinięte usługi uzdrowiskowe, hotelarstwo, baza noclegowa, ga-
stronomia, handel, przetwórstwo rybne oraz porty: rybacki i jachtowy – to, obok 
walorów przyrodniczych, elementy przyciągające wczasowiczów i kuracjuszy.

Podstawę przychodów lokalnych stanowią usługi hotelarskie, gastronomiczne 
i pokrewne. W okresie letnim Kołobrzeg charakteryzuje się zwiększonym zapo-
trzebowaniem na siłę roboczą. Praca sezonowa pozwala na ograniczanie liczby 
osób pozostających bez pracy. Wówczas stopa bezrobocia znacznie spada, lecz 
w miesiącach jesiennych bezrobotni wracają do urzędu pracy.

2.2. Programy rynku pracy

Aktywnym programem rynku pracy (aktywizującym bezrobotnych) są szko-
lenia i przekwalifi kowania, prace interwencyjne i roboty publiczne, pożyczki dla 
bezrobotnych i dla pracodawców, przygotowanie zawodowe młodocianych. Ak-
tywizacja bezrobotnych jest to działanie, które ma na celu załagodzić negatywne 
skutki zjawiska bezrobocia3.

Szkolenia bezrobotnych

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrze-
gu, mogą być skierowane na szkolenie podnoszące lub zmieniające kwalifi kacje.

W okresie czterech kwartałów 2006 r. na szkolenie skierowanych zostało 
165 osób bezrobotnych. Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w szko-

3  Ustawa o zatrudnienia z dnia 29 grudnia 1989 r. (DzU 1989 nr 75, poz. 446, art. 34).
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leniach i przekwalifi kowaniach zawodowych, w 2006 roku kobiety stanowiły 

59% skierowanych na szkolenie.

Prace interwencyjne

Powiatowe Urzędy Pracy opowiadają się za utrzymaniem tej formy aktywizacji 

bezrobotnych. Dodatkowe miejsca pracy o charakterze interwencyjnym zyskały 

zainteresowanie zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych.

W okresie: styczeń – grudzień 2006 r. pracę interwencyjną podjęło 245 bez-

robotnych.

Roboty publiczne

W powiecie kołobrzeskim w ramach robót publicznych osoby zarejestrowane są 

obsadzane na nieco odmiennych stanowiskach pracy, w większości są to kobiety.

W okresie czterech kwartałów 2006 r. w powiecie kołobrzeskim w ramach 

robót publicznych zatrudnionych zostało 279 osób na stanowiskach: robotnik 

gospodarczy, pracownik biurowy, robotnik drogowy, pośrednik pracy, sprzątaczka, 

brukarz, opiekun ludzi starszych.

Inne programy w powiecie kołobrzeskim

„Pierwsza Praca”, którego celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród 1. 

młodzieży oraz kreowanie projektów aktywizacji zawodowej. Program 

obejmuje bezrobotną młodzież, która poprzednio nie pracowała, w wieku 

18-25 lat, a z wykształceniem wyższym do 27 lat. Pakiet działań aktywizu-

jących programu „Pierwsza Praca” obejmuje obszar rynku pracy (m.in. po-

średnictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty, giełdy pracy), obszar 

programów aktywizujących (staże absolwenckie, refundacja wynagrodzeń, 

szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne itp.), obszar projektów 

podejmowanych wspólnie z partnerami rynku pracy („Zielone Miejsca 

Pracy”, „Junior”), obszar promocji programu „Pierwsza Praca” i informacje 

o możliwościach uczestniczenia.

„Młodzież w ARiMR” – głównym założeniem było podwyższenie kwalifi -2. 

kacji osób bezrobotnych objętych programem, zwiększających szansę na za-

trudnienie i utrzymanie miejsc pracy. W ramach prac interwencyjnych za-

trudnione zostały młode osoby, które realizowały przez 6 miesięcy zadania 

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Absolwent – przedsiębiorca w Zjednoczonej Europie” 3. - program szkole-

niowy przygotowujący uczestników do samodzielnego utworzenia i pro-

wadzenia własnej fi rmy. Realizacja programu obejmowała uczestnictwo 
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w warsztatach szkoleniowych i pracę na odległość za pośrednictwem In-

ternetu. 90-godzinnym szkoleniem zostały objęte osoby bezrobotne pla-

nujące w przyszłości założenie własnej działalności gospodarczej.

„Sieć Gminnych Centrów Aktywności” – celem programu była aktywiza-4. 

cja społeczno-gospodarcza gmin powiatu kołobrzeskiego, a w szczególno-

ści aktywizacja społeczności lokalnych, ożywienie lokalnego rynku pracy, 

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji, inicjowanie kontaktów 

społecznych i gospodarczych. W programie uczestniczyło 14 absolwentów 

odbywających staż. Już w trakcie trwania projektu 4 osoby otrzymały za-

trudnienie.

„Młodzi na rzecz rolnictwa” – program miał na celu aktywizację zawodową 5. 

i psychospołeczną młodych ludzi z terenów wiejskich oraz współdziałanie 

wszystkich partnerów na rzecz pomocy rolnikom w pozyskiwaniu środ-

ków z Funduszy Unii Europejskiej. W ramach programu na staż skiero-

wano młodych ludzi podejmujących staż na terenie własnej gminy.

„Pomocna dłoń” – celem programu była między innymi aktywizacja za-6. 

wodowa bezrobotnych, uzyskanie przez bezrobotnych nowych umiejętno-

ści (opiekun ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz brukarz) potwier-

dzonych stosownym zaświadczeniem, pomoc osobom starszym i chorym, 

a także modernizacja nawierzchni dróg i chodników poprawiających es-

tetykę gmin wiejskich. Program przeznaczony był dla 50 bezrobotnych 

powyżej 20 roku życia zamieszkałych głównie na terenach wiejskich. Po 

zakończeniu programu pracę podjęło 28 osób.

Projekty współfi nansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Młodzi w nowej Europie” – program kierowany do osób poniżej 25 roku 1. 

życia. Obejmował aktywizację zawodową młodzieży poprzez: poradnic-

two zawodowe i pośrednictwo pracy, objęcie stażem zawodowym 30 osób, 

podniesienie kwalifi kacji – szkolenie dla 15 osób, zatrudnienie subsydio-

wane dla 25 osób. Po zakończeniu programu pracę podjęło 37 osób.

„Powrót na rynek pracy” – program skierowany dla osób długotrwale bez-2. 

robotnych. Obejmował doradztwo i szkolenia wspomagające osoby długo 

pozostające bez pracy w ponownym wejściu na rynek pracy, szkolenia mo-

dułowe o kierunku kucharz-garmażer, pomoc kuchenna – pokojowa, sto-

larz-cieśla, wraz z nauką języka zawodowego niemieckiego. W programie 

udział wzięło 36 osób, po zakończeniu pracę podjęło 10.
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Ogółem limit fi nansowy w powiecie kołobrzeskim na aktywne formy prze-

ciwdziałania bezrobociu w 2006 r. został wykorzystany w 96,64%.

Podsumowanie

Rynek pracy powiatu kołobrzeskiego wskazuje, jak trudna jest sytuacja w ob-

szarze bezrobocia na terenach peryferyjnych, których jedyną szansą na rozwój stają 

się specyfi czne przewagi mikroekonomiczne, niezależne od jakości gospodarowa-

nia człowieka. Dla powiatu kołobrzeskiego jest nią dogodne położenie geogra-

fi czne z zasobami naturalnymi w postaci złóż leczniczych. Nasuwa się wniosek 

o trudnej sytuacji obszarów, które takich atutów naturalnych nie posiadają.

Na uwagę zasługuje fakt, że w powiecie kołobrzeskim bardzo poważnie trak-

tuje się propozycje programów aktywizujących rynek pracy, pochodzące z różnych 

źródeł, m.in. ze środków Unii Europejskiej. Właściwa strategia urzędów pracy, 

pozwalająca w całości wykorzystać możliwy potencjał form aktywizacji bezrobot-

nych, także tworzy klimat optymalnego sukcesu w tym obszarze. Ograniczony 

zasób środków będących w dyspozycji instytucji odpowiedzialnych za rynek pracy 

zmusza do podejmowania racjonalnego dysponowania nimi oraz brania odpo-

wiedzialności za właściwą realizację programów dla bezrobotnych. Najbardziej 

pożądanymi kierunkami przeciwdziałania bezrobociu są projekty wspierające 

przedsiębiorczość osób bezrobotnych oraz podnoszące ich kwalifi kacje zawodowe. 

Preferowane są instrumenty współfi nansowane ze środków UE.

PREFERENTIAL MEASURES OF UNEMPLOYMENT REDUCTION 

IN THE REGION ON THE EXAMPLE OF LOCAL COMMUNITY 

OF KOŁOBRZEG PROVINCE IN 2004-2006

Summary

One of the unwelcome and negative eff ects of economic transformations in 
Poland, as well as one of the most diffi  cult problems of contemporary job 
market, is unemployment. It has aff ected people of all social groups and 
employment backgrounds, regardless of their education. One of the fi rst 
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consequences of economic transformation in Poland, was the fact that it was 
unemployment on a previously unknown scale. During the fi rst two years 
(1992-1993) about 3 million unemployed people were recorded4. Th e later 
periods were characterised by a relative decrease and then renewed increase in 
the unemployment rate. A very typical phenomenon to be observed was also 
a large diversity of unemployment throughout the individual region. It could 
be easily seen that poorly developed agricultural areas of northern Poland, 
known for bankrupt state farm legacy, with a crushed economic and housing 
infrastructure, were in a very diffi  cult situation. Very poor job qualifi cations, 
poor property relocation as well as growing apathy towards individual work 
marked the population within the above-mentioned areas. Th e job market of 
Kołobrzeg administrative unit proves how serious the unemployment problem 
in the peripheral areas is. Particular microeconomic advantages, which are 
independent of the quality of management, provide them with the only chance 
to develop. Such an advantage of Kołobrzeg unit is an attractive geographical 
location, abounding in natural resources, for example therapeutic deposits. 
Obviously, regions devoid of such advantages are left in a hopeless position. 
It is worth noticing that in the Kołobrzeg administrative unit all the pro-
grammes stimulating employment are approached in a very serious manner. 
Th ese come from diff erent sources, including the European Union fi nancial 
funds. Th e proper approach of the employment agency allows for making 
use of the whole potential of stimulating the unemployed people, therefore 
creating the atmosphere of success in the region. Th e institutions responsible 
for the job market have limited resources at their disposal. Th is forces them 
to administer these resources cautiously, as well as to take responsibility for 
the proper execution of programmes for unemployed people.

Translated by Beata Pietraszek

4  Information provided by Szczecin Job Offi  ce Bulletin, Szczecin 1995, p. 20.


