


ADAM PAJKA 

Efektywność szkoleń bezrobotnych 
w województwie ostrołęckim 

Bezrobocie jest jednym z najdotkliwiej odczuwanych zjawisk nega-
tywnych transformacji ustrojowej. W Polsce północnowschodniej 
i wschodniej, na terenach zapóźnionych ekonomicznie i cywilizacyjnie, 
jest ono większe niż w rejonach uprzemysłowionych. Do województw 
silnie dotkniętych bezrobociem należy także woj. ostrołęckie, powstałe 
w 1975 r., liczące ponad 400 tys. mieszkańców, w tym ludność 
zamieszkała na wsi stanowi ponad 65% ogółu ludności województwa. 
Ponad połowa bezrobotnych w województwie w tym czasie nie posia-
dała już prawa do zasiłku. 

Region ten cechuje nie tylko dominacja rolnictwa i leśnictwa 
w gospodarce, lecz także niedostateczny rozwój infrastruktury, relaty-
wnie niski poziom kwalifikacji siły roboczej, brak inwestorów, w tym 
zagranicznych itp. jednakże w dziedzinie instytucji edukacyjnych 
w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój, co wyraża się w powstaniu 
w Ostrołęce: Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Administ-
racji Rządowej i Samorządu Terytorialnego obecnie: Regionalne Cen-
trum Szkolenia Administraq'i, Kolegium Nauczycielskiego, Wyższej 
Szkoły Administracji Publicznej (obecnie Regionalne Centrum Szkole-
nia Administracji), Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 
Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji, które obejmuje swym 
zasięgiem 14 województw. 

Przyuczenie do zawodu w warunkach dużego bezrobocia, prze-
kwalifikowanie, to jedna z najważniejszych form przeciwdziałania tej 
bolączce społecznej, obok prac interwencyjnych, robót publicznych, 
pożyczek dla bezrobotnych na prowadzenie własnych przedsiębiorstw 
itp. Dlatego podjąłem ten temat, opracowany głównie na podstawie 
materiałów z Rejonowych Urzędów Pracy (RUP), Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy (WUP) a także ze wspomnianego Międzywojewódz-
kiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Rządowych i Samorządu Teryto-
rialnego. Ponadto wysłano do 30 uczestników szkoleń ankietę po-
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cztową. Otrzymano spowrotem 15 odpowiedzi. Na jednym ze szkoleń 
przeprowadzono ankietę audytoryjną (26 osób), dokonano przeglądu 
biuletynu Wojewódzkich Urzędów Pracy w Ostrołęce, Ciechanowie, 
Siedlcach, Łomży - „Przegląd. Sprawy społeczne". Korzystano tak-
że z kilku opracowań np. „Województwo ostrołęckie 1 9 7 5 - 1995" 
(wyd. Woj. Urząd Statystyczny), „Raport o polityce regionalnej" 
(wyd. Centralny Urząd Planowania, 1994). 

Podstawowe informacje o kursach za rok 1994 i za I półrocze 1995 r. 

Ogółem w 1994 r. w całym województwie zostało skierowanych na 
szkolenia 999 osób. W tym najwięcej w Ostrołęce - 361 osób i Ost-
rowi Maz. - 228 osób, a najmniej w Tłuszczu - 73 osoby. Przyucze-
nie do zawodu lub przekwalifikowanie ukończyło 925 osób, w tym 484 
szkolenie trwające 1-3 miesiące, 76 osób - szkolenie trwające dłużej 
niż 3 miesiące. Dla porównania - w 1992 r. liczba osób, które 
ukończyły szkolenie wyniosła 52 osoby, a w 1993 - 774 osoby. 
Z roku na rok wzrasta liczba bezrobotnych kończących kursy i szkole-
nia. Ilość bezrobotnych, posiadających prawo do zasiłku, którzy brali 
udział w kursach wyniosła 510 osób. Stosunek liczby bezrobotnych, 
którzy uzyskali zatrudnienie w stosunku do przekwalifikowanych 
wyniósł 34,8% (efektywność). Najwyższa efektywność była w Mako-
wie Maz. - na 81 osób biorących udział w kursach 38 uzyskało pracę 
(47%), natomiast najniższą zanotowano w Tłuszczu - z 83 uczest-
ników kursów tylko 26 znalazło zatrudnienie (31%). Przeciętny koszt 
szkolenia jednego bezrobotnego (bez zasiłku szkoleniowego i składki 
na ubezpieczenie społeczne na 1 osobo-miesiąc wyniósł 2,5 min zł 
(starych). Na szkolenie wydatkowano z Funduszu Pracy 7.514 min zł 
(starych) (1,9% ogólnej kwoty wydatków z Funduszu Pracy), w tym 
5.253 min zł (starych) stanowił koszt szkoleń, a pozostałe to kwota na 
zasiłki szkoleniowe, które przysługiwały bezrobotnym, jeżeli w dniu 
skierowania na szkolenie mieli prawo do zasiłku. Jego wysokość 
wyniosła 115% zasiłku dla bezrobotnych, dla porównania, w roku 
1993 z Funduszu Pracy przeznaczono na przyuczenie lub przekwalifi-
kowanie 5.739 min zł (starych). 

Za I półrocze 1995 r. przeszkolono ogółem 428 osób, w tym 
podjęło pracę 141, co stanowi 32,9% ogółu przeszkolnych. Najwięcej 
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przeszkolono w Ostrołęce - 230 osób, a najmniej w Wyszkowie - 18. 
Z Funduszu Pracy przeznaczono na szkolenie bezrobotnych 3.117 min 
zł (starych), tj. 1,02% ogólnej kwoty wydatków (chodzi o I półr. 1995) 
Efektywność szkoleń wyniosła 32,9% i największa była w Przas-
nyszu - na 27 bezrobotnych, którzy ukończyli kursy 21 otrzymało 
pracę, tj. 77,7%, najniższa zaś w Ostrołęce - gdzie 230 osób ukoń-
czyło szkolenie, a tylko 44 osoby uzyskało zatrudnienie - 19,1%. 

Jak z tego wynika na przekwalifikowanie (szkolenie) bezrobotnych 
przeznacza się stosunkowo dużo środków finansowych. Pierwsze miej-
sce pod tym względem zajmują roboty publiczne i prace interwencyj-
ne. Stosunkowo najmniej przeznaczono na pożyczki dla bezrobot-
nych. 
Zakres tematyczny kursów za rok 1994 był następujący: 
- księgowość podmiotów gospodarczych; 
- podstawy obsługi komputera; 
- obsługa komputerowa księgowości; 
- obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego; 
- spawanie gazowe i elektryczne; 
- palacz centralnego ogrzewania; 
- montaż kabli telekomunikacyjnych. 
Natomiast w I półr. 1995 zakres kursów obejmował m.in.: 
- małą przedsiębiorczość; 
- monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych; 
- kierowca wózków akumalatorowych; 
- hydraulik w stali, miedzi i plastiku 
Dużą też rolę odgrywały zajęcia szkoleniowe mające na celu aktywiza-
qę bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, zawierały m.in.: 
- podstawy procesów motywacyjnych; 
- podstawy komunikaqi interpersonalnej; 
- teoria i praktyka technik autoprezentacji. 
Były to więc szkolenia bardzo przydatne każdemu bezrobotnemu 
poszukującemu pracy. 

Jednostki szkolące 

Jednostki, które prowadziły szkolenie bezrobotnych, były wybiera-
ne drogą przetargu przez RUP-y. dużą rolę odegrała tu Ustawa 
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o zamówieniach publicznych z dn. 10 IV 1994 r. (Dz. Ustaw nr 76 
z dn. 4 VII 1994 r.), która zaczęła obowiązywać od początku 1995 
roku. Wprowadziła ona instytucję przetargu na szkolenia. Poszczegól-
ne jednostki szkolące zgłaszały swoje oferty programowe kursów przez 
siebie oferowanych, a komisje przetargowe w RUP-ach dokonywały 
wyboru najlepszej oferty programowej, biorąc pod uwagę ich cenę, 
zawartość merytoryczną i konkurencyjność względem innych propo-
zyq'i oferowanych przez pozostałych oferentów. Polepszyło to sytuację 
na rynku szkoleń bezrobotnych, bo wprowadziło grę rynkową pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami szkolącymi i poprawiło jakość usług 
oferowanych w tym zakresie. Różnorodność instytucji szkolących na 
terenie woj. ostrołęckiego była duża, co obrazuje poniższa tabela nr 1. 
Dane w niej zawarte dotyczą roku 1994. 

Tabela nr 1 
Nazwa jednostki szkolącej Liczba przeszkolonych 

RCSA (MODKARiST) Ostrołęka 489 
Ośrodek Szkol. Zawód. I Kierowców LOK Ostrołęka 3 
Spółdzielnia pracy „LINGWISTA" Ostrołęka 1 
Stowarzyszenie Księgarzy w Polsce 1 
PCK Maków Mazowiecki 21 
Ośrodek Szkol, i Doradztwa w zakr. BHP Maków Maz. 1 
Nadleśnictwo Wyszków 5 
Polskie Towarzystwo Ogrodnicze KS w Skierniewicach 4 
ZDZ Ostrołęka 35 
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARRO" Ostrołęka U l 
Instytut Gospodarski Przestrzennej i Komunalnej Warszawa 3 
Biuro Organizacji Badań Naukowych Warszawa 2 
ZDZ Warszawa 4 
ZDZ Wyszków 91 
Szkoła Nauki Jazdy Wyszków 1 
Centrum Kształcenia Budowlanych Warszawa 13 
LOK Wyszków 2 
„ARGUS" Warszawa 1 
„SET" Warszawa 1 
ZDZ Przasnysz 69 
Wielobranżowe Przeds. Prod.-Handl „INTERSUW" 35 
Przasnysz 
Fundacja Gospodarcza Ciechanów 2 
Szkoła Biznesu i Języków Obcych Warszawa 1 

320 



PPKS Przasnysz 1 
Usługi Komputerowe Wiesława Bielecka Tłuszcz 67 
Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa 1 
Ośrodek Szkolenia Kierowców i POP Wyszków 1 
Agencja Ochrony Mienia „Securitas" Warszawa 1 
ZDZ Ostrów Mazowiecka 72 
7557. Małkinia 4? 

Źródło: 
- obliczenia własne i dane z RUP-ów 

Jak widać z powyższej tabeli najwięcej bezrobotnych przeszkoliła 
RCSA w Ostrołęce - 489 osób, a najmniej kilka innych instytuq'i (1-2 
osoby). Należy zaznaczyć, że były to przede wszystkim kursy in-
dywidualne. Sam RCSA jest jedną z największych jednostek szkolą-
cych. Zajmuje on jednak znaczącą pozycję, ponieważ zatrudnia wyso-
ko kwalifikowanych speq'alistów z różnych dziedzin. 

Charakterystyka osobowo-środowiskowa uczestników kursów 

W tej części przedstawiona zostanie charakterystyka bezrobot-
nych, biorących udział w kursach w roku 1994, z uwzględnieniem płci, 
wieku, stanu cywilnego i wykształcenia. W kilku przypadkach dane 
nie są podane ze względu na nieprowadzenie ewidencji tych cech 
w niektórych RUP-ach, stąd też trudności w ich uzyskaniu. 
1. Płeć 
Tabela nr 2 (dane w %) 

RUP Kobiety Mężczyźni 

Maków Mazowiecki 69,4 30,6 
Ostrołęka 54,2 45,8 
Przasnysz 57,6 42,4 
Tłuszcz 21,9 78,1 
Razem 53,4 46,6 

Źródło:dane z poszczególnych RUP-ów 
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Jak pokazują wyraźnie powyższe dane, wśród kursantów nieznacz-
nie przeważają kobiety - 53,4%, mężczyźni - 46,6%. Należy zapew-
ne to tłumaczyć faktem, że duża liczba bezrobotnych to kobiety. 
A więc wynika z tego, że one częściej poszukują możliwości prze-
kwalifikowania się lub przyuczenia do zawodu. Natomiast w po-
szczególnych RUP-ach objętych badaniem sytuacja wygląda podob-
nie, z wyjątkiem Tłuszcza, gdzie mężczyźni stanowią aż 78,1% ogółu 
uczestników. W Makowie Maz. różnica między obydwoma wskaź-
nikami jest dość duża (kobiety - 69,4%, mężczyźni - 30,6%) 

2. Wiek 

Tabela nr 3 (dane w %) 

RUP 18-25 26-30 31-40 41-55 

Maków Maz. 5,4 31,6 27,0 36,0 
Ostrołęka 27,5 11,9 37,6 22,9 
Przasnysz 9,9 25,2 39,6 25,2 
Tłuszcz 49,3 12,5 32,8 5,4 
Razem 20,5 21,0 34,5 24,0 

Źródło jak wyżej. 

Dane liczbowe dla wszystkich RUP-ów z powyższej tabelki poka-
zują, iż przeważa grupa wiekowa 31-40 lat (34,5%). Stosunkowo mało 
kursantów - to osoby w wieku 18-25 lat (20,5%). Rozpatrując po-
szczególne RUP-y proporcje między przedziałami wieku przedstawiają 
się odmiennie. Na przykład w Tłuszczu dominują ludzie młodzi (18-25 
lat), którzy stanowią 49,3%. W Makowie Maz. z kolei najstarsza 
grupa wiekowa 41-55 lat - stanowi aż 36,0% ogółu uczestników. 
Podane wskaźniki ukazują wyraźnie, że występuje duże zróżnicowanie 
w wieku kursantów w rozbiciu na RUP-y. 
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3. Stan cywilny 

Tabela nr 4 

RUP* Wolny(a) Zamężny(a) 

Maków Maz. 37,8 62,1 
Przasnysz 9,0 90,9 
Razem 23,4 76,5 

* Danych z pozostałych RUP-ów nie udało się uzyskać ze względu na 
nieprowadzenie ewidencji tej cechy. 

Źródło: dane z RUP-ów 
Jak wynika z tabeli większość uczestników szkoleń to osoby 

w stanie małżeńskim (76,5%). Podobnie rzecz przedstawia się 
w RUP-ach objętych badaniem. Z tym, że jak widać, nie ma danych ze 
wszystkich Urzędów. Dlatego też nie można wyciągać z powyższego 
zestawienia ogólniejszych wniosków, chociaż i te dane, które są 
podane, obrazują w pewnym stopniu sytuaqę pod względem stanu 
cywilnego. 

4. Wykształcenie 

Tabela nr 5 (dane w %) 

RUP Podst. Zas. zaw. Średn. zaw. Lic. Ogól Wyższe 

Maków Maz. 0,9 18,0 50,5 29,7 0,9 
Ostrołęka 5,5 24,7 59,8 8,2 1,8 
Przasnysz 29,7 37,8 21,7 10,8 -

Tłuszcz 4,1 2,7 57,7 32,8 2,7 
Razem 10,6 22,5 46,4 19,3 U 

Źródło: jak wyżej. 
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Analiza powyższych danych ogólnych dla wszystkich RUP-ów 
wskazuje, że przeważają osoby z wykształceniem średnim zawodowym 
(46,4%). Wyraźna mniejszość, a właściwie niewielki procent uczest-
ników kursów legitymuje się wykształceniem wyższym (1,2%). Stosun-
kowo zaś duży odsetek przeszkolonych stanowią ludzie z wykształ-
ceniem podstawowym (10,6%). W tym przypadku, podobnie jak 
i poprzednio, analogiczne wskaźniki w poszczególnych RUP-ach nie 
pokrywają się w pełni z danymi dla ogółu. I tak np. w Makowie Maz. 
29,7% to osoby, które ukończyły Lic. Ogóln., a w Przasnyszu znaczna 
część, bo 37,8% to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 
Dane z pozostałych RUP-ów pokrywają się z danymi ogólnymi. 

Efektywność szkoleń 

Termin zawarty w podtytule, a z punktu widzenia analizowanej 
problematyki - główny, pochodzi od łacińskiego słowa „offectivus", 
co oznacza skuteczny, wywołujący skutek, sprawny, rzeczywisty, istot-
ny. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż interesujący nas 
termin jest zrozumiały. Jednakże przy głębszym namyśle, szczególnie 
wtedy, kiedy odnosi się do konkretnej problematyki, okazuje się, iż 
trudno go jednoznacznie zdefiniować. 

Przed szczegółowym przedstawieniem kwestii efektywności szkoleń 
bezrobotnych, warto przytoczyć słownikowe wyjaśnienie tego ter-
minu. I tak np. w „Podręcznym Słowniku Języka Polskiego" (wyd. M. 
Arcta z 1939 r.) przy przymiotniku „efektywny" znajduje się lakonicz-
ne objaśnienie typu: istotny, rzeczywisty i nie występuje w ogóle słowo 
efektywność. Zdecydowanie obszerniejsze tłumaczenia interesującego 
nas terminu zawiera wielotomowy „Słownik Języka Polskiego" (z 
1978 r.) - efektywny(niejszy) - dający pozytywny wynik, skuteczny, 
wydajny, zaś efektywność wyjaśnia się następująco: ekonomiczny 
rezultat działalności gospodarczej przez stosunek uzyskanego efektu. 

Nie wnikając w dalszy opis, łatwo zauważyć, iż sam termin 
„efektywność", „efektywny" jest zrozumiały. Natomiast staje się on 
niezwykle złożony jeśli występuje w określonym kontekście. W naszym 
przypadku mamy mówić o efektywności szkoleń bezrobotnych. Od 
razu nasuwa się szereg pytań, np. jak rozumieć to pojęcie w od-
niesieniu do omawianej problematyki? Jak mierzyć w tym znaczeniu 
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ową efektywność czy sprawność działań? Są to pytania tym bardziej 
trudne, iż w odniesieniu do działalności edukacyjne], do której niewąt-
pliwie należy opisywana tematyka, nie używa się terminu efektywność. 
Nawet w specjalistycznych wydawnictwach mówi się o różnych zna-
czeniach tego terminu np.: „o efektywności w badaniach, o efektyw-
ności społecznej, o efektywności ekonomiczno-technicznej, a nie wspo-
mina się ani słowem o kształceniu" (T. Pszczowski: „Mała Encyk-
lopedia Prakseologii i Teorii Organizacji", Warszawa 1978, s. 60) 

Jak więc rozumieć to pojęcie w odniesieniu do podejmowanej tu 
problematyki? Otóż wydaje się, iż za podstawowy wskaźnik „mierze-
nia" efektywności szkoleń należy uznać liczbę osób otrzymujących 
pracę po ukończeniu kursu. Takie też dane ukazuje poniższa tabela. 
Trzeba jednak podkreślić ograniczoność takiego uproszczenia. 

Tabela nr 6 

RUP Liczba osób, które Obecnie Efektywność 
ukończyły kurs zatrudni ony(a)* w % • • 

Maków Maz. 81 38 53,5 
Ostrołęka 109 57 52,2 
Przasnysz 110 48 43,2 
Tłuszcz 73 50 68,4 
Razem 373 193 47,7 

Objaśnienia: 
• chodzi o stosunek liczby zatrudnionych po kursie do ogółu jego uczestników 
•* stan na początku 1995 r. 
Źródło: obliczenia własne i dane z RUP-ów. 

Jak wynika z danych, efektywność na terenie RUP-ów objętych 
badaniem jest na średnim poziomie (47,7%), ale w rozbiciu na 
poszczególne RUP-y analogiczny wskaźnik przedstawia się nieco 
inaczej, bo np. w Tłuszczu stanowi on 68,4%, a w Przasnyszu zaledwie 
43,2%. Natomiast w Ostrołęce i Makowie Maz. wyniósł mniej więcej 
tyle samo (odpowiednio - 52,2% i 53,5%). na podstawie tych danych 
można wyciągnąć wniosek, iż prawie połowa bezrobotnych, biorących 
udział w kursie podejmuje pracę po ukończonym szkoleniu. 
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Dla pełniejszego zobrazowania tej kwestii warto to porównać 
z tabelą zawierającą liczbę bezrobotnych, którzy podjęli pracę w roz-
biciu na okres, jaki upłynął od zakończenia kursu (chodzi o bezrobot-
nych biorących udział w szkoleniach). 

Tabela nr 7 

RUP W ciągu 1 m-ca Wciągu 3 m-cy Po 3 m-cach 

Ostrołęka 37,6 23,8 38,5 
Ostrów Maz. 7,8 25,0 67,2 
Wyszków 21,6 24,3 54,1 
Tłuszcz 23,1 50,0 26,9 
Przasnysz 50,0 45,9 4,1 
Maków Maz. - 18,4 81,6 
Razem 26,0 28,8 45,2 

Źródło: dane z WUP 

Z analizy tabeli nr 7 wynika, że najwięcej osób uzyskuje pracę po 
3 miesiącach od zakończenia kursu (45,2%). Podobnie rzecz przed-
stawia się w poszczególnych RUP-ach, z wyjątkiem Tłuszcza i Przas-
nysza, gdzie analogiczne dane wynoszą odpowiednio: 26,9% i 4,1%. 

Można rozpatrywać także efektywność analizując procent zatrud-
nionych w stosunku do ogółu uczestników z każdego kursu, uwzględ-
niając przy tym nazwę jednostki szkolącej. Warto może podkreślić, że 
znaczna część tych kursów, to kursy indywidualne, organizowane dla 
1-2 osób u pracodawcy. Charakteryzują się one dużą efektywnoś-
cią - w większości przypadków 100%, ponieważ pracodawca przed 
przeszkoleniem bezrobotnego oświadcza na piśmie, że go zatrudni po 
zakończonym szkoleniu. Stąd duża pewność zatrudnienia po takowym 
kursie. 

Drugą sprawą jest to, że efektywność poszczególnych kursów jest 
bardzo zróżnicowana. Ale bywają i takie kursy po których w ogóle 
bezrobotni nie znajdują zatrudnienia. 

Podejmowane są ostatnio działania przez WUP w Ostrołęce, 
mające na celu podniesienie efektywności szkoleń bezrobotnych. 
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W tym kierunku prowadzone są badania reprezentatywne wśród: 
bezrobotnych biorących udział w szkoleniach, pracodawców, instytu-
cji szkolących oraz RUP-ów. Szuka się w ten sposób odpowiedzi na 
pytania: czy kierunki szkolenia są trafnie wybrane i uwzględniają 
potrzeby zgłaszane przez pracodawców? Czy struktura szkoleń od-
powiada potrzebom rynku pracy? Na ile przyuczenie do zawodu 
i przekwalifikowanie wpywa na zmniejszenie liczby bezrobotnych? 
Wreszcie - ilu bezrobotnych, biorących udział w tej formie przeciw-
działania bezrobociu znajduje pracę? Badania są obecnie w fazie 
opracowywania. Wnioski z nich płynące, po ich przeanalizowaniu 
dadzą odpowiedź na powyższe pytania, co na pewno usprawni cały 
system szkoleń bezrobotnych i ich efektywność. Niestety, nie udało się 
autorowi uzyskać dokładniejszych informacji na ich temat. 

Dużo zmian, mających związek z poruszaną problematyką w ni-
niejszym opracowaniu wprowadza ustawa o zamówieniach publicz-
nych z dn. 10.VI.1994 r. (Dz. Ustaw nr 76 z 4 VII. 1994 r.), która 
obowiązuje od początku 1995 roku. Wprowadza ona przetargi, w wy-
niku których wybierane są przez komisje przetargowe w RUP-ach, 
oferty szkoleniowe najkorzystniejsze z punktu widzenia ich ceny, 
zawartości programowej i konkurencyjności. Poniekąd ten element 
wpływa na poprawę jakości usług w tym zakresie. Mówią o tym dane 
liczbowe za I półr. 1995 r., czyli od początku obowiązywania ustawy. 
Efektywność w całym woj. wyniosła 32,9%, gdy tymczasem analogicz-
ny wskaźnik za I półr. 1994 r. wyniósł zaledwie 20,0%, a więc sytuacja 
pod tym względem poprawiła się. 

Wyniki badań ankietowych 

Dla pełniejszego zobrazowania interesującej nas kwestii posłużono 
się ankietą anonimową, celem zorientowania się jak patrzą na kursy 
i szkolenia sami bezrobotni, biorący w nich udział, jak i byli ich 
uczestnicy. 

Sondaż został przeprowadzony metodą audytoryjną i zostało nim 
objętych 26 osób o różnym wykształceniu, z przewagą wykształcenia 
średniego (61,5%). Byli to głównie ludzie młodzi do 35 roku życia 
(84,6%). W badanej grupie przeważały kobiety (73,0%). Jeśli chodzi 
o stan cywilny, dominowały osoby w stanie małżeńskim (53,8%). 
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Ankieta zawierała 6 pytań (w załączeniu) z przewagą pytań zamknię-
tych. Teraz przedstawione zostaną wyniki. 

W jednym z pytań indagowano respondentów o źródła informacji, 
z których dowiedzili się o kursie. 

Odpowiedzi % ogółu 

Z tablicy ogłoszeń 19,2 
Z radia, telewizji, gazet 3,8 
Przypadkowo 38,6 
Z innych źródeł 38,4 

Znaczny odsetek badanych dowiedziało się o kursach przypad-
kowo (38,6%). Na przykład jedna z indagowanych stwierdziła: „w 
momencie podpisywania karty w RUP-ie zostałam powiadomiona 
o kursie przez pracownika urzędu". Taki sam prawie procent (38,4%) 
podkreśliło odpowiedź „z innych źródeł". Natomiast niewielka grupa 
wymieniła ogłoszenia, jako źródło informacji o odbywającym się 
kursie. 

W kolejnym pytaniu chodziło o następującą kwestię: „Czy Pan(i) 
uważa, że ukończenie kursu pomoże Panu(i) w znalezieniu pracy?" 
Wyniki przedstawia zestawienie: 

Odpowiedzi % ogółu 

Na pewno tak 7,6 
Nie jestem pewny(a), 
ale chyba ułatwi znalezienie pracy 53,8 
Chyba nadal pozostanę bez pracy 19,4 
Uczestniczę z innych powodów 19,2 

Dane liczbowe pokazują wyraźnie, że większość jest optymistami 
co do przyszłych rezultatów szkolenia. Część najliczniejsza (53,8%) 
nie jest pewna, czy ułatwi ono znalezienie pracy, ale ma nadzieję, że 
przyniesie pozytywne skutki. Niemały procent (19,2%) badanych 
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uczestniczy w kursie z innych powodów, tj. dla podniesienia swoich 
kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Natomiast 
uderza fakt, iż tylko nieliczna grupa (7,6%) to stuprocentowi optymi-
ści - przekonani, że na pewno znajdą pracę po ukończonym kursie, 
bo wcześniej i w jego trakcie prowadzono z nimi rozmowy, zapew-
niające, że po zakończeniu kursu na pewno otrzymają pracę. 

Prawie 70% (dokładnie 69,3%) badanych to osoby posiadające 
zawód wyuczony. Badani wpisali tu m.in. technik rolnik, pracownik 
administr.-biurowy, maszynistka, technik cukiernik, położna, suw-
nicowa, laborantka. przy czym najwięcej osób wpisało zawód technik 
rolnik - 15%. Jak widać, przeważają zawody związane z pracą fizy-
czną, chociaż nie brakuje i pracowników umysłowych. Większość 
kursantów to ludzie posiadający zawód i pragnący zdobyć nowe 
doświadczenia zawodowe. 

W kolejnym pytaniu chciano poznać sytuację soqalną ankietowa-
nych. Oto wyniki: 

Odpowiedzi %ogółu 

Jestem wyłącznie na zasiłku 15,3 
Jestem na zasiłku i pracuję dorywczo 3,8 
Nie pracuję i nie mam zasiłku 38,7 
Utrzymuję się z innych źródeł 26,9 
Moja sytuacja jest inna 15,3 

Duży procent odpowiedzi skupił się w punkcie: „nie pracuję i nie 
mam zasiłku" (38,7%), co by wskazywało na trudną sytuację socjalną 
kursantów. Znaczny też odsetek (26,9%) odpowiedziało: „utrzymuję 
się z innych źródeł". Tutaj przeważały stwierdzenia w rodzaju: „u-
trzymuję się z zasiłków męża", Jestem na utrzymaniu rodziców", 
„utrzymuję się z renty inwalidzkiej" lub „z renty chorobowej męża". 
Te lakoniczne, skąpe odpowiedzi świadczą dobitnie, że duża liczba 
osób biorących udział w kursie jest w ciężkiej sytuacji materialnej 
i finansowej. W wielu wypadkach głównym źródłem utrzymania są 
dochody współmałżonka lub bliskich i krewnych. Jeden z ankietowa-
nych napisał słowa, chyba nie wymagające komentarza: „moja sytua-
qa jest krytyczna". 
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Bardzo istotną sprawą są subiektywne wrażenia uczestników 
o trwającym szkoleniu. A pytanie brzmiało następująco: „Czy prowa-
dzone dotąd zajęcia zainteresowały Pana(ią)?" Wyniki prezentuje 
zestawienie: 

Odpowiedzi % ogółu 

Wszystkie zajęcia mnie zainteresowały 34,6 
Większość zajęć jest ciekawych 42,5 
Tylko niektóre mnie zainteresowały 7,6 
Nic mnie nie zainteresowało 3,8 
Inna opinia 11,5 

Z analizy tych danych wynika duże zainteresowanie kursantów 
prowadzonymi zajęciami. Stwierdziło tak 42,5%. dla przykładu jedna 
z opinii: „Kursy dają dużo do myślenia. Wiem teraz czego chcę. Dużo 
się nauczyłam". Znaczny procent respondentów (34,6%) odpowie-
działo: „Wszystkie zajęcia mnie zainteresowały", tylko bardzo nielicz-
na grupa (3,8%) uważa, że kurs jest mało interesujący. 

Ostatnie pytanie brzmiało: „Gdyby Pan(i) miał(a) możliwość wy-
boru pracy, to najchętniej podjąłby (podjęłaby) Pan(i) pracę w zawo-
dzie jakim?" Padały różne odpowiedzi, np.: technik ekonomista, 
elektryk, sprzedawca, krawcowa, sekretarka, telefonistka, zdarzały się 
też sporadyczne odpowiedzi typu: „w swoim wyuczonym zawodzie" 
lub „w każdym innym zawodzie, nie kolidującym z moim sumieniem". 
Pewna niewielka część ankietowanych wyraziło to w słowach: „w 
zawodzie obojętnie jakim". 

Powyższych danych sondażowych nie wolno uogólniać ze względu 
na małą populację objętą badaniem. Można już jednak na ich pod-
stawie pokusić się o kilka refleksji o trudnej sytuacji finasowej bez-
robotnych, biorących udział w przyuczeniu lub przekwalifikowaniu się 
do zawodu, o optymizmie w stosunku do rezultatów kursu w porów-
naniu z apatią przed kursem, o dużym zainteresowaniu szkoleniem 
osób biorących w nim udział. 

Sondaż przeprowadzony wśród byłych uczestników wybranych kur-
sów dla bezrobotnych 
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W tym przypadku posłużono się ankietą anonimową, którą przep-
rowadzono, wysyłając ją drogą pocztową na adres byłych uczestników 
danych kursów. Wysłano do 30 osób, a otrzymano z powrotem tylko 
15 ankiet, formularz ankietowy składał się z 6 pytań zamkniętych (w 
załączeniu). Adresy uczestników uzyskano w dwóch RUP-ach. Mała 
ilość przebadanych wynika stąd, że autorowi odmówiono udostęp-
nienia danych personalnych kursantów w RUP-ach, powołując się na 
tajemnicę służbową. 

Wśród tej skromnej, badanej populacji dominowały kobiety 
(64,2%) ogół ankietowanych. Ponad połowę stanowiły osoby w stanie 
małżeńskim (71,4%), z wykształceniem średnim zawodowym (71,4%). 
Znaczny odsetek posiadał wykształcenie zasadnicze zawodowe 
(21,4%). 

W pierwszym pytaniu proszono o wyrażenie opinii o odbytym 
kursie. Oto jakie uzyskano dane: 

Odpowiedzi % ogółu 

Uważam, że kurs dużo mi dał i ułatwił 
znalezienie pracy 35,7 
Sporo mnie nauczył, ale nie pomógł 
w znalezieniu pracy 50,1 
Mam inną opinię 14,2 

Połowa ankietowanych wyraża opinię (50,1%), że kurs sporo 
nauczył, ale nie pomógł w znalezieniu pracy. Z tego można wnios-
kować, iż szkolenie nie przyniosło efektu w postaci znalezienia zatrud-
nienia, a jedynie wzbogaciło o nowe doświadczenia i kwalifikacje. 
Część badanych (35,7%) odpowiedziało: „uważam, że kurs dużo mi 
dał i ułatwił znalezienie pracy". Niewielka grupa (14,2%) wyraziła 
inną opinię. Zdarzały się różne wypowiedzi. Przykładowo dwie skraj-
ne wypowiedzi o tym samym kursie: 
„Uważam, że szkolenie odbyte w okresie 5 miesięcy to bardzo duża 
strata czasu, jak również strata finansowa dla skarbu państwa". 
„Szkolenie zawodowe, które odbyłem z zakresu przedsiębiroczości, 
pomogło mi pozytywnie patrzeć na świat i zachodzące w nim procesy 
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społeczno-gospodarcze. Ponadto wykładowcy nie tylko umieli przeka-
zać wiedzę, ale potrafili dać szacunek, zaufanie i ciepłą atmosferę". 

Dla rozpatrywanej w niniejszym opracowaniu tematyki duże zna-
czenie miało to, czy obecnie „Pan(i) pracuje, czy też pozostaje bez 
pracy?" odpowiedzi na to pytanie pokazują w pewnym stopniu 
efektywność. 

Odpowiedzi % ogółu 

Jestem wyłącznie na zasiłku 14,4 
nie mam zasiłku i nie pracuję 21,4 
Pracuję na stałe w zawodzie 21,4 
Moja sytuaq'a jest inna 42,8 

42,8% przyznaje: „moja sytuacja jest inna". Ankietowani wpisy-
wali tu różne zdania, m.in.: 
„Obecnie jestem w trudnej sytuaqi. Mam grupę inwalidzką. Dotych-
czas pracodawcy nie wykazują zainteresowania bezrobotnymi, gdyż 
czują się jakby stanowili elitę władzy w zakładzie pracy, natomiast 
bezrobotni są w ogóle im niepotrzebni". 
„Nie mam zasiłku i nie pracuję. Utrzymujemy się z zasiłków męża". 
„Pracuję na robotach publicznych". 
„Jestem zatrudniona na czas określony (6 miesięcy) na stanowisku 
pracownika fizycznego. Praca nie wymaga żadnych kwalifikacji". 

Te wypowiedzi chyba mówią same za siebie. Większość ankietowa-
nych jest w trudnej sytuaq'i - nie ma stałej pracy, jest na utrzymaniu 
współmałżonka lub innych członków rodziny. Stąd można wnios-
kować, że zaliczony kurs nie pomógł w znalezieniu pracy. Zaledwie 
21,4% stwierdziło: „pracuję na stałe w zawodzie". Badani wpisywali 
w tym przypadku m.in.: technik ekonomista, główna księgowa, tech-
nik rolnik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. 

Czy ankietowani odczuwają jeszcze potrzebę przeszkolenia w ja-
kiejś dziedzinie, czy zawodzie? 
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Odpowiedzi % ogółu 

Chciałbym(łabym) odbyć przeszkolenie 
w dziedzinie, zawodzie 64,2 
Mam wystarczające przygotowanie do za-
wodu i nie są już mi potrzebne kursy ani 
szkolenia 7,1 
Trudno powiedzieć 28,7 

Z analizy tej wynika, iż zdecydowana większość (64,2%) an-
kietowanych pragnie zdobyć jeszcze nowe kwalifikacje i zwiększyć 
swoje szanse na znalezienie pracy. Zaś tylko 7,1% nie zamierza brać 
już udziału w kursach ani szkoleniach i podnosić swojej wiedzy 
zawodowej, gdyż jest przekonana, żerna wystarczające przygotowanie 
do wykonywania zawodu. W punkcie ,,Chcialbym(labym) odbyć 
szkolenie w zawodzie-dziedzinie", wpisano m.in.: biegły rewident, 
obsługa komputera, księgowość, krawcowa, hydraulik. 

Wnioski końcowe 

Chociaż przedstawiony opis jest tylko przyczynkiem do podjętej 
problematyki, tym niemniej nasuwa się kilka ogólniejszych refleksji. 
Między innymi szkoleniem bezrobotnych zajmuje się wiele różnych 
instytucji. Ta różnorodność i zarazem konkurencyjność w programo-
waniu szkoleń i ich organizacji jest pozytywnym zjawiskiem. Wejście 
w życie Ustawy o zamówieniach publicznych dało możliwość wprowa-
dzenia gry rynkowej i rywalizacji pod względem ceny i zawartości 
programowej ofert szkoleniowych proponowanych przez poszczególne 
jednostki szkolące. To pozwoliło na wyłonienie się i utrzymanie tylko 
tych instytucji, które szkolą tanio i solidnie jakościowo. Ma to 
niebagatelny wpływ na efektywność w omawianym tu zakresie. Uczes-
tnik dobrego pod względem merytorycznym kursu jest lepiej przygoto-
wany i przez to zwiększa swe szanse na znalezienie pracy. 

Zwraca uwagę również inny fakt. Otóż przyuczanie bezrobotnych, 
co wynika z przedstawionej analizy, staje się zjawiskiem coraz szer-
szym i niewątpliwie ważnym, jako specyficzny tor edukacji, mało 
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dotąd opisany i zbadany. Nasuwa się więc szereg pytań, np.: jakim 
przygotowaniem dysponuje kadra, która zajmuje się organizacją 
owych szkoleń? Czy przykłada się dostateczną wagę do tego typu 
działalności? 

Poza tym w obecnej chwili, gdy w naszym kraju liczba bezrobot-
nych wynosi prawie 3 min osób, a spośród nich duża część to ludzie, 
nie mający prawa do zasiłku - problem szkolenia bezrobotnych na-
biera szczególnej wagi. Dla niektórych jest to przecież jedyna droga 
wyjścia z ciężkiej sytuacji bezrobotnego. 

I jeszcze jedna konstatacja. Otóż chcąc w sposób wyczerpujący 
opisać efektywność szkoleń, należałoby podjąć bardziej wnikliwe, 
specjalne badania, oparte np. na prześledzeniu losów znaczniejszej 
liczby uczestników z poszczególnych kursów. 
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