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Wstęp
Flexicurity to sztuka godzenia interesów pracownika i pracodawcy oparta
na zasadzie win-win. W modelu ﬂexicurity zakłada się, że rynek pracy powinien być
jednocześnie elastyczny i bezpieczny. Autorzy koncepcji przyjmują, że ten sposób
funkcjonowania rynku pracy jest rozwiązaniem adekwatnym do wymogów współczesności, stwarzającym szansę na stabilny i trwały rozwój społeczno-gospodarczy.
Akcentowana w modelu elastyczność i bezpieczeństwo mają charakter wielowymiarowy. W literaturze przedmiotu spotkać się można najczęściej z takimi rodzajami
elastyczności jak: zatrudnieniowa, funkcjonalna i płacowa. W przypadku kategorii
bezpieczeństwa podział też jest złożony. Kryje się pod nim pojęcie bezpieczeństwa
pracy, zatrudnienia, dochodu, czy wreszcie tzw. bezpieczeństwo kombinowane.
Przytoczona klasyﬁkacja ukazuje, jak wieloaspektowy charakter ma ﬂexicurity, a jednocześnie jest dowodem na to, że w realnym świecie brak jest możliwości
stworzenia jednego, uniwersalnego rozwiązania akceptowalnego wszędzie i przez
wszystkich. Poszczególne ścieżki dochodzenia do ﬂexicurity, wyznaczone przez
specyﬁczne, wewnętrzne uwarunkowania rozwojowe, nie muszą, a wręcz nawet nie
mogą być identyczne. Rodzi to potrzebę poszukiwania rozwiązań szytych na miarę,
stanowiących odzwierciedlenie rzeczywistych możliwości i potrzeb członków danej
zbiorowości. Jak pokazują doświadczenia wielu krajów, równoważenie elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy, choć jest zadaniem trudnym to jednak nie niemożliwym do realizacji. Polityka oparta o zasady ﬂexicurity może być z powodzeniem stosowana na różnych poziomach, zarówno w skali makro, obejmującej całą
gospodarkę kraju, jak i mikro, czyli w poszczególnych, indywidualnie traktowanych
organizacjach, kształtujących w określony sposób swoje relacje z pracownikami.
Skuteczność polityki ﬂexicurity, wyrażająca się we wzajemnym wspieraniu się
elastyczności i bezpieczeństwa warunkowana jest przez cztery jej zasadnicze komponenty, określone w szeregu dokumentów unijnych. Są nimi:
• elastyczne i przewidywalne warunki umów,
• wszechstronne systemy uczenia się przez całe życie,
• skuteczna, aktywna polityka rynku pracy,
• nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego.
W przedmiotowym tekście zostały one potraktowane jako instrumenty polityki
ﬂexicurity, pełniąc funkcję fundamentu, na którym oparto strukturę logiczną opracowania.
Niniejsza publikacja jest kolejną po Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy pozycją, powstałą w ramach projektu Flexicurity — szansa
na zrównoważony rozwój rynku pracy. Sam projekt, realizowany na terenie woje-
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wództwa podlaskiego przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych oraz Uniwersytetem w Białymstoku służyć ma krzewieniu i popularyzacji idei ﬂexicurity. O ile zasadniczym celem
pierwszej publikacji było przybliżenie czytelnikowi pojęcia i koncepcji ﬂexicurity,
obecnie nacisk został położony na kwestie bardziej szczegółowe, związane z praktycznym stosowaniem narzędzi polityki ﬂexicurity w województwie podlaskim.
Całość opracowania tworzą trzy, wzajemnie się uzupełniające i logicznie ze sobą
powiązane części. W rozdziale pierwszym, noszącym tytuł Instrumenty realizacji
polityki ﬂexicurity w wymiarze regionalnym — województwo podlaskie, znalazły
się teksty o charakterze naukowo-badawczym, których autorzy w sposób wyczerpujący, w oparciu o własną wiedzę i posiadane doświadczenie, scharakteryzowali
poszczególne grupy instrumentów polityki ﬂexicurity, przedstawili uwarunkowania regulacyjno-prawne ich stosowania, a następnie podjęli się próby zdiagnozowania stanu ich wykorzystania i oddziaływania na podlaski rynek pracy. W rozdziale tym znalazły się również autorskie rekomendacje, które mogą stanowić
podstawę podejmowania decyzji w zakresie kształtowania polityki rynku pracy.
Odmienny charakter mają pozostałe dwa rozdziały. Zawierają wybitnie empiryczny materiał, w głównej mierze pozyskany w drodze indywidualnych wywiadów, przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz instytucji
zaangażowanych w realizację polityki rynku pracy. W rozdziale drugim, zatytułowanym Flexicurity w opinii praktyków, znalazł się interesujący, zarówno w aspekcie poznawczym jak i badawczym tekst, stanowiący transkrypcję rozmów z osobami stykającymi się na co dzień z realiami podlaskiego rynku pracy, w czterech
przedmiotowych obszarach komponentów polityki ﬂexicurity. Opinie wypowiadane przez reprezentantów Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Zakładu
Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy dają możliwość szerszego
i głębszego, wieloaspektowego spojrzenia na możliwości realizacji polityki ﬂexicurity w wymiarze regionalnym. W przytaczanych wypowiedziach natknąć się
można na przykłady zarówno świetnych, godnych naśladowania praktyk i sposobów zachowań, jak i te, które należałoby z naszej rzeczywistości eliminować, czy
wręcz piętnować.
Zbliżoną do rozwiązania, którym posłużono się w rozdziale drugim formułę,
zastosowano w ostatniej części publikacji. Rozdział, zatytułowany Godni naśladowania, stanowi swoistą, empiryczną syntezę treści, których upowszechnienie było
zamysłem realizatorów projektu. Rozdział zawiera przykłady wybranych ﬁrm, zróżnicowanych pod względem rozmiaru i proﬁlu prowadzonej działalności, które poprzez realizowaną w wymiarze swojej organizacji politykę personalną przyczyniają
się, być może nawet nieświadomie, do krzewienia idei ﬂexicurity. Wśród opisywanych przypadków znalazły się:
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• Promotech — ﬁrma, która swoją długoletnią historią i prowadzoną w sposób
odpowiedzialny, również w trudnych czasach kryzysu polityką, udowodniła
jak ważny jest pracownik i jego potrzeby,
• Drewlux — przedsiębiorstwo, z uwagi na swoją wielkość znane nielicznym,
ale potraﬁące w sposób niekonwencjonalny, łamiąc utarte stereotypy zredeﬁniować miejsce kobiety na rynku pracy,
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej — Podlaskie Centrum — organizacja pozarządowa, stanowiąca wzorcowy przykład działania samonapędzającego się mechanizmu motywacyjnego,
• Tomas Consulting — ﬁrma, która zawieszając wysoko poprzeczkę kompetencyjną swoim pracownikom, czyni z nich ludzi sukcesu na rynku pracy.
Z uwagi na wieloaspektowy i jednocześnie ważny dla większości społeczeństwa
zakres tematyczny poruszanych w tekście zagadnień oraz urozmaicony sposób ich
prezentacji, publikacja adresowana jest do szerokiego gremium osób, współzainteresowanych sprawnym funkcjonowaniem rynku pracy. Wyrażamy nadzieję, że niniejsze opracowanie efektywnie przysłuży popularyzacji idei ﬂexicurity, a zamieszczony w nim materiał stanie się inspiracją nie tylko do głębszych przemyśleń ale
również do zmiany postaw, odpowiadających ﬁlozoﬁi ﬂexicurity.
dr Adam Tomanek
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Rozdział 1.
Instrumenty Realizacji
Polityki Flexicurity
w Wymiarze Regionalnym —
Województwo Podlaskie
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dr Lucyna Machol-Zajda
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Elastyczne i Przewiadywalne
Warunki Umów
1. Wstęp
Koncepcja ﬂexicurity na rynku pracy to idea pozytywnego sprzężenia zwrotnego
między elastycznością i bezpieczeństwem. W Unii Europejskiej przyjęto, iż jej wdrożenie
jest niezbędne do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej, a obecnie strategii Europa 2020.
Koncepcja elastyczności i pewności zatrudnienia stała się odpowiedzią na potrzebę
poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy.
Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans,
powiedział: Flexicurity jest najlepszym sposobem zapewnienia obywatelom Europy
wysokiego bezpieczeństwa zatrudnienia, aby na każdym etapie życia zawodowego
mieli oni zarówno możliwość znalezienia dobrej pracy, jak i nadzieję na korzystny
rozwój kariery w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczym. Model ten
wprowadza równowagę praw i obowiązków pracowników i przedsiębiorstw, a także
organów publicznych: każda z tych stron jest zobowiązana działać na rzecz zatrudnienia, społeczeństwa i trwałego wzrostu.1

2. Elastyczne i przewidywalne warunki umów oraz elastyczne
formy pracy w polityce zatrudnienia
Zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy zasadza się na płynnie przebiegających zmianach (przejściach)
1
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Flexicurity — dobra praca dla większej liczby ludzi, Bruksela 27.06.2007 r.
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w życiu zawodowym człowieka: zakończenie okresu nauki i życia zawodowego, zmiana pracy, podjęcie pracy po okresie bezrobocia lub braku zatrudnienia, przejście na
emeryturę. Nie ogranicza się do zwiększenia możliwości przedsiębiorstw w zakresie
zatrudniania i zwalniania pracowników, ani nie oznacza, że umowy na czas określony
są już niepotrzebne. Chodzi tu o możliwości zmiany pracy na lepszą, awansu i optymalnego rozwoju indywidualnych zdolności. Elastyczność oznacza również elastyczną
organizację pracy, ułatwiającą szybkie i skuteczne zaspokojenie nowych potrzeb, opanowanie nowych umiejętności i pogodzenie pracy z życiem prywatnym.2
W czerwcu 2007 r.3 Komisja Europejska przedstawiła wnioski zmierzające
do ustanowienia wspólnych zasad ﬂexicurity — modelu łączącego elastyczność i bezpieczeństwo dla pracowników i przedsiębiorstw, sprzyjającego konkurencyjności,
zatrudnieniu i zadowoleniu z pracy. W dokumentach UE przyjęto, że dla osiągnięcia równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy konieczne
jest spełnienie czterech warunków, które nazywa się również elementami pojęcia
ﬂexicurity: elastyczne i przewidywalne warunki umów (z perspektywy pracownika
i pracodawcy, a także osób posiadających i nieposiadających stałego zatrudnienia)
osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji
pracy, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie (LLL)4, skuteczna aktywna
polityka rynku pracy (ALMP)5 oraz nowoczesne systemy zabezpieczenia socjalnego. Dotychczasowe badania i analizy pok azują, że wymienione cztery komponenty
ﬂexicurity mogą i powinny wzajemnie się wspierać, poprawiając stopy zatrudnienia
zarówno ogółem jak i poszczególnych grup pracowników: kobiet, młodzieży, osób
starszych, osób niepełnosprawnych.
Nie istnieje jednak jednolite rozwiązanie ﬂexicurity dla wszystkich krajów członkowskich UE, a podejmowane działania powinny uwzględniać konkretną sytuację
2
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Parlamentu Euiropejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Wspólne zasady wdrażania modelu
ﬂexicurity, Bruksela 27.06.2007 r.
3
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through ﬂexibility and security, www.ec.europa.eu
4
LLL – Lifelong Learning Programme – Program Uczenie się przez całe życie jest kolejną inicjatywą
w obszarze edukacji i nauki, którą przyjął Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 15
listopada 2006 r. decyzją nr 1720/2006/WE. Obejmuje on okres od 2007 do 2013 roku, będzie w nim
uczestniczyć 31 krajów: 27 krajów Unii Europejskiej, kraje EFTA i EOG - Islandia, Norwegia i Lichtenstein oraz Turcja jako kraj kandydujący.
5
ALMP - Active Labour Market Policy – celem tej polityki jest zwiększenie zatrudnienia i spadek
bezrobocia dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu na szanse znalezienia pracy przez osoby nimi
objęte, poprzez zwiększanie popytu na pracę (subsydiowanie zatrudnienia, roboty publiczne), a także
usprawniające funkcjonowanie samego rynku (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe). Część
programów realizuje także postulaty polityki społecznej (zapewnienie dochodu, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu). OECD i UE od początku lat 90. rekomendują aktywną politykę rynku
pracy w przekonaniu o jej skuteczności w redukcji bezrobocia.

— 14 —

gospodarczą, społeczną, polityczną oraz prawną. Każdy kraj powinien określić odpowiedni zestaw środków i działań na rzecz optymalnej kombinacji dwóch elementów składowych idei ﬂexicurity: elastyczności i bezpieczeństwa.
Aby ułatwić krajowe debaty dotyczące celów strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia opracowano na poziomie UE pewną liczbę wspólnych zasad wdrażania modelu ﬂexicurity.
Aby ułatwić krajowe debaty dotyczące celów strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia opracowano na poziomie UE pewną liczbę wspólnych zasad wdrażania modelu ﬂexicurity.
29 listopada 2007 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wspólnych
zasad wdrażania modelu ﬂexicurity (2007/2209 (INI)6, w której zaproponowano
Radzie Europejskiej przyjęcie wyważonego zbioru zasad ﬂexicurity opartego na
tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości oraz umacnianiu europejskiego modelu
społecznego.
W kontekście rozważań nad interesującym nas w tym miejscu komponentem
ﬂexicurity zwrócono uwagę na konieczność:
• propagowania stabilnych stosunków pracy i zrównoważonych działań na
rynku pracy;
• działania na rzecz elastycznych i pewnych umów oraz przeciwko praktykom
wykorzystywania pracowników zwłaszcza przez niektóre umowy niestandardowe;
• przełamanie segmentacji rynku pracy poprzez wspieranie bezpieczeństwa
zatrudnienia oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy; wszyscy pracownicy
muszą mieć te sama prawa podstawowe niezależnie od ich szczególnego statusu zatrudnienia;
• promowanie godzenia zatrudnienia z życiem osobistym i promowanie koncepcji godnej pracy;
• partnerstwo pomiędzy rządem (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) partnerami społecznymi oraz społeczeństwem obywatelskim w zarządzaniu zmianami.
Obok wniosków Rady ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Komisja Europejska podjęła w 2008 r. inicjatywę publiczną w ścisłej współpracy z europejskimi
partnerami społecznymi, która przyjęła formę Misji w sprawie modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego.7 Celem misji było ułatwienie dialogu
Parlament Europejski, Wspólne zasady dotyczące modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa
socjalnego, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007. Dziennik Urzędowy UE
C297 E/174 z 20.11.2008 r.
7
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans,
Misja w sprawie modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (ﬂexicurity), Bruksela,
8 lutego 2008 r.
6
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między podmiotami europejskimi a krajowymi oraz wymiana dobrych praktyk
i wspieranie procesu wzajemnego uczenia się. We wnioskach z wizyty Misji Komisji
Europejskiej ds. ﬂexicurity, która miała miejsce w Polsce 23 czerwca 2008 r. podkreślono konieczność podejmowania nowych inicjatyw, które mogłyby przyczynić
się do jeszcze lepszego i bardziej efektywnego realizowania przez Polskę wszystkich
komponentów ﬂexicurity. Zwrócono szczególną uwagę na doniosłą rolę partnerów
społecznych i konieczność zrównoważonego podejścia do kwestii ﬂexicurity. Oznacza ono z jednej strony równowagę między elastycznością a bezpieczeństwem oraz
konieczność uwzględniania zarówno potrzeb pracowników jak i pracodawców.
Składowe pojęcia ﬂexicurity, niezależnie od tego czy potraktujemy je jako strategię, stan rzeczy, czy narzędzie analityczne są pojęciami wielowymiarowymi, które
mogą przybierać różnorodne kształty. Przełomowym aspektem koncepcji ﬂexicurity było powiązanie różnorodnych form elastyczności z formami bezpieczeństwa,
które występują w różnych krajowych systemach rynku pracy. Per Madsen (Madsen 2010) przyjmując za punkt wyjścia model elastycznego przedsiębiorstwa wg
Atkinsona i wiążąc go z czterema formami bezpieczeństwa przedstawił szesnaście
potencjalnych kombinacji ﬂexicurity, które mogą służyć do opisu różnorodnych
polityk ﬂexicurity. Po stronie elastyczności w stworzonej macierzy znalazła się elastyczność numeryczna, elastyczność czasu pracy, elastyczność funkcjonalna oraz
elastyczność płac. Po stronie bezpieczeństwa wymienia się bezpieczeństwo miejsca pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, bezpieczeństwo dochodu oraz bezpieczeństwo łączne, czyli dostępne możliwości łączenia życia zawodowego i prywatnego
np. poprzez programy emerytalne, urlopy macierzyńskie, sektor pracy dobrowolnej
w ramach wolontariatu. Dotychczasowe badania i debaty współzależności między
różnymi aspektami elastyczności i bezpieczeństwa pokazują, że relacje są bardo złożone, a charakter wzajemnego oddziaływania bezpieczeństwa i elastyczności zależy
od konkretnych okoliczności i przyjmowanych rozwiązań.
Ocenę komponentu ﬂexicurity przyjętego pod roboczą nazwą elastyczne i przewidywalne warunki umów poszerzoną o elastyczne formy pracy i organizacji, komplikuje fakt, że praktyczne rozwiązania wykorzystywane na rynku pracy są bardzo
zróżnicowane, funkcjonują na różnych poziomach (kraj, region, branża, ﬁrma,
społeczność lokalna) a także regulowane są w różny sposób (w ustawach, układach
zbiorowych, indywidualnych umowach o pracę). Nie mamy tu więc do czynienia
z rozwiązaniami kompleksowymi, a zbiorem różnorodnych rozwiązań cząstkowych.
W przyjmowanych i realizowanych w poszczególnych krajach koncepcjach ﬂexicurity kładzie się nacisk na różne elementy składowe. Bardzo ważnym elementem
tej koncepcji, o którym nie możemy zapomnieć, niezależnie od akcentu kładzionego na poszczególne elementy składowe, jest sposób wdrażania określonych rozwiązań.
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I tak np. w Danii kładzie się szczególnie nacisk na łatwość zwolnień pracowników przy jednoczesnym dążeniu do tego by mogli jak najszybciej znaleźć nowe
miejsce pracy, korzystając w tym okresie ze świadczeń społecznych oraz z aktywnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Duński model rynku pracy jest często określany jako złoty trójkąt ﬂexicurity, który łączy wysoką mobilność
zawodową między różnymi miejscami pracy z kompleksową siecią zabezpieczenia
społecznego dla bezrobotnych i aktywną polityką wobec rynku pracy.
Przyglądając się duńskiemu modelowi ﬂexicurity, który traktowany był przez
długi czas w Europie jako model wzorcowy należy pamiętać, że nie był on wynikiem dalekosiężnego programu, lecz następstwem wieloletniego historycznego procesu rozwoju (Powszechnej umowy zawartej z partnerami społecznymi
w 1899 r.; reformy systemu świadczeń dla bezrobotnych z 1970 r., oraz wieloletniej tradycji interwencji w zakresie funkcjonowania rynku pracy i reformy polityki rynku pracy, który był rezultatem kompromisu zawartego w specjalnej komisji
trójstronnej).
Holenderska polityka ﬂexicurity była rozwijana w sposób przemyślany i można ją ogólnie scharakteryzować jako dążenie do normalizacji pracy atypowej przy
zachowaniu elastyczności na rynku pracy. Holenderski rynek pracy wyróżnia się
wysokim poziomem elastyczności numerycznej: zatrudnienia tymczasowego i zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W Niemczech i Belgii położono natomiast większy nacisk na elastyczność funkcjonalną na wewnątrzzakładowych rynkach pracy, elastyczność czasu pracy, oferując w ten sposób kilkanaście rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem
pozazawodowym.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opracowując na wniosek
prezydencji szwedzkiej, opinię w sprawie Wykorzystania ﬂexicurity w zakresie restrukturyzacji w kontekście rozwoju globalnego8 zaproponował, by reformy oparte na
modelu ﬂexicurity zostały w związku z kryzysem starannie przeanalizowane, aby
uniknąć niepożądanych skutków społecznych i politycznych. Zdaniem Komitetu
Komisja Europejska powinna skoncentrować się na elastyczności wewnętrznej, która może być skutecznym narzędziem w walce z bezrobociem w ramach ﬂexicurity.
Przypomnijmy w tym miejscu, że Komitet Regionów jeszcze przed kryzysem ﬁnansowym wyrażał wątpliwości co do dominującej roli elastyczności zewnętrznej
w podejściu Komisji Europejskiej. Sformułowanie, które jest pierwszym członem
analizowanego w tej części komponentu elastyczne i przewidywalne warunki umów
zdaniem Komitetu Regionów budzą zaniepokojenie, ponieważ otwierają furtkę dla
8
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Wykorzystanie modelu ﬂexicurity w zakresie restrukturyzacji w kontekście rozwoju globalnego, Opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji szwedzkiej
przyjęta na 456 sesji plenarnej Komitetu 1 października 2009 r., Dz. U.UE 23.12.2009 r.
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daleko idącej deregulacji normalnych stosunków pracy, sprzyjając rozpowszechnianiu niepewnych form zatrudnienia.
Konieczne jest w świetle dotychczasowych obserwacji zdaniem Komitetu poważne przeanalizowanie kwestii bezpieczeństwa oraz równowagi między bezpieczeństwem a elastycznością. Elastyczność wewnętrzna powinna być rezultatem
dialogu społecznego między kadrą kierowniczą a pracownikami lub ich przedstawicielami, partnerami społecznymi, na szczeblu przedsiębiorstwa lub danej branży. Model ﬂexicurity będzie użyteczny tylko wtedy, gdy będzie mu towarzyszyło zrozumienie
ze strony wszystkich partnerów społecznych. Dialog społeczny pozwala na przyjęcie różnorodnych rozwiązań wewnątrz ﬁrm, co stwarza im duże możliwości dostosowawcze, niezależnie od ożywienia czy spowolnienia rytmu działalności. Słuszność
opinii EKES potwierdzają wyniki badań i analiz przeprowadzonych w wielu krajach.
Od początku lat 90. wielu analityków uważało, że niskie uzwiązkowienie, niewiążący charakter umów o pracę, ograniczona ochrona prawna pracy i znaczna elastyczność zatrudnienia to skuteczne środki zwalczania bezrobocia. Dziś jak wynika
z raportu OECD 20099 trudno tak pojmowaną elastyczność rekomendować jako
środek poprawy sytuacji na rynkach pracy i czynnik aktywizacji zawodowej. Przeprowadzane w wielu krajach w ostatnich latach reformy strukturalne i uelastycznianie rynku pracy nie pomogły w zwalczaniu wywołanej czynnikami ﬁnansowymi
recesji.
Światowy kryzys ﬁnansowy i gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku wywierał w różnym stopniu w poszczególnych krajach negatywny wpływ na sytuację gospodarczą, a także stan rynku pracy. Cudowny lek na bezrobocie jakim okrzyknięto
koncepcję ﬂexicurity przestał być skuteczny. W obliczu kryzysu ﬂexicurity zaczęło
kuleć: pojawiło się coraz więcej elastyczności, coraz mniej bezpieczeństwa.
Dziś duńscy pracownicy nie mogą wyzbyć się obaw czy zastosowany w 1994
roku ten cudowny lek, chwalony w kraju i w całej Europie uchroni ich przed najgorszą recesją od wielkiego kryzysu z lat 30 z jaką królestwo musiało się zmierzyć.
Gwałtowny wzrost bezrobocia (w wielu sektorach wskaźniki te podwoiły się w okresie roku), obniżenie bezpieczeństwa socjalnego (bezpieczeństwo socjalne przestało
być priorytetem na rzecz, obniżenia strukturalnego bezrobocia), surowsze warunki
otrzymywania zasiłku pokazują, ze w obliczu kryzysu coraz trudniej zapewnić bezpieczeństwo socjalne.
Kolejny długofalowy program rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii
Europejskiej, będący zmodyﬁkowaną kontynuacją Strategii Lizbońskiej, nosi nazwę
Europa 2020 — Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjaEmployment Outlook 2009
Nowa europejska strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego pt. Europa 2020 została
zatwierdzona 17 czerwca 2010 r. na szczycie UE w Brukseli
9

10
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jącego włączeniu społecznemu.10 Jej założenia, jak podkreślił Jose Manuel Barroso,
to więcej miejsc pracy i większy standard życia. Zamiast jednego nadrzędnego celu
w Strategii, przyjęto pakiet pięciu głównych celów ilościowych11 (ustalanych indywidualnie dla poszczególnych krajów członkowskich z uwzględnieniem ich konkretnych warunków i możliwości) oraz zastosowano nowy instrument realizacyjny
w postaci tzw. inicjatyw przewodnich wpisujących się w realizację trzech głównych
wzajemnie powiązanych priorytetów strategii: rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Choć interesujący nas komponent: elastyczne i przewidywalne warunki umów
(elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy) wpisany został formalnie
w priorytet rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu to aspekty związane z organizacją pracy i wykorzystywaniem w praktyce różnorodnych elastycznych rozwiązań na rynku pracy można powiązać zarówno z priorytetem inteligentny wzrost jak
i zrównoważony wzrost.
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza wzmocnienie pozycji
obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie
w kwaliﬁkacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy, systemów
szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie
z nimi oraz móc budować spójne społeczeństwo.
Inicjatywą przewodnią dla priorytetu wzrost sprzyjający społecznemu włączeniu
jest Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Na poziomie UE, Komisja
zobowiązała się między innymi do opracowania i zrealizowania, wraz z partnerami
społecznymi, drugiego etapu programu ﬂexicurity aby znaleźć metody lepszego radzenia sobie z transformacją gospodarczą oraz walczyć z bezrobociem i zwiększyć
poziom aktywności zawodowej. Niezbędne jest także dostosowanie ram prawnych
zgodnie z zasadami inteligentnych regulacji do zmieniających się modeli organizacji pracy (np. czas pracy, delegowanie pracowników) oraz nowych zagrożeń dla
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ułatwienie i wspieranie mobilności siły
roboczej w UE oraz lepsze dopasowywanie popytu i podaży na rynku pracy.
Na poziomie krajowym Polska jako kraj członkowski będzie musiała, zgodnie
z uzgodnieniami Rady Europejskiej zrealizować własną ścieżkę ﬂexicurity. Efek-

11

Pięć głównych celów ilościowych:
- wzrost stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata z obecnych 69% do co najmniej 75%,
- osiągnięcie 3% udziału nakładów PKB na B+R,
- redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990 lub 30%
w sprzyjających warunkach, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% ﬁnalnej
konsumpcji energii, 20% wzrost efektywności energetycznej,
- zmniejszenie udziału osób wcześnie kończących edukację oraz wzrost udziału osób w wieku
30-34 lata mających ukończone wykształcenie wyższe,
- redukcja liczby osób żyjących poniżej granicy ubóstwa.
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tem podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań powinno być dążenie
do zmniejszenia segmentacji rynku pracy, ułatwianie wprowadzania pożądanych
zmian oraz uwzględnianie kwestii godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Niezbędna staje się analiza i regularnie monitorowanie skuteczności działania systemów
podatkowych i systemów świadczeń społecznych, wspieranie nowych rozwiązań
organizacyjnych ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego, wspieranie aktywności osób starszych oraz kontrola i skuteczne wprowadzanie w życie
wyników dialogu społecznego.

3. Elastyczne formy pracy w kontekście
obowiązujących przepisów prawnych —
korzyści i zagrożenia dla pracownika i pracodawcy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki12, który odpowiada na wyzwania płynące
z odnowionej Strategii Lizbońskiej określił cele, wśród których z punktu widzenia interesującej nas problematyki należy wymienić: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, konieczność koncentracji działań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu zasobów pracy oraz zwiększeniu
elastyczności rynku pracy, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur
administracyjnych państwa.
Pomiar elastyczności rynku pracy okazał się niezwykle trudny ze względu na
wieloaspektowość samego pojęcia, a także jego aspekty ilościowe i jakościowe.
Przypomnijmy, że standardowe zatrudnienie deﬁniowane jest jako praca najemna,
podporządkowana, zależna, nawiązana na podstawie bezterminowej umowy o pracę, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, w stałych godzinach i w określonym miejscu pracy, z reguły w siedzibie pracodawcy.13
W głównym nurcie rozważań na temat elastyczności polskiego rynku pracy
formułuje się często dwie tezy: jedna mówi o sztywnym rynku pracy winiąc za
to wysokie koszty pracy i małą elastyczność polskiego prawa, druga wskazuje na
funkcjonowanie elastycznych form zatrudnienia na obrzeżach umowy o pracę i poza zakresem legislacyjnym kodeksu pracy.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 07.09.2007.
13
Wratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 7., 2007., s. 5
12
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Rozważania dotyczące pojęcia i poziomów elastyczności dotyczą głównie: elastyczności rynku pracy, utożsamianej często z działaniami na rzecz deregulacji rynku pracy, sprzyjającymi sprawnej realokacji siły roboczej w gospodarce, elastyczności zatrudnienia oznaczającej zdolność przystosowawczą ﬁrm do zmieniających się
warunków oraz mobilności zawodowej, kwaliﬁkacyjnej i przestrzennej.14
Wprawdzie uznano, że nazywanie wszystkich niestandardowych form zatrudnienia elastycznymi jest dużym uproszczeniem, ale dość powszechnie używa się zamiennie tych dwóch określeń. Wielu badaczy opisując interesujący nas komponent
ﬂexicurity dokonuje sztucznego podziału na elastyczne formy zatrudnienia i elastyczne formy organizacji czasu pracy przyporządkowując wszystkie wykorzystywane w praktyce rodzaje umów i sposobów organizacji czasu pracy do poszczególnych grup. W ten sposób terminowi elastyczności nadajemy często odmienne treści
i w rezultacie mieszamy różne rodzaje nietypowości i elastyczności. Fakt teoretycznego sztucznego podziału i wymieniania niektórych rozwiązań znanych znacznie
dłużej niż pojęcie ﬂexicurity wśród elastycznych sposobów organizacji pracy nie
spowoduje, że staną się elastycznym i pożądanym rozwiązaniem.
Gdy rozważamy kwestie typowości, nietypowości oraz elastyczności nie możemy pominąć ustaleń zawartych między innymi w: Karcie Podstawowych Praw
Socjalnych Pracowników, Karcie Praw Podstawowych, Dyrektywie 2003/88/WE
dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dyrektywie 1997/81/WE
w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze, Rezolucji Rady Europy o równoważeniu udziału kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym
i zawodowym oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Strategii Polityki Społecznej
i Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020.
We wszystkich tych dokumentach zwraca się uwagę na elastyczne sposoby organizacji pracy i czasu pracy widząc w nich szansę na poprawę jakości pracy, wzrost
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, łatwiejsze godzenie pracy z życiem pozazawodowym pracowników. Elastyczne formy pracy postrzegane są coraz częściej
jako pożądana forma reakcji na aktualne wyzwania rynku pracy.
Przypomnijmy, że najczęściej występującym rozróżnieniem elastyczności na rynku pracy jest jej podział w oparciu o miejsce występowania: na zewnątrz ﬁrmy (tzw.
elastyczność zewnętrzna) oraz wewnątrz ﬁrmy (tzw. elastyczność wewnętrzna).
Biorąc pod uwagę inne kryteria podziału wyodrębnić możemy:
• elastyczność ilościową (może ona być zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna),
która odnosi się do ﬂuktuacji pracowników (przyjęcia, zwolnienia) oraz elastyczności czasowej (wydłużanie, skracanie czasu pracy pracowników oraz
zmiany jego rozkładu);
Mijal M., Tchorek G. (2005): Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu
wejścia do Unii Europejskiej, „Problemy Zarządzania” nr 3.
14
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• elastyczność funkcjonalną (organizacyjną), która jest związana z zarządzaniem i działalnością operacyjną ﬁrmy. Oznacza ona szybkie i bezkolizyjne
przesuwanie pracowników między różnymi czynnościami i zadaniami. Istotne znaczenie ma tu struktura kwaliﬁkacyjna i możliwości szkoleniowe, które
umożliwiają przesuwanie pracowników do różnych zadań i działań w ﬁrmie.
Elastyczność organizacyjną — ﬁrmy mogą osiągać także przez wprowadzanie
elastycznych rozwiązań odnoszących się do czasu pracy.
• elastyczność płacową (ﬁnansową), która oznacza wrażliwość płac w ﬁrmie
na sytuacje na rynku pracy, rentowność ﬁrmy oraz wydajność pracy. Stopień
elastyczności zależy od wielu czynników: siły związków zawodowych, szczebla negocjowania i zawierania układów zbiorowych, strategii płacowych ﬁrmy, stopnia ingerencji państwa w kształtowanie płac (zwłaszcza w odniesieniu do płacy minimalnej).
Obok wymienionych wyżej rodzajów elastyczności wyróżnia się elastyczność
lokalizacyjną nazywaną także elastycznością miejsca pracy. Dotyczy ona pracowników pracujących poza siedzibą ﬁrmy: w domu, w podróży, w wyodrębnionych
placówkach.
Zanim podejmiemy próbę oceny przydatności wybranych elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy lub czasu pracy musimy przede wszystkim uściślić pojęcie elastyczności i dokonać rozróżnienia między elastycznością pozytywną i negatywną, z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Rozwiązania pożądane dla
jednych, dla drugich mogą być nie do przyjęcia, a ich ocena jest dość skomplikowana, gdyż przy różnych opcjach elastyczności otrzymujemy różne efekty. Należy też
odrębnie analizować wady i zalety każdego rozwiązania zarówno z punktu widzenia
pracodawcy, jak i pracownika.
Powodzenie podejmowanych działań i skuteczne wykorzystanie elastycznych form pracy zależeć będzie w dużym stopniu od przekonania pracodawców
i pracowników o ich celowości i umiejętnym wykorzystaniu najlepiej dobranych
do konkretnych warunków rozwiązań.
Europejskie związki zawodowe mają zdecydowanie krytyczną postawę wobec
negatywnej, zewnętrznej i numerycznej elastyczności. Silny wzrost zatrudnienia
prekaryjnego zdaniem związkowców świadczy o większym nacisku kładzionym
na elastyczność zewnętrzną i ilościową niż na zmiany organizacyjne i elastyczność
wewnętrzną funkcjonalną. Promowanie atypowych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy może podważyć istniejące warunki zatrudnienia, na co zwrócono
uwagę w Green Paper pt. Partnerstwo na rzecz nowej organizacji pracy.15 Elastyczny czas pracy wymaga zdaniem związkowców większej kontroli dla unikania eksThe European Commission, Green Paper: Partnership for a new organization of work, Case Studies 1998.
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ploatacji pracowników. Na kwestię tę zwrócono także uwagę w przyjętym w dniu
19 lipca 2009 r. Pakcie na rzecz miejsc pracy (ILO Recovering from the Crisis:
a Global Jobs Pact)16, a także na szczycie przywódców najbardziej rozwiniętych
krajów świata G-20 w Pittsburgu 24-25 września 2009 r.17, na którym uczestnicy
poparli postanowienia Globalnego Paktu na rzecz miejsc pracy i tworzenia podstaw dla przyszłego wzrostu gospodarczego skoncentrowanych na zatrudnieniu.
Podkreślono, że aby globalny wzrost przyniósł jak najpowszechniejsze korzyści
powinniśmy wdrażać politykę zgodną z podstawowymi zasadami ILO i prawami
pracowników w miejscu pracy a obecne wyzwania nie mogą stać się wymówką
dla pomijania standardów pracy. Analiza wyników badań i dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że wiara w automatyczną moc elastyczności opiera się
na kruchych podstawach.
Elastyczność negatywna odnosi się do sytuacji gdy np. forma zatrudnienia i czas
pracy określany jest arbitralnie przez pracodawcę bez uwzględnienia preferencji
pracowników. W praktyce oznacza to często pracę opartą o umowy krótkookresowe lub w skróconym bądź w wydłużonym wymiarze czasu pracy (przy braku alternatywnych możliwości wyboru), w niedogodnych godzinach bez możliwości sprzeciwu ze strony pracownika.
Terminowe umowy o pracę mają z punktu widzenia pracownika szereg wad,
które nie ograniczają się jedynie do utraty poczucia bezpieczeństwa i uprawnień
związanych ze stałym zatrudnieniem. Zatrudnienie na czas określony nie sprzyja budowie dialogu w zakładzie pracy, osłabia relacje pracodawca — pracownik,
osłabia integrację z trzonem załogi zatrudnionym na stałe, ma ujemne następstwa
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, sprzyja segmentacji rynku pracy.
Formą negatywnej elastyczności jest często praca w godzinach nadliczbowych18
kompensowana i niekompensowana ﬁnansowo albo czasowo oraz nieprzewidywalne zmiany w rozkładach czasu pracy. Praktyka długiego czasu pracy ma niewątpliwy, znaczący i negatywny wpływ na ocenę jakości pracy i życia oraz równowagę
życia zawodowego i pozazawodowego. W wielu przypadkach mamy także do czynienia z pozostawaniem w pracy po godzinach nie wskutek polecenia pracodawcy,
ale niemożności wykonania swych zadań w obowiązujących godzinach pracy. Praca w godzinach przekraczających obowiązujący wymiar, zwłaszcza gdy ma charakThe European Commission, Green Paper: Partnership for a new organization of work, Case Studies
1998.
17
ILO, Recovering from the Crisis: a Global Jobs Pact, www.ilo.org
18
Praca w godzinach nadliczbowych zgodnie z art. 151 Kp. jest dopuszczalna tylko w razie konieczności
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska
albo usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy. Wprawdzie polski kodeks pracy określa
maksimum godzin nadliczbowych na poziomie 150, ale jest możliwe, w ramach układu zbiorowego
lub umowy o pracę zwiększenie ich liczby do 416, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie
(na tę liczbę składa się 8 godzin nadliczbowych tygodniowo razy 52 tygodnie w roku).
16
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ter ciągły ma wiele negatywnych skutków o charakterze ﬁzycznym i psychicznym,
a także oddziałuje negatywnie na równowagę praca — życie pozazawodowe.
W organizacji pracy, praca w atypowych godzinach i praca zmianowa zajmuje
szczególne miejsce ze względu na zakłócenie naturalnego rytmu biologicznego pracowników. Przeciwdziałanie zdrowotnym skutkom pracy zmianowej i pracy w atypowych godzinach musi być oparte na wiedzy o interakcji między oferowanymi pracownikom rozkładami czasu pracy, a czynnikami osobowościowymi i społecznymi.
Wiedza taka jest niezbędna do podejmowania działań prewencyjnych i planowania
rozkładów czasu pracy dostosowanych do możliwości psychoﬁzycznych pracowników w różnych porach doby czy w różnych okresach życia zawodowego.
Elastyczność pozytywna daje jednostce szansę wyboru i stwarza możliwość dostosowania na przykład godzin pracy do potrzeb osobistych i rodzinnych.
Na wysoki poziom zadowolenia z pracy wpływa także między innymi poczucie
przynależności do ﬁrmy, większa autonomia i kontrola nad własną pracą, ogólne zadowolenie z równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz poczucie, że jest
się cenionym i dobrze wynagradzanym pracownikiem19.
Poszukiwanie optymalnych rozwiązań korzystnych dla pracowników i pracodawców powinno opierać się na negocjacjach partnerów społecznych. Wiele badań
pokazało, że dla potencjalnych pracowników, często utalentowanych o wysokich
kwaliﬁkacjach, możliwość pracy w elastycznych systemach jest najważniejszym
czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy.
Dokonując wyboru i rozważając zasadność wdrożenia wybranej elastycznej formy pracy musimy zawsze stosować zasadę win — win (obopólnej korzyści), a także od samego początku przestrzegać zasad warunkujących efektywne wdrożenie
zmian. Rozwiązania, które będą skoncentrowane jedynie na większych wymaganiach i naciskach bez stworzenia jednocześnie pracownikom możliwości wpływu
na swoją pracę (autonomia, partycypacja w procesach decyzyjnych, lepsza komunikacja) mogą jedynie pogorszyć warunki pracy.
Pozytywne argumenty na rzecz uelastycznienia organizacji i czasu pracy nie przesądzają, które z możliwych do zastosowania rozwiązań powinny być preferowane.
Istnieje bogate menu sprawdzonych i wykorzystywanych w praktyce elastycznych modeli czasu pracy, ale wdrożenie ich, w warunkach zróżnicowanych preferencji pracowników oraz zróżnicowanych zadań ﬁrm, nie jest zadaniem łatwym.20

Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą, rolę i zadania przedsiębiorstwa, a także zmieniającą się świadomość, postawy i oczekiwania
społeczne niezbędne jest poszukiwanie kompromisowych rozwiązań, możliwych
do zaakceptowania w konkretnych warunkach. Wobec różnorodności i zmienności
tych warunków sposób wdrażania nowych elastycznych rozwiązań wymaga przyjęcia odpowiedniej procedury postępowania.
Każde wdrożenie w ﬁrmie nowego rozwiązania wymaga działań diagnostycznych, oceny plusów i minusów z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracowników przed, w trakcie i po wprowadzeniu zmian, dialogu społecznego21, testowania, zaangażowania i gotowości do eksperymentowania oraz modyﬁkowania
testowanych rozwiązań.
Zaangażowana współpraca umożliwia nie tylko konstruktywne wprowadzanie
w życie elastycznych rozwiązań, ale równocześnie zwiększa stopień akceptacji np.
dla nowych regulacji czasu pracy.
W proces przygotowywania zmian należy przede wszystkim zaangażować kierownictwo ﬁrmy, personel zarządzający, pracowników oraz przedstawicielstwa pracownicze: związki zawodowe, rady pracownicze lub inne przedstawicielstwa.
Kolejne kroki powinny być podejmowane w ﬁrmie wspólnie, wspólnie też powinno się deﬁniować niezbędne do osiągnięcia cele jak np. wzrost konkurencyjności
ﬁrmy, stworzenie możliwości lepszego godzenia pracy z życiem pozazawodowym
pracowników, zachowanie wykwaliﬁkowanych i doświadczonych pracowników,
przyciąganie najlepszych kadr itd.
Przywołując prawne uregulowania elastycznego kształtowania np. czasu
pracy w Polsce należy się zastanowić, które z obecnych regulacji służą interesom obu stron stosunków pracy, pozostawiając niezbędny zakres swobody,
a które tę swobodę ograniczają? I tak możliwość elastycznego kształtowania
czasu pracy opiera się przede wszystkim na przeciętnej tygodniowej normie
czasu pracy i zróżnicowanych normach dobowych. Elastyczne organizowanie czasu pracy ułatwiają uregulowania Kodeksu pracy traktujące również 5-dniową normę czasu jako normę przeciętną. Norma ta została wprowadzona
ustawą nowelizującą Kodeks pracy z 1.03.2001 r. 22 Natomiast jedną z najpoważniejszych prawnych przeszkód w bardziej elastycznym organizowaniu
rozkładów czasu pracy jest przyjęte w polskim ustawodawstwie pojęcie doby

Eurofound, 2007.
Szeroki opis możliwych do zastosowania elastycznych form pracy, prawnych zasadach ich
wdrażania, zaletach i wadach z punktu widzenia pracowników i pracodawców, procedur wdrażania
wraz z przykładami dobrych praktyk znajduje się w poradnikach przygotowanych w ramach projektu
IW EQUAL Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina autorstwa L. Machol-Zajda, D. Głogosz pt.
Elastyczne formy pracy – poradnik dla pracodawców oraz Elastyczne formy pracy – poradnik dla pracowników, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2007.

21
Przykładem narodowego dialogu o równowadze pracy i życia pozazawodowego jest porozumienie
zawarte w Belgii przez Narodową Radę Pracy, od stycznia 2002 r. wprowadzające rozwiązanie tzw.
22
Rycak M. (2008): Prawne uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce
– propozycje zmian, „Monitor Prawa Pracy” nr 1.kredytu czasowego, pozwalające na urlop
długoterminowy albo pracę w połowie wymiaru czasowego, a także ograniczenie czasu pracy
pracownika o 1/5 w okresie do 50 lat, a dla pracowników powyżej 50. roku życia pracę w połowie
wymiaru czasowego.
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pracowniczej. Zgodnie z art. 128 § 3 pkt. 1 przez dobę należy rozumieć 24
kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Wprowadzenie ustawowej definicji doby pracowniczej pozbawiło pracowników możliwości wyboru
dogodnego dla siebie rozkładu czasu pracy. Warto tu wspomnieć, że dyrektywa 2003/88/WE (wspomniana wyżej) nie wprowadza definicji doby pracowniczej, ani się też tym pojęciem nie posługuje. Na państwa członkowskie został
nałożony jedynie obowiązek podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia minimalnego dziennego okresu wypoczynku w liczbie 11 nieprzerwanych
godzin w okresie obejmującym 24 godziny.
Ustawowe deﬁniowanie doby pracowniczej stanowi dość poważną prawną
przeszkodę w stosowaniu w wielu zakładach pracy tzw. ruchomego czasu pracy
i zmiennych godzin jej rozpoczynania. Systemy te umożliwiają rozpoczynanie
i kończenie pracy w określonych przedziałach czasowych i swoboda wyboru przez
pracownika godziny rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej jest uznawana za planowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Choć ruchomy czas pracy
należy do najstarszych elastycznych form organizacji pracy i czasu pracy i spełnia
kryterium win — win, to przepis o dobie pracowniczej skutecznie ogranicza systemowe wprowadzenie tego systemu w polskich ﬁrmach. Nie można w tym miejscu
nie wspomnieć, że pierwsze udane eksperymenty, potwierdzone materiałem empirycznym, testujące przydatność ruchomego czasu pracy w Polsce sięgają lat 70.
ubiegłego stulecia. Polskie doświadczenia potwierdziły zalety tego elastycznego
rozwiązania i bylibyśmy zapewne nadal wzorem dla innych państw europejskich
gdyby nie opór urzędników i sztywny przepis o 8-godzinnym dniu pracy. Dziś
często nie znamy ani prawidłowej deﬁnicji ruchomego czasu pracy ani zasad jego
funkcjonowania nie wspominając o plusach i minusach tego rozwiązania.
Kolejne prawne utrudnienie w praktyce działania wielu pracodawców, zwłaszcza tych, u których popyt na produkty i usługi jest bardzo zróżnicowany i zależny
od wielu czynników, stanowi brak jasnych uregulowań prawnych, na jaki okres
z góry powinien być ustalony rozkład czasu pracy, a także w jaki sposób pracodawca może go zmienić po jego podaniu do wiadomości pracowników.23 Problemem związanym z ustalaniem rozkładów czasu pracy jest także kwestia zmiany
obowiązującego rozkładu. Zmiana zastrzeżonego w umowie o pracę indywidualnego rozkładu czasu pracy wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego.24

4. Elastyczne formy pracy w podlaskich ﬁrmach —
stan aktualny i perspektywy
Stan wiedzy różnych środowisk kształtujących mechanizmy rynku pracy na temat rodzajów elastycznych form pracy, warunków i zasad ich stosowania, procedur
wdrażania, a przede wszystkim możliwych do osiągnięcia rezultatów wydaje się, pomimo wielu szkoleń i warsztatów przeprowadzanych w trakcie realizacji projektów
IW EQUAL, niedostateczny. Tezę tę potwierdzają wyniki licznych badań empirycznych zrealizowanych wśród pracodawców i pracowników w tym także na terenie
woj. podlaskiego. Skuteczne i efektywne wdrażanie i wykorzystywanie elastycznych
form pracy wymaga odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:
• jakie rozwiązania stosować?
• dlaczego je wykorzystywać?
• w jaki sposób je wdrażać?
• jaką rolę w tym procesie mogą odegrać reprezentanci stron dialogu społecznego?
Bieżące potrzeby rynku pracy oraz spójnego rozwoju społeczno-ekonomicznego Podlasia wskazują na konieczność wykorzystania różnych dostępnych rozwiązań, w tym także elastycznych sposobów organizowania pracy i czasu pracy, w celu
zwiększenia aktywności zawodowej wszystkich grup w tym przede wszystkim grup
defaworyzowanych na rynku pracy.
Zrealizowane w ramach projektu Badanie potrzeb podlaskiego rynku pracy1
badania empiryczne w 500 zakładach pracy, ilustrują jak podlascy pracodawcy
postrzegają interesujący nas komponent ﬂexicurity, jakie mają dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania i wykorzystywania elastycznych rozwiązań oraz
jak postrzegają możliwości, szanse i perspektywy uelastyczniania zatrudnienia, organizacji pracy i czasu pracy.26
Wykorzystywane w praktyce rodzaje umów o pracę
Spośród przewidzianych w Kodeksie pracy dostępnych rodzajów umów, dotyczących zatrudnienia pracowniczego, w badanych zakładach pracy wykorzystywane były
zarówno umowy stałe, jak i terminowe, a także zatrudnienie tymczasowe. W większości ﬁrm w kraju oraz w przypadku badanych jednostek, dominującą formą umów
Machol-Zajda L.(red.), Głogosz D., Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych
form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach, WSE w Białymstoku, IPiSS, Białystok-Warszawa
2010. s.171
26
Dla przedstawienia analizowanego komponentu ﬂexicurity w woj. podlaskim wykorzystano fragmenty wyżej wymienionego opracowania.
25

23
24

Rycak M. op.cit.
Zob. wyrok SN z 25.3.1977 r., I PRN 5/77, OSPiKA Nr 12/1987, poz. 218.
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o pracę były umowy stałe, ale znaczny był też udział umów na czas określony (w tym
na okres próbny, staż, czas realizacji projektu/zadania i na zastępstwo).
Umowy na czas określony najczęściej stosowały państwowe zakłady pracy (81%).
Nieco rzadziej wykorzystywały tę formę zatrudnienia przedsiębiorstwa prywatne
(77%), natomiast najrzadziej prywatni właściciele, którzy jednoosobowo prowadzili
ﬁrmy (58%).
W objętych badaniem zakładach państwowych przeciętnie na czas określony zatrudniano ok. 25% pracowników, w przedsiębiorstwach prywatnych około 41% pracowników, a w ﬁrmach prowadzonych przez osoby ﬁzyczne około 54%. Umowy na
czas określony, jako jedyna forma zatrudnienia, występowały w ﬁrmach branży rolniczej, a ponadto często w ﬁrmach handlowych, w tzw. innej działalności usługowej
oraz — co wydaje się istotne — w administracji publicznej.
W ﬁrmach, które poza kodeksowymi umowami o pracę korzystały z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej pracownicy tymczasowi stanowili najczęściej ok. 10%
wszystkich pracujących w tych zakładach.
Poza umowami o pracę, wykonywaną w różnych rozkładach czy systemach,
podlascy pracodawcy korzystali też z rozwiązań Kodeksu cywilnego: umów-zleceń
(46%), umów o dzieło (29%) i innych, stanowiących alternatywę dla umów o pracę, form umów cywilnoprawnych, jak np. z kontraktów menadżerskich czy umów
o współpracę (5%). Zestawienie danych ilustrujących wykorzystywanie wymienionych rodzajów umów wskazuje, że im w większym zakresie pracodawcy stosują
niestandardowe rozwiązania w ramach zatrudnienia pracowniczego, tym częściej
sięgają też do nietypowych form zatrudnienia w postaci umów cywilnoprawnych.
Wymiar czasu pracy
Z różnych możliwości określania wymiaru czasu pracy pracowników w ﬁrmach województwa podlaskiego wykorzystywany jest niemal wyłącznie pełny i niepełny etat.
W 60% objętych badaniem podmiotów wszyscy pracownicy zatrudnieni byli
w pełnym wymiarze czasu, przy czym w 65% ﬁrm na pełnych etatach pracowały
także wszystkie zatrudniane kobiety. Tam, gdzie pełny etat nie był jedynym stosowanym wymiarem czasu, pracownicy pełnoetatowi stanowili najczęściej 90% i więcej (kobiety — 80% i więcej).
Trudno na tej podstawie wnioskować, że w badanych ﬁrmach zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu wspiera zatrudnianie kobiet lub innych defaworyzowanych
grup na rynku pracy. Sądzić można raczej, że jest wykorzystywane, jako sposób ograniczania kosztów ﬁrmy i/lub sposób na dostosowanie wielkości zatrudnienia do sytuacji
rynkowej (work-sharing).
Zadaniowy czas pracy to rozwiązanie sporadycznie wykorzystywane przez pracodawców także w województwie podlaskim. W przypadku badanych ﬁrm wykorzysty-
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wały tę możliwość znacznie częściej ﬁrmy prywatne niż publiczne, najczęściej małe
i średnie, najrzadziej — duże, najczęściej zakłady pracy z branży handlowej. W jednym
przypadku (ﬁrma mikro z branży działalność usługowa) wszyscy pracownicy objęci byli
zadaniowym wymiarem czasu pracy. Natomiast tam, gdzie było to jedno z kilku rozwiązań, określających czas pracy, osoby zatrudnione w tak określonym wymiarze czasu
pracy (należy przypomnieć, że umożliwiającym m.in. ograniczenie zakresu pracy w godzinach nadliczbowych) stanowili 10–95% wszystkich pracujących w tych ﬁrmach.
Inne przypadki określania wymiaru czasu pracy wiązały się z umowami cywilnoprawnymi.
Systemy i rozkłady czasu pracy
Prawie 90% badanych ﬁrm to zakłady, w których obowiązywał przeciętny 8-godzinny dzień pracy. Ponad 1/3 pracodawców organizowała pracę w sposób sztywny:
wszyscy pracownicy rozpoczynali pracę o jednej stałej godzinie. Prawie 60% pracodawców stosowało różne godziny rozpoczynania pracy dla różnych grup zawodowych, najczęściej z podziałem na pracowników działalności podstawowej (głównie
pracownicy produkcyjni, dozór) oraz pracowników administracyjnych, kadry zarządzającej, specjalistów i obsługi.
Zdecydowanie najczęściej pracodawcy stosowali rozkład podstawowy, czyli pracę przez
5 dni w tygodniu i przez 8 godzin dziennie (w przypadku normy tygodniowej innej niż
40-godzinna — odpowiednią inną stałą ilość), a zakład pracy funkcjonował codziennie
w stałych godzinach (np. od 8.00 do 16.00). Był to rozkład niemal równie często stosowany w ﬁrmach państwowych, co i w prywatnych, prowadzonych przez osoby prawne
(odpowiednio: 92,5% i 93,8%). Natomiast w prywatnych zakładach, należących do osób
ﬁzycznych, rozkład podstawowy czasu pracy występował nieco rzadziej (80,2%). Ponieważ wielkość ﬁrm była ogólnie skorelowana z formą ich własności, powyższa informacja
wskazuje jednocześnie, że podstawowy rozkład czasu pracy najczęściej występował w ﬁrmach dużych i średnich, rzadziej w małych (w każdej grupie ponad 90%), natomiast najrzadziej w ﬁrmach mikro, gdzie wykorzystywało go niespełna 60% pracodawców.
Wyraźnie zróżnicowane okazało się też wykorzystanie podstawowego, sztywnego rozkładu czasu pracy w ﬁrmach różnych branż. W zakładach pracy zajmujących
się wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię i gaz oraz w hotelach i restauracjach
był to jedyny stosowany rozkład. W ﬁrmach transportowych, magazynowych i łączności, pośrednictwie ﬁnansowym, ochronie zdrowia oraz działalności usługowej
i społecznej rozkład podstawowy stosowany był najrzadziej — niewiele ponad 70%
ﬁrm w każdej z wymienionych branż, natomiast w pozostałych — 80–95%.
Ponad połowa spośród objętych badaniem pracodawców deklarowała, że podstawowym rozkładem czasu pracy objęci są wszyscy zatrudniani w ich ﬁrmach pracownicy.
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Wśród innych rozkładów czasu pracy do najczęściej stosowanych należą indywidualny czas pracy i równoważny czas pracy.
Indywidualny czas pracy stosowali niemal równie często pracodawcy z ﬁrm
publicznych (25%) i prywatnych, będących własnością osób ﬁzycznych (23%),
a wyraźnie rzadziej — ﬁrm prywatnych, należących do osób prawnych (14%). Stąd
też wynika, że indywidualne dostosowanie godzin pracy do potrzeb pracowników
i pracodawców występowało głównie w dużych zakładach pracy (28%) oraz w ﬁrmach mikro (36,1%), natomiast rzadziej w ﬁrmach małych i średnich (odpowiednio: 18% i 15%). Z uzyskanych danych wynika, że najczęściej wykorzystywano ten
sposób organizacji czasu pracy w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, w pośrednictwie ﬁnansowym, edukacji oraz ochronie zdrowia, gdzie w każdej
z wymienionych branż dotyczył ok. 30–35% badanych ﬁrm. Natomiast najrzadziej
pracodawcy stosowali indywidualny czas pracy w ﬁrmach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz w zakładach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną i gaz. Pond 1/3 pracodawców stosujących indywidualny czas pracy
obejmowała nim wszystkich pracowników, a sytuacja taka miała miejsce w ﬁrmach
mikro i małych, najczęściej stanowiących własność osób ﬁzycznych. Dane powyższe okazują się jednak niespójne z informacjami nt. grup zawodowych najczęściej
objętych indywidualnym czasem pracy.
Udział pracodawców stosujących indywidualny czas pracy wydaje się dość wysoki. Niestety, brak danych o skali tego rozwiązania w innych zbiorowościach uniemożliwia relatywną ocenę w tym zakresie. Pojawiają się natomiast wątpliwości,
czy rzeczywiście w każdym ze wskazywanych przypadków mieliśmy do czynienia
z tym właśnie rozwiązaniem, czyli odrębnie ustalonymi — w ramach obowiązującego w ﬁrmie systemu — godzinami pracy indywidualnych pracowników, określonymi w ten sposób na ich pisemny wniosek (art. 142 k.p.). Wątpliwości te wynikają
głównie z faktu wysokiego — jak deklarowali pracodawcy — udziału ﬁrm transportowych stosujących to rozwiązanie. Należy zwrócić uwagę, że czas pracy kierowców (odrębnie normowany w szczegółowych zasadach prawa pracy) jest najczęściej
określony potrzebami pracodawcy i ma raczej wymiar zadaniowy niż wnioskowany
przez pracownika. Podobne wątpliwości dotyczą ﬁrm z branży ochrony zdrowia,
także podlegających szczególnym rozwiązaniom w zakresie czasu pracy, gdzie można oczekiwać np. dostosowania rozkładu dyżurów czy inaczej określanego harmonogramu pracy do wspólnie ustalanych potrzeb pracowników i pracodawców, natomiast trudno spodziewać się, że są to rozwiązania wykorzystywane w tak znaczącej
skali na wnioski indywidualne.
Równoważny czas pracy, stosowany — jak deklarowali pracodawcy — niemal
równie często jak indywidualny czas pracy — jest jednak rozwiązaniem o zupełnie
innym charakterze: wynika z rodzaju pracy i jej organizacji, czyli jest odpowiedzią
na oczekiwania ﬁrmy. W badanej zbiorowości stosowany był najczęściej w średnich
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i dużych ﬁrmach, głównie prywatnych, należących do osób prawnych oraz — równie często — w ﬁrmach sektora publicznego. Im większa liczba pracowników, tym
częściej wykorzystywano równoważny czas pracy, co wynika głównie z faktu powiązania wielkości ﬁrmy z branżą i charakterem działalności. W ﬁrmach mikro
wykorzystywało ten rozkład czasu 6,2% pracodawców, w ﬁrmach małych — 11,5%,
w średnich — 28,5% a w dużych — 59%.
Wykorzystywanie w relatywnie dużym zakresie równoważnego czasu pracy w firmach transportowych, magazynowych i łączności wiąże się ze specyfiką tych branż — jak można zakładać — specyfiką zasad określania czasu pracy
kierowców. W przypadku ochrony zdrowia mamy z kolei do czynienia z dyżurami, które powodują odmienne niż w większości pozostałych branż rozkłady czasu pracy. Natomiast w przypadku branży hotelarskiej wyraźny wpływ
na skalę stosowania równoważnego czasu pracy ma sezonowość popytu na
ich usługi. Spośród różnych grup zawodowych objętych równoważnym czasem pracy najczęściej — wg danych uzyskanych od pracodawców — system
ten dotyczył pracowników produkcyjnych (w branżach przemysłowych skala
stosowania czasu równoważnego była relatywnie mała), służb technicznych,
co wydaje się uzasadnione wymogiem ciągłości pracy na tych stanowiskach,
kierowców oraz portierów i recepcjonistów. Inne grupy zawodowe objęte były
równoważnym czasem pracy znacznie rzadziej, ale i wśród nich większy jest
udział np. pracowników nadzoru, obsługi, ochrony czy dozorców (a więc grup
związanych z ciągłym funkcjonowaniem firm) i — co wymienia Kodeks pracy
— pracą przy dozorze.
Spośród 100 ﬁrm stosujących równoważny czas pracy w ośmiu ﬁrmach wszyscy
pracownicy zatrudnieni byli w tym systemie.
Inne rozkłady i systemy czasu pracy stosowane były przez objętych badaniem
pracodawców bardzo rzadko. Na przykład zadaniowy czas pracy wykorzystywany
był najczęściej w dużych ﬁrmach, stanowiących własność osób ﬁzycznych z branży
rolniczej, związanych z edukacją oraz działalnością usługową. Dotyczył głównie
osób pracujących jako nauczyciele, wychowawcy i lektorzy, ale też np. — w mniejszej skali — służb technicznych i sprzątaczek. W żadnej z badanych ﬁrm zadaniowy
czas pracy nie był jedynym stosowanym systemem czasu pracy.
Przerywany czas pracy wskazywany jest w Kodeksie pracy do wykorzystania,
podobnie jak czas równoważny, w sytuacji wynikającej z rodzaju pracy i jej organizacji, ale wymagającym (poza pracami związanymi z hodowlą i rolnictwem) odpowiedniego zapisu w zbiorowym układzie pracy. Stosowali go najczęściej pracodawcy
ﬁrm publicznych dużych (układ zbiorowy wymaga aktywności związków zawodowych, a takie funkcjonują głównie w dużych ﬁrmach), z branży transportowej. Grupą zawodową, w stosunku do której najczęściej wykorzystuje się przerywany czas
pracy są kierowcy.
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Z kolei skrócony tydzień pracy i zatrudnienie weekendowe (czyli praca wykonywana wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta) to systemy stosowane na
wniosek pracownika. I tak, skrócony tydzień pracy pojawił się głównie w małych
ﬁrmach publicznych. Stosowali go — relatywnie często w tej niewielkiej zbiorowości — pracodawcy w rolnictwie (praca sezonowa?) oraz w branży hoteli i restauracji, w transporcie. Wśród grup zawodowych najczęściej w systemie skróconego
tygodnia pracy zatrudniano nauczycieli i wychowawców (sektor publiczny) oraz
— rzadziej — kierowców, prawników, pracowników obsługi i personel pomocniczy
(hotele i restauracje).
Zatrudnienie weekendowe najczęściej pojawiało się jako rozwiązanie stosowane w dużych ﬁrmach prywatnych z branży ochrony zdrowia i pomocy społecznej
oraz edukacji, natomiast relatywnie rzadko w handlu czy szeroko rozumianych
usługach, w których najczęściej w potocznej percepcji zjawiska lokowany jest taki
system zatrudnienia. Stąd też np. najliczniejszą grupą pracowników zatrudnianych
w systemie weekendowym byli nauczyciele oraz — co warto zauważyć w kontekście
stosowania tego systemu na prośbę pracownika — inspektorzy nadzoru.
Organizacja pracy w badanych zakładach pracy
Sposób organizacji pracy zależy od wielu czynników o różnym charakterze, np.
od branży, wielkości czy nawet struktury wieku pracowników.
Ponad 80% badanych ﬁrm to zakłady, w których praca trwała 5 dni w tygodniu.
W pojedynczych przypadkach zdarzało się, że pracodawcy organizowali pracę także przez 6 lub nawet 7 dni w tygodniu, w zależności od potrzeb, ale wtedy tylko
określone grupy pracowników pracowały także w soboty i niedziele.
Praca w każdą sobotę i niedzielę miała miejsce w co piątej z badanych ﬁrm,
głównie w dużych ﬁrmach sektora publicznego (wytwarzanie energii elektrycznej, ochrona zdrowia). W 10% badanych ﬁrm pracownicy pracowali regularnie
w soboty i niedziele co drugi tydzień, a w 5% — raz w miesiącu. W 1/4 badanych
ﬁrm praca w sobotę i niedzielę występowała nieregularnie. W niektórych ﬁrmach
pracodawca organizował pracę w soboty i niedziele tylko sezonowo, w kolejnych
— tylko w sytuacjach kryzysowych, czyli przy nagłym wzroście popytu. W pojedynczych przypadkach praca w te dni wiązała się tylko z odpracowywaniem innych
dni. W ﬁrmach funkcjonujących 6 lub 7 dni w tygodniu zwykle tylko określone
grupy pracowników były zatrudnione w takim systemie. System 5-dniowy dotyczył
głównie pracowników administracyjnych i biurowych oraz pracowników obsługi.
W przypadku 6-dniowego tygodnia pracy znaczną grupą byli także pracownicy
działów ﬁnansowych oraz handlowcy i sprzedawcy. W systemie pracy 7-dniowej
najczęściej pracowali pracownicy produkcyjni oraz pracownicy obsługi, ale też
służby dozoru, wychowawcy oraz pielęgniarki.
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Wśród kilku wskazanych w Kodeksie Pracy możliwości organizowania pracy
z wykorzystaniem wyżej opisanych systemów i rozkładów czasu, pracodawcy województwa podlaskiego najczęściej stosowali tylko pracę jedno- i dwuzmianową oraz
— w szerszym zakresie niż ma to miejsce w skali całego kraju — pracę w niepełnym
wymiarze czasu.
Powyższy rozkład wskazuje na dość znaczną typowość rozwiązań organizacyjnych, stosowanych przez podlaskich pracodawców. Co więcej, analiza zakresu
stosowania różnych sposobów organizacji pracy w ramach ﬁrmy także wskazuje,
że pracodawcy rzadko łączą kilka sposobów organizowania pracy. I tak, np. wśród
ﬁrm wykorzystujących pracę jednozmianową ponad połowa z nich stosowała tylko
to jedno rozwiązanie. Natomiast jeżeli było ono jednym z kilku rozwiązań organizacyjnych, to najczęściej towarzyszyła mu praca dwuzmianowa (zwykle dotycząca
innych grup pracowników) i praca niepełnoetatowa.
Podobna sytuacja dotyczy sporadycznie stosowanej pracy trzyzmianowej, niestosowanej w ogóle w ﬁrmach mikro, natomiast najczęściej występującej w prywatnych zakładach pracy, gdzie pracodawcami były osoby prawne.
Taka organizacja pracy koncentrowała się w ﬁrmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną (stosowały ją 4 z 8 badanych
ﬁrm w tej branży), a także w produkcji przemysłowej. Poza wymienionymi grupami zawodowymi, w systemie trzyzmianowym często pracowali też: pracownicy
nadzoru technicznego (przemysł, zaopatrywanie w energię i gaz), obsługa i personel pomocniczy (w handlu i obsłudze nieruchomości), pracownicy dozorujący
(hotele, restauracje, administracja publiczna), kierowcy (transport). Ten sposób
organizowania pracy wiąże się więc z bardzo zróżnicowanymi potrzebami funkcjonowania ﬁrm i bardzo różnym charakterem pracy. Warto też zwrócić uwagę,
że w ﬁrmach przetwórstwa przemysłowego w systemie trzyzmianowym pracowali
nie tylko pracownicy produkcyjni, ale też np. lekarze zakładowi czy służby techniczne.
Pojedyncze przypadki pracy czterobrygadowej wystąpiły w dużych prywatnych
zakładach należących do osób prawnych i obejmowały zatrudnienie pracowników
produkcyjnych i budowlanych.
Zatrudnienie niepełnoetatowe, które jest zarówno formą zatrudnienia, jak i formą
organizacji czasu pracy, koncentrowało się głównie w dużych ﬁrmach sektora publicznego. Najczęściej w niepełnym wymiarze pracowali nauczyciele, wychowawcy
i lektorzy, ale wykaz grup zawodowych, których ta forma pracy dotyczyła, był długi
i obejmował prace o różnym charakterze.
Nieliczne przypadki stosowania telepracy czy pracy w domu, stanowiące podstawowe rozwiązania w strukturze elastycznych form pracy, w podlaskich ﬁrmach
występowały w bardzo małej, jednostkowej skali. Na zasadzie telepracy zatrudnieni
byli głównie menadżerowie, specjaliści, programiści, pośrednicy ﬁnansowi i agenci,
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natomiast praca w domu obejmowała głównie nauczycieli, prawników, księgowych,
artystów i kontrolerów jakości.
Z punktu widzenia celu badania na uwagę — jak się wydaje — zasługują pojedyncze przypadki, kiedy pracodawcy deklarowali stosowanie wybranych form organizacji pracy nie w odniesieniu do określonych grup zawodowych czy potrzeb ﬁrmy, ale do pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników w trudnej sytuacji
rodzinnej, dostrzegając potrzebę uelastyczniania form organizacji pracy, stosownie
do potrzeb tych szczególnych grup pracowników.
W badanych ﬁrmach wykorzystywane były także pewne niestandardowe sposoby
organizowania pracy i czasu pracy, których ustawy te nie regulują, a które zapisane
są albo w odrębnych dokumentach, albo stosowane na zasadach dopuszczanych, ale
niesprecyzowanych szczegółowo przez obowiązujące prawo pracy. Takie rozwiązania
wykorzystywało łącznie 46% objętych badaniem pracodawców. Stosowali oni m.in.:
zmienne godziny rozpoczynania pracy (np. w rolnictwie, transporcie), ruchomy czas
pracy i job-sharing (w hotelach i restauracjach), konta czasu (w rolnictwie) i outsourcing (w ochronie zdrowia). Rozwiązania te pojawiły się głównie w ﬁrmach prywatnych, których właścicielem były osoby ﬁzyczne, natomiast jedynie w pojedynczych
przypadkach — w ﬁrmach sektora publicznego (konta czasu w administracji publicznej). Ponieważ — jak zaznaczono — większość tych rozwiązań nie ma uregulowania
w polskim prawie pracy, można zakładać, że są one stosowane na zasadach nie do
końca zgodnych z obowiązującymi normami czasu pracy i odpoczynku, i opierają się
raczej na zasadach niesformalizowanych porozumień stron stosunku pracy.
W badanej zbiorowości 1/3 pracodawców deklarowała występowanie nierytmiczności czasu pracy w ich ﬁrmach i okresów wydłużonego bądź skróconego czasu
pracy. Okresy wydłużonego i/lub skróconego czasu pracy dotyczą głównie dużych
i średnich ﬁrm prywatnych, zwłaszcza branży budowlanej.
W przypadku występowania okresów zróżnicowanego zapotrzebowania na pracę pracodawcy sięgali często do niestandardowych sposobów organizowania pracy
w ﬁrmie (najczęściej do pracy 3-zmianowej lub 4-brygadowej) albo wykorzystywali
przerywany i równoważny czas pracy oraz zatrudnienie weekendowe. Przy występowaniu okresów wydłużonego lub skróconego czasu pracy chętnie też korzystali
z umów o dzieło. Spośród elastycznych form czasu pracy jedynie indywidualny czas
pracy był przez pracodawców wykorzystywany w powiązaniu ze zmieniającymi się
okresami wydłużania się lub skracania czasu pracy w ﬁrmie.
Tylko co trzeci z badanych pracodawców uważał, że stosowanie nietypowych
rozwiązań w zakresie organizacji pracy i czasu pracy jest potrzebne jego ﬁrmie.
Częściej opinię taką wyrażały osoby ﬁzyczne, prowadzące własne ﬁrmy niż pozostali z badanych pracodawców; częściej właściciele ﬁrm dużych niż pozostałych, w tym
ponad połowa spośród właścicieli ﬁrm branży rolniczej, transportowej oraz hoteli
i restauracji.
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Najrzadziej potrzebę uelastycznienia zasad organizacji pracy i czasu pracy dostrzegali pracodawcy z branży administracji publicznej (19%).
Jednak zarówno pracodawcy dostrzegający potrzebę stosowania elastycznych
form pracy, jak i niechętni takim rozwiązaniom mieli obawy uzasadniające małą
skalę podejmowanych w tym zakresie działań. Obawy tych, którzy dostrzegali potrzebę uelastycznienia form pracy w swojej ﬁrmie dotyczyły głównie obaw o zbyt
wysokie koszty takich rozwiązań. Znaczna grupa wskazywała też, że bariery prawne
uniemożliwiają im wprowadzenie elastycznych rozwiązań. Natomiast pracodawcy,
którzy stwierdzili, że w ich ﬁrmie nie ma potrzeby stosowania nietypowych form
pracy najczęściej uzasadniali to brakiem sytuacji wymagających ich stosowania.
Regulacja organizacji pracy i czasu pracy w badanych ﬁrmach
W zdecydowanej większości objętych badaniem ﬁrm sposób organizowania
pracy oraz wykorzystywane systemy i rozkłady czasu pracy uregulowane zostały
w zakładowym regulaminie pracy, a więc dokumencie, którego dostosowanie do
zmieniających się warunków funkcjonowania ﬁrmy wydaje się najłatwiejsze. W regulaminie określiło organizację pracy 85% badanych ﬁrm, a czas pracy — 83%.
Znacznie rzadziej stosowane były w tym celu zbiorowe i ponadzakładowe układy pracy. Układy ponadzakładowe dotyczyły głównie dużych ﬁrm publicznych, natomiast zakładowe — dużych spółek, konsorcjów, holdingów itp. ﬁrm prywatnych.
Natomiast w prywatnych ﬁrmach, stanowiących własność osób ﬁzycznych, gdzie
organizację pracy i czas pracy regulowano najczęściej w regulaminach zakładowych, pojawiły się przypadki zapisywania tych zasad tylko w umowach o pracę i nie
były to przypadki kontraktów czy też umów cywilnoprawnych, ale indywidualnych
umów pracowniczych. Takie przypadki zdarzały się w ﬁrmach mikro i małych,
w zakładach przetwórstwa przemysłowego i handlu.
W większości badanych ﬁrm (70%) nie było związków zawodowych, które —
ogólnie — mają wpływ na trwałość zapisów dotyczących stosowanych w ﬁrmach
form pracy. W pozostałych zakładach działał najczęściej jeden związek, ale zdarzyły
się jednostkowe przypadki gdzie związków zawodowych było w ﬁrmie 10.
Obecność związków zawodowych wprawdzie nie miała wpływu, w jakiej rangi dokumencie zapisano zasady organizacji pracy i czasu pracy, ale w tych ﬁrmach
gdzie działały ich przedstawiciele włączali się do działań mających na celu optymalizację zasad organizacji pracy i czasu pracy zgłaszając potrzeby pracowników
oraz uczestnicząc w negocjacjach z pracodawcą. Potrzeby pracowników przekazywali pracodawcom także mężowie zaufana, funkcjonujący w ﬁrmach, w których nie
działały organizacje związkowe oraz Rady Pracowników — wciąż jeszcze rzadko
działające w naszym kraju, które także starały się wywierać wpływ na pracodawcę,
aby podjął określone (zaproponowane mu) działania.
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W co dziesiątej badanej ﬁrmie przedstawiciele pracowników nie zajmowali się
w ogóle sprawami organizacji pracy i czasu pracy, a blisko w połowie ﬁrm pracownicy nie mieli swoich przedstawicieli.
Pracownicy lub kierownicy liniowi rzadko występowali z inicjatywą zmian w organizacji pracy i czasu pracy w ﬁrmie (16% ﬁrm). W literaturze przedmiotu najczęściej bierność ta — zwłaszcza w odniesieniu do kierowników, bezpośrednich przełożonych — uzasadniana jest lękiem przed zmianą i obawami przed dodatkowymi
lub nowymi obowiązkami (uelastycznienie czasu pracy wymaga zmian np. w jego
ewidencjonowaniu, ocenianiu itd.). Inicjatywy takie najczęściej zdarzały się w dużych, a najrzadziej w małych ﬁrmach. Informowali o nich najczęściej pracodawcy
z ﬁrm reprezentujących następujące branże: ochrona zdrowia, hotele i restauracje
oraz pośrednictwo ﬁnansowe, najrzadziej — administracja publiczna.
Propozycje dotyczyły najczęściej (wg częstotliwości wskazań):
• epszej koordynacji pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy, poprawy
w zakresie logistyki;
• wydłużania/skracania czasu pracy w zależności od potrzeb produkcyjnych;
• rezygnacji z pracy zmianowej;
• zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy;
• zmian w zakresie ergonomii, organizacji stanowisk pracy;
• dopasowania czasu pracy do potrzeb rodzinnych pracowników;
• dopasowania godzin pracy do możliwości pracowników (dojazdy), postulat
rozpoczynania/kończenia pracy w innych godzinach;
• partycypacji pracowników w ustalaniu grafika dyżurów;
• wprowadzenia indywidualnego czasu pracy, elastycznego czasu pracy;
• wydłużenia okresu rozliczeniowego.
Propozycje rozwiązań, o bardzo różnym charakterze, wprawdzie w większości
koncentrowały się na potrzebach pracowników, ale podkreślano często obopólne
korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Nie wymagały one nakładów ﬁnansowych, a jedynie nowego spojrzenia na sposób organizowania pracy.
Brak pozytywnej reakcji na propozycje zmiany w organizacji pracy lub dotychczas obowiązujących rozkładach czasu pracy argumentowano najczęściej brakiem
potrzeby zmian, brakiem zgody głównego pracodawcy — właściciela oraz brakiem
jednomyślności wśród pracowników.
Warunki pracy
Sposoby organizowania pracy i czas pracy powinny odpowiadać zakresowi
obowiązków wykonywanych przez pracowników. Jeżeli tak się nie dzieje, wówczas
mamy do czynienia m.in. z koniecznością — tam, gdzie to możliwe — wykonywania zadań zawodowych po godzinach. Oznaczać to może w różnych sytuacjach
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konieczność zabierania pracy do domu i nadrabiania zaległości kosztem czasu wolnego albo też wykonywanie tych obowiązków w ﬁrmie czy to formalnie w trakcie
pracy zleconej przez przełożonego, czy też zostając w pracy z własnego wyboru.
Każda z tych sytuacji znacząco różni się co do skutków, jakie powoduje dla pracownika, zawsze jednak powodując zachwianie równowagi między pracą a życiem
osobistym (obowiązkami rodzinnymi, nauką, czasem na wypoczynek). Różna jest
przy tym percepcja takich przypadków wśród pracodawców. Osoby pracujące
po godzinach postrzegane bywają jako szczególnie zaangażowane w pracę, dyspozycyjne, ale czasem też jako nieradzące sobie z obowiązkami. Nie zawsze też praca
po godzinach jest dodatkowo nagradzana czy wynagradzana.
W co trzeciej z badanych ﬁrm pracownicy pracowali po godzinach bez polecenia przełożonego (czyli bez prawa do wynagrodzenia za ten dodatkowy czas. Najczęściej byli to księgowi, pracownicy administracji, nadzór techniczny.
Poza pracą po godzinach przejawem niedopasowania zakresu obowiązków
do czasu pracy jest zatrudnienie w godzinach nadliczbowych. Tu problem jest bardziej skomplikowany zarówno co do przyczyn, jak i skutków. Praca w godzinach
nadliczbowych (czyli wykonywana na polecenie przełożonego i opłacana lub rekompensowana czasem wolnym) jest bowiem nierzadko pożądana przez pracowników, którzy przy — ogólnie w kraju — niskich zarobkach starają się pozyskać
dodatkowe dochody. Ważne jednak jest to, iż praca nadliczbowa nie może być
rozwiązaniem stosowanym w ﬁrmie regularnie lub stale, a jedynie jako rozwiązanie awaryjne. W badanych ﬁrmach zatrudnienie w godzinach ponadwymiarowych
dotyczyło głównie handlu i przetwórstwa przemysłowego, a w przypadku zatrudnienia pracowników-rodziców małych dzieci (grupa najczęściej wskazywana jako
pracujący w godzinach nadliczbowych) i osób starszych — także edukacji. Najczęściej przypadki pracy w godzinach nadliczbowych i zatrudniania w ten sposób pracowników z grup defaworyzowanych występowały w prywatnych zakładach, będących własnością osób prawnych. Co istotne, tam także zdarzały się przypadki, gdy
pracownicy w godzinach nadliczbowych pracowali kilka razy w tygodniu. W godzinach nadliczbowych, w tym też kilka razy w tygodniu, pracowały w badanych
ﬁrmach także osoby niepełnosprawne. Wśród grup zawodowych, wymienianych
jako najczęściej zatrudniane w godzinach nadliczbowych, najczęściej wskazywano
pracowników serwisu i konserwatorów urządzeń (praca w sytuacjach awaryjnych),
ale też pracowników produkcji (nierytmiczność produkcji) oraz nauczycieli, gdzie
natężenie tzw. nadgodzin było szczególnie duże; zwłaszcza w grupie pracowników
starszych.
Poza pracą po godzinach w ﬁrmie i pracą w godzinach nadliczbowych 1/5 badanych pracodawców deklarowała, że w ich ﬁrmach zdarza się, iż pracownicy zabierają pracę do domu, przy czym w połowie tych przypadków zjawisko to występowało
rzadko.
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Główne przyczyny zabierania pracy do domu — choć są bardzo różne — wiążą się z okresowymi wahaniami popytu, natomiast relatywnie rzadko z nadmiarem
obowiązków w stosunku do czasu pracy. Pracodawcy dostrzegali jednak, że omawiane przypadki pracy w domu są też skutkiem złej organizacji pracy, a czasem
również nadgorliwości pracowników.
O ile w sektorze prywatnym dominującą przyczyną zabierania pracy do domu
była specyﬁka wykonywanej pracy, biurokracja i potrzeba doskonalenia się,
to w ﬁrmach prywatnych najczęściej zjawisko to wynikało z presji czasu, wahań koniunktury i sytuacji kryzysowych.
Ruch kadrowy w badanych ﬁrmach
Elastyczne formy zatrudnienia mogą stanowić doskonały instrument prowadzenia polityki kadrowej w ﬁrmie, ułatwiając dobór pracowników, stabilizację zatrudnienia, obniżając koszty pracy. Właściwie zastosowane odpowiadają zarówno
potrzebom pracodawców, jak i pracowników. Ponieważ w badanych ﬁrmach zaobserwowaliśmy zarówno przyjęcia jak i zwolnienia interesowała nas kwestia co zachęca kandydatów do pracy w danej ﬁrmie i jakie są najczęstsze przyczyny odpływu
kadry.
W opinii pracodawców zachętą do podjęcia pracy są stałe, sztywne ramy organizacji pracy, ale jednocześnie możliwość elastycznego dostosowywania w tych ramach organizacyjnych czasu pracy do indywidualnych oczekiwań.
W większości przypadków pracodawcy nie dostrzegali potencjału adaptacyjnego, tkwiącego w elastycznych formach pracy, co wiąże się zapewne w określonym
zakresie z traktowaniem tych rozwiązań jako instrumentu realizacji potrzeb ﬁrmy
— a nie pracowników czy też potencjalnych pracowników. Niektórzy pracodawcy
(prawie 10% badanych) uważali, że głównym czynnikiem stymulującym zainteresowanie pracą w ich ﬁrmie są kwestie ﬁnansowe, czyli poziom wynagrodzeń, co oznaczać może, iż przy odpowiednio wysokich wynagrodzeniach pracownicy skłonni są
pracować nawet w warunkach naruszających równowagę praca — życie czy nawet
zagrażających ich zdrowiu. W kontekście takich ocen warto zaznaczyć, że niektórzy pracodawcy wskazywali, że czynnikiem zachęcającym do podjęcia pracy w ich
ﬁrmie nie są warunki w niej oferowane, a brak alternatywnego wyboru (brak pracy
na rynku, nie mamy problemów — jest nadmiar rąk do pracy). Przy takim podejściu
pracodawcy nie są skłonni — jak się wydaje — do podejmowania działań ułatwiających aktywność zawodową różnym grupom pracowników (do uelastyczniania
zatrudnienia i organizacji pracy), a problemy ﬁrmy rozwiązują stosując systemy
o działaniu doraźnym, awaryjnym, dalekim od uwzględniania obustronnych korzyści. Przeciwstawieniem takich postaw były jednostkowe — niestety — przypadki,
kiedy pracodawcy zwracali uwagę, że zachętą do podjęcia pracy w ich ﬁrmie jest
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zapewniane pracownikom bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo zatrudnienia
i praca na podstawie umów długoterminowych.
Ograniczona elastyczność form pracy w badanych zakładach pracy i niedocenianie potencjału równoległych korzyści dla pracowników i ﬁrmy, tkwiących w uelastycznianiu czasu pracy, znalazła przełożenie na przyczyny rozwiązywania umów
o pracę (w ocenie pracodawców).
W większości badanych ﬁrm nie tylko przyjmowano do pracy nowych pracowników, ale też — i to częściej (74%) — miały miejsce przypadki rozwiązywania
z różnych przyczyn umów o pracę, czyli zarówno zwalniania pracowników, jak i ich
odchodzenia na własną prośbę lub z innych przyczyn. Większość takich przypadków (65% wszystkich badanych ﬁrm) spowodowana była wygaśnięciem umowy
o pracę, a więc m.in. dużą skalą zatrudnienia na czas określony, pracy tymczasowej,
umów cywilnoprawnych, które — jak wynika z badań — było formą zatrudnienia
wykorzystywaną niezależnie, m.in. od występowania wahań koniunktury czy specyﬁki pracy w ﬁrmie (np. sezonowości).
Wśród pracowników, z którymi rozwiązano w badanym okresie stosunek pracy
znalazła się spora grupa ludzi młodych, zatrudnionych na czas określony (staże, okresy próbne) oraz osób o niewystarczających kwaliﬁkacjach. W tej ostatniej grupie znalazło się wiele osób młodych uczących się, ale także starszych oraz długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo. Niepokój może budzić też wskazywanie jako częstej
— relatywnie — przyczyny rozwiązania umowy o pracę problemów zdrowotnych
pracowników oraz trudności łączenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi.
Przyczyny te, w świetle sposobów organizowania pracy i czasu pracy, przez
znaczną część objętych badaniem pracodawców wydają się wyraźnie wskazywać
na niedostateczne wykorzystanie rozwiązań z zakresu elastycznych form pracy, które właściwie dobrane i wprowadzone na zasadzie obustronnych korzyści (win-win)
mogą być instrumentem stabilizacji zatrudnienia.
Potrzeba zmian, przydatność i obawy związane ze stosowaniem elastycznych
form pracy w oczach badanych pracodawców
Przyszłość poszczególnych elastycznych rozwiązań zależy w dużym stopniu
od ich znajomości, umiejętności oceny przydatności, świadomości zmian, jakie zastosowanie wybranego modelu przyniesie ﬁrmie i pracownikom, świadomości korzyści i zagrożeń oraz znajomości procedur wdrażania.
Większość ludzi obawia się zmian, a ich obawy wywodzą się w dużym stopniu
z braku dostatecznej wiedzy. Tam, gdzie wiedza na temat elastycznych rozwiązań
jest bogata, potwierdzona empirycznie, tam zarówno pracodawcy, jak i pracownicy
poszukują rozwiązań, które w lepszym stopniu odpowiadałyby ich potrzebom.
Analiza wyników badań pokazała, że respondenci w większości nie widzą potrzeby
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zmiany dotychczasowych rozwiązań, funkcjonujących często od wielu lat w ich ﬁrmach.
Tylko 14% respondentów (odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak) odczuwa potrzebę zmiany w organizacji pracy i 13% w organizacji czasu pracy. Niepokojąco wysoki
procent odrzuca jakąkolwiek myśl o zmianie w analizowanych obszarach (Wykres 1.).
WYKRES 1.
Potrzeba zmian w organizacji pracy (%)

Źródło: Opracowanie własne.

Największy wpływ na postawę wobec zmian ma wielkość badanej ﬁrmy. Najwięcej negatywnych odpowiedzi (raczej nie i zdecydowanie nie — 86,6%) odnotowano w ﬁrmach mikro (1–9 pracowników), a najmniej w ﬁrmach zatrudniających
powyżej 250 pracowników — 51,3%. Podobnie wypada ocena potrzeb zmian w organizacji czasu pracy. Im ﬁrma większa, tym odpowiedzi tak i raczej tak jest więcej.
Najmniej zainteresowane zmianą są wg analizowanych branż: hotele i restauracje,
administracja publiczna oraz edukacja.
Inaczej nieco wygląda rozkład odpowiedzi, gdy pytamy o przydatność konkretnych atypowych i elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy oraz czasu pracy w badanych ﬁrmach.
Spośród wymienionych w pytaniu osiemnastu form zatrudnienia, organizacji
pracy i czasu pracy najbardziej przydatne dla pracodawców badanych ﬁrm byłyby:
możliwość zatrudniania pracowników na podstawie umowy-zlecenia (49,8%), zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy (42,2%) oraz wykorzystanie zmiennych godzin rozpoczynania pracy (41,8%)27. Dla ponad 30% respondentów przydatne dla ﬁrmy byłoby zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o dzieło
(36,2%), w systemie dwuzmianowym (32%), wykorzystanie ruchomego czasu pracy
(31,6%) oraz kont czasu pracy (30,8%).
Przydatność wykorzystywania poszczególnych rozwiązań w badanych ﬁrmach
Zmienne godziny rozpoczynania pracy – system umożliwiający rozpoczynanie pracy w przyjętym
przedziale czasu, np. 700–1000 i zakończenie pracy po przepracowaniu 8 godzin.
27
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respondenci cenili przede wszystkim przez pryzmat ograniczania kosztów zatrudnienia (42,8%) oraz z uwagi na szczególną organizację pracy (np. sezonowość lub
konieczność pracy w dni wolne — 36,4%). Zastosowanie nowych i innowacyjnych
rozwiązań, zdaniem respondentów oceniających pozytywnie przydatność poszczególnych form, mogłoby zachęcić do pracy w danej ﬁrmie (29,4%), zatrzymać w ﬁrmie potrzebnych pracowników (20,6%) oraz uwzględnić zróżnicowane potrzeby
pracowników (21%).
Ponad połowa respondentów (59,4%) uważa jednak, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w sposobach organizowania pracy w ﬁrmie, ponieważ wykorzystywane systemy są bardzo dobre. Prawie 40% badanych uważa, że organizacja pracy
nie pozwala na wykorzystywanie wymienionych rozwiązań. Wśród innych barier,
utrudniających wprowadzenie zmian, wymieniono: brak korzyści dla ﬁrm (14,6%),
zbyt wysokie koszty wprowadzenia zmian (8,2%), konﬂikty międzyludzkie (6%),
zakłócenie równowagi pomiędzy pracą i życiem pozazawodowym (4,6%) oraz możliwość odejścia z ﬁrmy potrzebnych pracowników (4,2%). Na możliwy opór związków zawodowych wskazało tylko 1,6% respondentów.
Zaangażowana współpraca kierownictwa ﬁrmy z przedstawicielami załogi lub
poszczególnymi pracownikami, umożliwia nie tylko konstruktywne wprowadzanie
w życie nowych rozwiązań, ale równocześnie zwiększa stopień akceptacji dla np.
nowych regulacji czasu pracy. Narzucone z góry rozwiązania na ogół nie spełniają
kryterium win-win i często nie przynoszą oczekiwanych efektów.
Zdecydowana większość naszych respondentów (89,2%) nigdy nie słyszała
o rozwiązaniach dotyczących organizacji pracy i czasu pracy, które spełniają to kryterium, a więc mogą być korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Nie
ma tu znaczenia ani wielkość ﬁrmy, ani jej położenie, ani branża, w której ﬁrma
działa.
Proces wdrażania nowej elastycznej formy pracy wymaga przestrzegania pewnych uniwersalnych zasad, mających zastosowanie wobec każdego z możliwych do
zastosowania rozwiązań. Ważne miejsce zajmuje tu badanie potrzeb pracowników
i uwzględnianie ich przy opracowywaniu koncepcji zmian.
Ponieważ większość naszych respondentów nie widzi potrzeby zmian w zakresie
organizacji pracy i czasu pracy, nie ma także rozeznania, jakie są potrzeby pracowników ﬁrmy w tej dziedzinie. W zdecydowanej większości badanych ﬁrm (76,4%)
nie bada się potrzeb pracowników dotyczących organizacji pracy i czasu pracy. Pocieszające jest to, że zdaniem tych respondentów, którzy badają potrzeby swoich
załóg, czyli wśród 23,6% badanych, ponad 94% wykorzystuje w praktyce organizacyjnej wyniki swoich badań.
Przypomnijmy, że — zgodnie z procedurą wprowadzania zmian w badanym
obszarze — zanim rozpocznie się proces wdrażania, trzeba przejść przez okres
konsultacji, w którym powinny uczestniczyć związki zawodowe lub inne przedsta-
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wicielstwa pracownicze, a często poszczególni zainteresowani zmianą pracownicy.
Dobra łączność ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Menadżerowie powinni być w pełni świadomi celów stosowanej przez zakład polityki w kwestii elastyczności i przyczyniać się do jej projektowania oraz powinni być w pełni
przeszkoleni co do tego, jak tę politykę realizować. Pracownicy zakładu powinni być
także uświadomieni co do zasad i założeń prowadzonej przez zakład polityki i podzielać argumenty na rzecz jej wprowadzania przed rozpoczęciem tego procesu.
Zastosowanie konkretnych elastycznych rozwiązań może (i w wielu krajach tak
się dzieje) wspierać aktywność zawodową grup defaworyzowanych na rynku pracy
i wspierać ich integrację (reintegrację) społeczno-zawodową, z uwzględnieniem zasady połączonych korzyści stron.
Zapytaliśmy naszych respondentów, jakie sposoby organizowania pracy i czasu
pracy, ich zdaniem, pozwoliłyby podjąć pracę osobom z wymienionych grup w badanej ﬁrmie (Wykres 2.). Po jednej stronie wymieniliśmy wybrane defaforyzowane
często na rynku grupy, a po drugiej 30 sposobów organizacji pracy i czasu pracy
wraz z rekompensatami ﬁnansowymi.

WYKRES 2.
Sposoby organizowania czasu, które pozwoliłyby podjąć pracę w badanej
ﬁrmie osobom z poszczególnych grup (%)

Źródło: Opracowanie własne.

1 — młodzi ludzie kontynuujący naukę; 2 — rodzice małych dzieci; 3 — osoby
niepełnosprawne; 4 — starsi pracownicy; 5 — osoby mieszkające z dala od ﬁrmy; 6
— osoby, które były długotrwale bezrobotne; 7 — osoby podejmujące pracę po raz
pierwszy lub po bardzo długiej przerwie w zatrudnieniu.
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Pod koniec 2007 r. uchwalono przepisy o telepracy, w nadziei że uregulowania
legislacyjne będą sprzyjały wdrażaniu tego rozwiązania w polskich ﬁrmach. Około 40% respondentów uznało, że uregulowania prawne będą sprzyjały upowszechnianiu tej formy zatrudnienia, ale ponad 20% badanych było przeciwnego zdania.
Zwracali oni uwagę na wysokie koszty (stworzenia stanowiska, zakupu sprzętu, eksploatacji) w stosunku do efektów pracy, trudności w nadzorowaniu pracowników
i brak sprawdzonych wzorców. Telepraca jest nadal mało znaną formą zatrudnienia,
a krążące opinie formułowane na podstawie wyobrażenia o pracy na odległość, braku kontroli nad pracownikami i obawa przed nadużyciami mogą raczej odstraszyć
i zniechęcać potencjalnych telepracodawców.
Telepraca to nowe wyzwanie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca powinien umieć zdalnie zarządzać ludźmi i zespołami, zapewnić doskonałą komunikację w dziale i ﬁrmie, sprawdzać i oceniać rezultaty, a nie jedynie
godziny pracy, wprowadzić nowe kryteria oceny pracownika — niezależność,
umiejętności organizacyjne, umiejętność pogodzenia pracy z życiem prywatnym.
Od pracownika oczekuje się rzetelności, dużej samodyscypliny i odpowiedzialności, odpowiedniego zorganizowania miejsca pracy w domu, zapewnienia opieki dzieciom i innym osobom, które są pod opieką. Aby skutecznie wykorzystać
elastyczność, jaką np. daje telepraca domowa, niezbędne jest dobre i skuteczne
zarządzanie czasem.
Doświadczenia milionów pracodawców i telepracowników świadczą o tym, że
jedynie w pełni prawidłowe wdrażanie i stosowanie zasad i procedur zapewnia sukces. Doświadczeni telepracodawcy, którzy od kilku lat wykorzystują tę formę pracy również w Polsce, twierdzi że poleciliby to rozwiązanie swoim kolegom, widząc
w niej przyszłość pracy w XXI w. Trzeba jednak pamiętać, że telepraca nie jest panaceum na słabości działania ﬁrm, a rozwiązaniem zwiększającym ich atrakcyjność
i konkurencyjność.
Przy okazji telepracy pokazaliśmy obawy pracodawców, które nie będą sprzyjały
wprowadzaniu na szerszą skalę tej elastycznej formy zatrudnienia i organizacji pracy. To ważna wskazówka dla badaczy i inicjatorów implementacji tego rozwiązania
w polskich ﬁrmach.
Badając przeszłość, teraźniejszość i przyszłość elastycznych form pracy w województwie podlaskim interesowało nas także, jakie obawy wzbudzają wśród pracodawców lub menadżerów badanych ﬁrm oraz jakie korzyści można osiągnąć, wykorzystując elastyczne rozwiązania na większą skalę.
Przyjrzyjmy się opiniom respondentów, dotyczącym ich obaw związanych
z wprowadzaniem do praktyki elastycznych form pracy (Tabela 1.).
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TABELA 1.
Obawy pracodawców przed zastosowaniem elastycznych
form pracy (%)
Lp.
Wyszczególnienie
Tak Nie
1. Obawiamy się negatywnego wpływu na wydajność pracowników 28,8 67,40
2.

Obawiamy się nadużyć ze strony pracowników

31,4 64,40

3.

Obawiamy się trudności w komunikacji między pracownikami
a przełożonymi
Obawiamy się trudności w komunikacji między pracownikami
Kierowanie elastycznymi pracownikami jest bardzo trudne i nie
jesteśmy do tego przygotowani
Nie znamy dobrze elastycznych form pracy i nie wiemy, jak by
się sprawdziły w ﬁrmie
Obawiamy się inspekcji pracy
Inne

32,0 69,00

4.
5.
6.
7.
8.

27,2 57,60
38,6 54,00
42,8 65,00
31,2 65,00
0,80 26,80

Źródło: Opracowanie własne.

Ponad połowa respondentów nie ma żadnych obaw przed zastosowaniem w swojej ﬁrmie elastycznych form pracy, ale musimy pamiętać, że większość pracodawców nie zamierza takich form u siebie stosować. Ci pracodawcy, którzy rozważają
możliwość zastosowania nowych rozwiązań obawiają się negatywnych skutków takich, jak: trudności komunikacyjne, spadek wydajności oraz dostrzegają u siebie
ograniczone umiejętności kierowania elastycznymi pracownikami.
W Kodeksie Pracy nie mieszczą się wszystkie możliwe do zastosowania rozwiązania, pozwalające na uelastycznienie organizacji pracy i czasu pracy. Interesowało
nas, czy zdaniem kierownictwa badanych ﬁrm zapisy kodeksowe są pomocne przy
stosowaniu elastycznych rozwiązań, czy wprost przeciwnie — utrudniają wdrożenie
sprawdzonych w innych krajach elastycznych form pracy.
Większość respondentów wykorzystuje w praktyce tylko to, co mieści się w obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisach i nie zamierza niczego zmieniać (62,6%), twierdząc że obowiązujące przepisy są pomocne w stosowaniu elastycznych form pracy.
Ponad 35% pracodawców twierdzi, że zapisy Kodeksu Pracy utrudniają im
wprowadzanie elastycznych rozwiązań i ponad 40% respondentów obawia się kolizji z prawem, chcąc wdrożyć nowe elastyczne formy pracy.
Obowiązujące przepisy mogą stymulować do pewnych zachowań i ułatwiać
wdrożenie, ale mogą też utrudniać i opóźniać wprowadzanie w ﬁrmach zmian. Zadaliśmy więc pytanie, czy gdyby nie było żadnych przepisów utrudniających wdrażanie elastycznych form pracy i dano pracodawcom pełną swobodę, to czy zmieniliby dotychczasowe postępowanie.
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Prawie 44% respondentów nie widzi konieczności zmian. Pozostali często mówili o: elastycznym czasie pracy, wydłużeniu czasu pracy, wydłużeniu okresu rozliczeniowego i przyciąganiu do pracy większej liczby specjalistów oraz likwidacji
pracy w asocjalnych godzinach, np. w weekendy. Część respondentów, na szczęście
nieliczna, proponowała likwidację przepisów ochronnych, ograniczenie 11-godzinnego wypoczynku dobowego, lepsze dostosowanie czasu do wahań sezonowych
poprzez zniesienie czasowych ograniczeń dobowych, tygodniowych i przyjętych
okresów rozliczeniowych.
Do wyjątkowych możemy zaliczyć wypowiedzi zwracające uwagę na konieczność negocjacji z załogą zmian, które chcieliby wprowadzić. Żaden z respondentów
nie zwrócił uwagi na poprawę organizacji pracy i czasu pracy w kontekście tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, umożliwienia poprzez wprowadzenie określonych rozwiązań lepszego godzenia pracy z życiem pozazawodowym i aktywizowania defaworyzowanych na rynku pracy grup a więc osiągnięcia celu założonego
w koncepcji ﬂexicurity.
Na tle tych wypowiedzi interesująco wypada ocena potencjalnych skutków stosowania elastycznych form pracy i czasu pracy. Zdecydowana większość (od 55 do
92%) badanych zgadza się z pozytywną oceną elastycznych rozwiązań, a odrzuca
ewentualne wady. Elastyczna organizacja pracy i elastyczny czas pracy pozwoli zdaniem respondentów na ograniczenie kosztów zatrudnienia (rekrutacji, zwolnień,
szkoleń) (71,6%); pozwoli na zmniejszenie problemów związanych z organizacją
pracy (67,8); ograniczy koszty absencji pracowników (698%); poprawi wydajność i terminowość wykonywanej pracy (61,2%); poprawi wizerunek ﬁrmy (57,8);
zwiększy satysfakcję pracowników (74,2%); pozwoli na łączenie pracy z innymi
obowiązkami (nauką, opieką nad dziećmi) (92%); pozwoli na pracę osobom niepełnosprawnym i starszym (74,8%); pozytywnie wpłynie na zdrowie pracowników
(63%) oraz pozwoli łatwiej znaleźć pracę bezrobotnym, osobom bez doświadczenia
zawodowego i takim, które od dawna nie pracowały (55%). W świetle tak pozytywnych ocen dziwi fakt, że prawie 60% respondentów nie chce tych rozwiązań implementować do swoich ﬁrm i na pytanie, które z elastycznych rozwiązań ułatwiłoby
podjęcie pracy w badanej ﬁrmie osobom, którym szczególnie trudno wejść rynek
pracy odpowiadała nie wiem.
Powodzenie podejmowanych działań i skuteczne wykorzystanie elastycznych rozwiązań zależeć więc będzie w dużym stopniu od przekonania zarówno pracodawców,
jak i pracowników o ich celowości oraz umiejętnego wykorzystania najlepiej dobranych do konkretnych warunków rozwiązań. Zanim przystąpi się we własnej ﬁrmie
do projektowania i wdrażania określonego rozwiązania, trzeba podjąć szereg działań
i postawić wiele pytań, na które musimy udzielić odpowiedzi. Wdrażanie w praktyce
elastycznych form pracy nie powinno sprawić trudności, jeśli krok po kroku przeanalizuje się sprawdzone procedury wdrażania i nie zlekceważy żadnego etapu.
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5. Zakończenie
Zaprezentowane powyżej informacje i analizy miały na celu ukazanie zarówno potencjalnych możliwości, jak i rzeczywistego wykorzystania w województwie
podlaskim elastycznych sposobów organizowania pracy. Analiza informacji o różnych nietypowych rozwiązaniach, oparta o aktualną literaturę przedmiotu, wskazuje czynniki powodujące, że uelastycznienie takie jest warunkiem niezbędnym
dla współczesnej gospodarki; także w warunkach recesji, która — paradoksalnie
— zbyt często osłabia odczuwanie potrzeby zmian, zamiast je stymulować. Zasadniczym elementem tej prezentacji jest wskazanie, że elastyczne rozwiązania nie są
antidotum na wszelkie bolączki gospodarki i żadne z nich nie jest rozwiązaniem
uniwersalnym, natomiast każde z nietypowych rozwiązań — bez względu na formę
i zakres — ma zarówno wady, jak i zalety, o których pamiętać muszą i pracodawcy,
i pracownicy. Ponadto nie mniej ważna zasada: rozwiązania rzeczywiście elastyczne (skuteczne) bazują na zasadzie win-win, a więc kosztów i korzyści ponoszonych
w zbliżonym zakresie przez obie strony.
Potrzeby i możliwości wykorzystania elastycznych form pracy w znacznym zakresie zależą od charakteru działalności ﬁrmy i od jej wielkości. Te zależności wyraźnie zaznaczyły się w badanej zbiorowości. Ponadto można zauważyć, że w inny
sposób organizują pracę pracodawcy sektora publicznego, inaczej prywatnego, przy
czym w tej drugiej grupie także są różnice między dużymi, zarządzanymi zbiorowo spółkami, korporacjami itp., a ﬁrmami właścicieli indywidualnych. W sektorze
publicznym i w dużych ﬁrmach zasady organizacji pracy są zróżnicowane, ale czas
pracy określany sztywniej niż w ﬁrmach prywatnych, a zwłaszcza w tych, którymi
zarządzają osoby ﬁzyczne.
Prowadzona analiza wykorzystania elastycznych form pracy na Podlasiu ma
m.in. służyć określeniu możliwości i efektywności wykorzystywania elastycznych
form pracy — w tym różnych form zatrudnienia — w dążeniu do pełnego zatrudnienia, a także wsparcia w aktywizacji zawodowej osób z grup defaworyzowanych.
W świetle analizy danych empirycznych potwierdza się potrzeba prowadzenia takich działań. Wynika to wyraźnie z:
• istniejącej struktury zatrudnienia analizowanej wg grup społecznych;
• charakteru działalności ﬁrm borykających się z nierytmicznością pracy;
• kierunków i przyczyn zmian zachodzących w zatrudnieniu oraz ocen wyrażanych w tym zakresie przez pracodawców.
Podlaskie ﬁrmy — w zdecydowanej większości mikro, skoncentrowane w sektorze
usług i w dużej liczbie prowadzone przez kobiety — często zatrudniają kobiety, także te
w wieku aktywnego rodzicielstwa (co można wiązać ze specyﬁką zatrudnienia w usługach bezpośrednich, mających znaczny udział wśród podmiotów gospodarczych w tym
regionie). Relatywnie niewielka jest natomiast skala zatrudnienia pracowników mło-
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dych, najstarszych oraz osób niepełnosprawnych. W związku z tym pożądane wydaje
się odrębne spojrzenie na wspieranie zatrudnienia pracowników obciążonych obowiązkami rodzinnymi (głównie kobiet), gdzie należy wykorzystać głównie rozwiązania na
rzecz łączenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi, a odrębne w stosunku do pozostałych grup, wymagających nie tylko pomocy w utrzymaniu się na rynku pracy, ale głównie wsparcia we wchodzeniu na ten rynek.
O ile problemy pracy kobiet dotyczą ﬁrm każdej wielkości, to problemy aktywizacji osób młodych rysują się głównie w ﬁrmach średnich i dużych, osób starszych
w ﬁrmach dużych, a niepełnosprawnych w ﬁrmach mikro, średnich i małych. Trudno natomiast wskazać, w jakich branżach koncentrują się problemy aktywności zawodowej tych grup, gdyż właściwie pojawiały się one — w postaci niskich wskaźników zatrudnienia — w każdej z analizowanych dziedzin działalności gospodarczej:
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Podlascy pracodawcy, w tym także w ﬁrmach sektora publicznego, wykorzystują
w dużym zakresie terminowe umowy o pracę. Dążąc do racjonalizacji kosztów pracy, ograniczają stałe zatrudnienie, ale z tego też powodu ponoszą koszty wynikające
z płynności zatrudnienia, co — być może — nie do końca wszyscy zauważają. Dostrzega problem zapewne znaczna grupa, która wykorzystuje różne rodzaje umów
o pracę i umów cywilnoprawnych, zachowując jednocześnie stabilny zespół stałych
pracowników.
Wykorzystywanie nietypowych umów o pracę wynikało najczęściej z okresowych wahań popytu na towary i usługi. W sytuacjach wzrostu popytu pracodawcy reagowali najczęściej zwiększając — na różne sposoby — intensywność pracy
i stosując nietypowe formy zatrudnienia. W warunkach zmniejszonego popytu
rozstawali się z określonymi grupami pracowników i rezygnowali ze współpracy ze zleceniobiorcami. Takie rozwiązania wydają się mieć ekonomiczne uzasadnienie. Należy jednak zaznaczyć, że odnoszą się niemal wyłącznie do bieżących
potrzeb pracodawcy i pomijają negatywne konsekwencje dla obu stron. Wysoka
intensywność pracy ma znaczenie przede wszystkim dla jej jakości i stanu zdrowia pracowników (ﬁzycznego i psychicznego). Z racjonalnego punktu widzenia
powinna więc być tylko rozwiązaniem tymczasowym — co dostrzegała niewielka
grupa pracodawców organizujących tylko okresowo pracę w systemie równoważnym lub 3-zmianową. Stosowanie rozwiązań tymczasowych może być efektywne,
ale należy pamiętać, że brak stabilnej organizacji pracy wpływa też negatywnie na
funkcjonowanie zakładów pracy w różnych obszarach ich działania. Dla niektórych pracodawców podejmujących takie rozwiązania bilans korzyści może więc
okazać się niespodziewany.
Stosowanie umów terminowych — także popularnych wśród podlaskich pracodawców zwłaszcza w handlu i innej działalności usługowej — zdominowało wszelkie inne, możliwe głównie właśnie w usługach, rozwiązania organizacyjne. Wyda-
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je się, że przy stosowaniu tych rozwiązań nie dostrzega się problemu kwaliﬁkacji
zawodowych, kosztów szkoleń, rekrutacji — tak istotnych zwłaszcza w przypadku
najmłodszych pracowników. Trudno też — przy niestabilnych umowach — oczekiwać od pracowników odpowiedniego zaangażowania w pracę. Warto zaznaczyć,
że umowy okresowe, niedające poczucia bezpieczeństwa pracowniczego i ograniczające możliwości korzystania z wielu rozwiązań niezbędnych do stabilizacji życiowej (np. kredyty bankowe), nie są w ostatecznym rozrachunku instrumentem
stabilizacji zatrudnienia, np. gdy istotna jest ciągłość opłacania składek emerytalnych (pracownicy starsi) i ubezpieczenia zdrowotnego czy chorobowego (osoby
niepełnosprawne).
Analiza systemów i rozkładów czasu pracy oraz organizacji pracy w podlaskich ﬁrmach — podobnie jak i w skali kraju — wskazuje na sztywność rozwiązań
i mały zakres wykorzystania elastycznych, nietypowych możliwości. Zmierzając
do ograniczania zatrudnienia pracowniczego, pracodawcy w niewielkim zakresie
wykorzystują możliwości, jakie daje Kodeks pracy, wiążące się z indywidualizacją
rozwiązań organizacyjnych. I nie chodzi tu tylko o rozwiązania ustalane z pojedynczymi pracownikami, co w widocznej skali możliwe jest głównie w ﬁrmach
małych lub mikro. W średnich i dużych zakładach pracy indywidualizacja organizacyjnych warunków wykonywania pracy możliwa jest na poziomie grup zadaniowych (np. w odniesieniu do harmonogramu pracy, układu zmian, dyżurów,
co w pojedynczych przypadkach deklarowali pracodawcy np. z branży ochrony
zdrowia).
Wyraźnym wyznacznikiem konieczności uelastycznienia form pracy na znacznie większą skalę — we wszystkich branżach i sektorach własności, w tym w administracji publicznej — są przyczyny zatrudniania i zwalniania pracowników.
Co prawda tylko nieliczni pracodawcy dostrzegają związek między sztywnymi
formami pracy w ich ﬁrmach a zatrudnieniem/zwalnianiem pracowników z grup
defaworyzowanych, jednak jako przyczyny ruchów w zakresie zatrudnienia bezpośrednio wymieniają rozwiązania (głównie brak rozwiązań), które tym właśnie
grupom są najbardziej potrzebne. Niestety, połowa pracodawców jest zadowolona
ze status quo pod względem stosowanych form pracy. Wymieniając najbardziej
przydatne rozwiązania, kierują się tylko interesem ﬁrmy, postrzegając go przez
bieżące korzyści. Wydaje się, że brakuje tu spojrzenia perspektywicznego, myślenia o dalszym rozwoju, zwłaszcza jakościowym, ﬁrm. Także wśród respondentów
wskazujących na potrzebę zmian uwidacznia się myślenie wyłącznie przez pryzmat
potrzeb (bieżących) ﬁrmy, a rozwiązania wychodzące poza nietypowe formy zatrudnienia, zwłaszcza w małych, najbardziej podatnych na uelastycznienie w tym
zakresie ﬁrmach, uznawane są przede wszystkim za kosztowne i korzystne wyłącznie dla pracowników.
Z przeprowadzonych analiz wynika kilka propozycji rozwiązań o różnym cha-
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rakterze. Zasadniczym wnioskiem jest jednak konieczność dostarczenia pracodawcom — bez względu na branże, wielkość ﬁrmy czy sektor własności — wiedzy
o kosztach i korzyściach stosowania wszelkich nietypowych rozwiązań organizacyjnych. Ważne jest przy tym przekazanie wiedzy o zasadach (w tym i ograniczeniach)
skuteczności takich rozwiązań.
Niezbędne wydają się też: permanentna edukacja z przepisów prawa pracy oraz
— w kontekście naszych rozważań — zasady organizacji pracy i czasu pracy. Niepokojące są bowiem informacje nt.: zasad organizacji pracy w transporcie, zatrudniania
osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych, prowadzenia działalności wyłącznie w oparciu o zatrudnienie tymczasowe. Uzyskane w tym zakresie dane mogą
skłaniać do wniosku o nadużycia prawa i stosowanie tzw. dzikiej elastyczności.
Zarówno w jednym, jak i drugim obszarze dobrym instrumentem mogą być
promocje dobrych praktyk. Ponadto w świetle prowadzonych już na Podlasiu
działań, będących rezultatami wspomnianego projektu IW EQUAL Elastyczny Pracownik — Partnerska Rodzina, należy pamiętać o promocji i nagradzaniu
tych, którzy z dobrym skutkiem stosują promowane rozwiązania. Takie postępowanie to nie tylko zachęta dla tych, którzy jeszcze wahają się z podjęciem decyzji
o uelastycznieniu pracy w swojej ﬁrmie, ale też zachęta do kontynuowania tych
inicjatyw — wciąż jeszcze nielicznych — które są już od pewnego czasu realizowane z powodzeniem.
Innym rozwiązaniem tego problemu jest zachęcenie pracodawców do badania (w dostępnej dla nich formie) potrzeb różnych grup pracowniczych, zarówno
społeczno-demograﬁcznych, jak i zawodowych, oraz do współpracy z reprezentacjami pracowników we wdrażaniu zmian organizacyjnych. To warunek niezbędny dla zachowania zasady win-win, warunkującej skuteczność podejmowanych
zmian.
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mgr Piotr Matusiak
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Skuteczna, Aktywna Polityka
Rynku Pracy
1. Wstęp
Po odejściu od systemu pełnego zatrudnienia po 1989 roku na rynku pracy zaczęły działać mechanizmy wolnorynkowe. Istotnymi elementami stały się: podaż
pracy oraz popyt na nią. Jednakże proces transformacji, przejścia z jednego do drugiego sytemu spowodował, iż popyt na pracę był znacznie niższy niż podaż. Stąd też
pojawił się problem bezrobocia, czyli niewykorzystanych zasobów pracy. Błędne
założenia władz na początku lat dziewięćdziesiątych zakładały, iż rozwijający się
sektor prywatny wchłonie zwalnianych z sektora publicznego, natomiast nadwyżka
pracy przy pomocy niewielkiej interwencji państwa zostanie zatrudniona.1 Tym samym powstały pierwsze założenia polityki rynku pracy.
Obecna sytuacja i doświadczenie dwudziestu lat, w których zachodziły różne zmiany
na rynku pracy oraz zakres interwencji państwa poprzez aktywną politykę rynku pracy zakłada wprowadzenie w Polsce modelu ﬂexicurity. System ten stosowany był po raz
pierwszy w Danii i jego wykorzystanie doprowadziło, po pierwsze do obniżenia stopy
bezrobocia (obecnie 4,1% — VI.2010), a po drugie do spełnienia oczekiwań dwóch stron:
pracodawców (popytu) i pracobiorców (podaży). Stosowane przez lata w innych krajach
rozwiązania nie dały oczekiwanych korzyści i dlatego też obecne założenia Unii Europejskiej oraz plany strategiczne Polski zawierają zwrot w kierunku stosowania tej metody.

2. Duński rynek pracy
Dania jak wiele krajów Unii Europejskiej borykała się z problemem bezrobocia.
Na początku lat dziewięćdziesiątych szukano nowego rozwiązania w celu poprawy
1
K. Drela, Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 183.
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sytuacji na rynku pracy. Problem dotyczył pogodzenia dwóch sprzecznych interesów: pracodawców — do łatwiejszego zatrudniania i zwalniania pracowników, bez
biurokratycznych uwarunkowań i bez kosztownych sankcji, oraz pracowników,
którzy żądali zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego czyli dochodu gwarantującego godne życie. Dużą rolę w przygotowaniu nowego rozwiązania w Danii odegrały
związki zawodowe. W wyniku prowadzonych rozmów przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych wypracowano teorie ﬂexicurity, która była połączeniem oczekiwań obu stron. Punktem wyjścia był fakt, iż zdawano sobie sprawę,
że zastosowanie bardziej liberalnych zasad elastycznego zatrudniania spowoduje
większą ﬂuktuację kadr. Jednakże uznano, iż będzie to korzystne dla drugiej strony
— pracowników, gdyż przy dużej ﬂuktuacji kadr łatwej będzie można znaleźć pracę.
Wprowadzenie tej zasady na rynek pracy wiąże się z pojęciem złotego trójkąta, czyli
połączenia elastycznych przepisów dotyczących zatrudnienia, rozbudowanego systemu wspierającego bezpieczeństwo socjalne oraz szeroko prowadzonych działań
edukacyjnych i aktywizujących osoby bezrobotne.2
Stosowanie tej metody doprowadziło do spadku bezrobocia i powstania równowagi na rynku pracy. Bezrobocie na poziomie 3-4 % pozwala łatwo pozyskać
pracownika, jak również łatwo i szybko znaleźć pracę. Wcześniejsza teoria, że elastyczność zatrudnienia i zapewnienie bezpieczeństwa wykluczają się, w praktyce
okazała się nieprawdziwa, bowiem pracodawcom i pracownikom niezbędne są
obie potrzeby. Pracodawcy potrzebują elastyczności do rekrutacji pracowników
i tworzenia własnej polityki zatrudnienia, ale również bezpieczeństwa w wyborze
zasobów pracy do swojego przedsiębiorstwa, gdyż ich brak powoduje zakłócenia
w działaniu ﬁrmy. Natomiast ze strony pracowników elastyczność stała się niezbędna do pozyskiwania pracy w różnych formach i na różnych zasadach możliwych
do zastosowania w sytuacji osób poszukujących pracy (np. matki po urodzeniu
dziecka, studenci) a bezpieczeństwo do zapewnienia im dochodu na wypadek chwilowej utraty pracy. Tym samym obie strony rynku pracy zrozumiały słuszność ﬂexicurity, że elastyczność i bezpieczeństwo są potrzebne obu stronom.
Aktywna polityka rynku pracy w Danii zawiera następujące działania3:
• Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy i doradztwo
zawodowe);
• Szkolenia zawodowe;
• Programy edukacyjne;
• Prawo i obowiązek przyjęcia oferty pracy.
Stosowane działania w Job Center (odpowiednik naszych urzędów pracy) skupiają się przede wszystkim na zmuszeniu do samodzielności w poszukiwaniu nowego
2
D. Kotlorz, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s.107.
3
D. Kotlorz, op. cit., s.116-117.
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zatrudnienia. Pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi pełnią jedyne rolę opiekuna
wpierającego osoby bezrobotne w razie potrzeby. Ponadto w trakcie analizy osoby bezrobotnej doradca zawodowy ustala czy jest ona gotowa do wejścia na rynek
pracy, czy potrzebuje podniesienia swoich kwaliﬁkacji. Umiejętności oraz uprawnienia są uzyskiwane w drodze szkoleń zawodowych, natomiast w przypadku osób
posiadających braki w wykształceniu stosuje się programy edukacyjne polegające
na powrocie do systemu szkolnego. Cechą duńskiego rynku pracy jest brak subsydiowanego zatrudnienia stosowanego na polskim rynku pracy. Natomiast istotną
również kwestią jest obowiązek przyjęcia oferty pracy. Wynika to m.in. z mentalności krajów skandynawskich, w których nie pracowanie jest źle postrzegane.
Dokonując analizy i oceny duńskiego ryku pracy należy przytoczyć jego podstawowe cechy, które są efektem stosowania metody ﬂexicurity:
• bardzo niski poziom bezrobocia, w tym również bezrobocia młodzieży, bezrobocia długookresowego — 4,1% (czerwiec 2010);
• wysoki wskaźnik zatrudnienia oraz wysoki wskaźnik zatrudnienia kobiet;
• wysoka ﬂuktuacja kadr;
• zasiłki dla osób bezrobotnych są wysokie i długie (4 lata, około 12.000 koron
duńskich brutto — odpowiednik ponad 6.000 zł);
• ważna rola związków zawodowych w procesie tworzenia układów zbiorowych.
Flexicurity nie jest metodą ochrony miejsc pracy, ale zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikowi. Polega na pomocy w zmianie czy w znalezieniu zatrudnienia
oraz na zagwarantowaniu dochodu na bezrobociu.
Krytycy teorii ﬂexicurity zarzucają, iż związki zawodowe mają negatywny wpływ
na sytuacje na rynku pracy, ponieważ wpływają negatywnie na konkurencję oraz
dążą do ciągłego podwyższania płac. 4

3. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej i Polsce
a ﬂexicurity
Polityka Unii Europejskiej w zakresie rynku pracy skierowała swoje działania
w kierunku wykorzystania modelu duńskiego. W Strategii Lizbońskiej wprowadzenie metody flexicurity zapisano w wytycznej 21: Promowanie elastyczności
przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia oraz redukowaniu
segmentacji rynku pracy z uwzględnieniem partnerów społecznych. Przyjęto, iż
D. Kotlorz, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 26.

4
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osiągniecie równowagi miedzy elastycznością i bezpieczeństwem rynku pracy
możliwe jest po spełnieniu warunków będących czterema komponentami flexicurity:5
1. dostępność porozumień umownych zapewniających pracownikom i pracodawcom odpowiedni poziom elastyczności, zgodnie z ich potrzebami;
2. aktywna polityka rynku pracy (ALMP), która powinna skutecznie wspierać
procesy związane ze zmianą miejsca zatrudnienia, jak również przechodzenie
ze stanu bezrobocia i bierności zawodowej do sfery zatrudnienia;
3. system uczenia się przez całe życie (LLL) adekwatny do potrzeb, który umożliwi
pracownikom pozostanie w sferze zatrudnienia przez całą ich karierę, wspierany
z funduszy europejskich;
4. nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, które z jednej strony zapewniają
wsparcie ﬁnansowe osobom pozostającym poza rynkiem pracy oraz osobom bezrobotnym, a z drugiej strony będą promować mobilność oraz zmiany na rynku pracy.
Natomiast w Polsce stosowana dotąd polityka rynku pracy nastawiona była jedynie na zapewnieniu bezpieczeństwa dla pracowników i realizowana była poprzez6:
• ochronę zatrudnienia;
• ochronę poziomu wynagrodzeń;
• zapewnienie odpowiednich warunków pracy;
• wsparcie dla osób bezrobotnych.
Takie działania są sprzeczne z ideą ﬂexicurity, ponieważ realizują jedynie interesy jednej strony rynku pracy — pracobiorców. Natomiast oczekiwania pracodawców były pomijane i można było jedynie zaobserwować symboliczne zmiany
kodeksu pracy, dokonywane w ostatnich latach. Chęć wprowadzenia i realizacji
wytycznych Strategii Lizbońskiej wymusza jednak zmianę nastawienia do rynku
pracy i działań tam realizowanych.
Dlatego też przy tworzeniu jednego ze strategicznych dokumentów jakim jest Krajowy Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 zaplanowane cele oraz
priorytety skłaniają się ku zmianie aktywnej polityki rynku pracy do wspomnianego
modelu duńskiego. Założone priorytety zostały określone w następujący sposób7:
1. Wzrost aktywności:
• Rozwój kształcenia ustawicznego;
• Aktywizacja grup, które napotykają szczególne trudności (50+, młodzież,
niepełnosprawni, kobiety);
• Poprawa mobilności mieszkańców szczególnie z terenów wiejskich.

2. Sprawny rynek pracy:
• Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy;
• Nowoczesny system zabezpieczenia społecznego na rynku pracy;
• Wprowadzenie instrumentów zapewniających dochód w okresie korzystania
z aktywnych polityk rynku pracy;
• Rozwój współpracy publicznych służb zatrudnienia z agencjami zatrudnienia oraz pomocą społeczną;
• Rozwój prywatnego rynku usług zatrudnienia;
• Stworzenie sprawnego systemu monitoringu rynku pracy;
• Rozwój gospodarki innowacyjnej oraz wzrost zatrudnienia w nowoczesnych
gałęziach gospodarki.
3. Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy:
• Zwiększenie udziału korzystających z instrumentów aktywnej polityki rynku
pracy;
• Zwiększenie dostępności działań publicznych służb zatrudnienia dla wszystkich, którzy chcą podjąć lub zmienić pracę;
• Zindywidualizowanie podejścia wobec interesantów publicznych służb zatrudnienia;
• Wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne publicznych służb zatrudnienia;
• Ulepszenie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy.
4. Łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego oraz przygotowanie rynku pracy
do ożywienia gospodarczego:
• Wsparcie utrzymania miejsc pracy oraz tworzenie nowych w miejsce tych,
których nie udało się utrzymać;
• Stworzenie warunków ułatwiających przedsiębiorcom szybką adaptację do
pogarszających się warunków gospodarowania;
• Kreacja nowych miejsc pracy, poprzez wprowadzenie ułatwień prowadzenia
działalności gospodarczej w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych
oraz zwiększenie skłonności do inwestowania.
• Jak widać po zaprezentowanych priorytetach KPD na lata 2009-2011 zmiany
w zakresie stosowanej polityki na rynku pracy idą w dobrym kierunku. Efekty tych zmian będziemy mogli odczuć dopiero za kilka lat.

E. Kryńska, Raport Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 14.
6
D. Rosati, Europejski model społeczny – doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009, s. 51.
7
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Warszawa 2010.
5
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TABELA 1
Wskaźniki rynku pracy w latach 2004—2009
Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych8
Stopa bezrobocia
Wydatki na aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
PKB

2004
2 999 601
19
1 464 600

2005
2 773 000
17,6
2 051 700

2006
2 309 400
14,8
2 218 700

2007
1 746 600
11,2
2 700 960

2008
1 473 800
9,5
3 362 500

2009
1 892 700
11,9
6 204 800

5,3

3,6

6,2

6,8

5

1,7

Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2008 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 21

Dokonując analizy aktywnej polityki rynku pracy w Polsce należy przyjrzeć się,
jak wygląda rynek i jakie są jego podstawowe cechy. Niewątpliwie największy wpływ
na spadek bezrobocia w latach 2004 (19%) — 2008 (9,5%) miał wzrost gospodarczy.
Utrzymujący się Produkt Krajowy Brutto na poziomie 5—6 % sprzyjał tworzeniu
się nowych miejsc pracy. Natomiast występujący na świecie kryzys w latach 2003—
2009 zmienił korzystną sytuację i spowodował nieznaczny wzrost bezrobocia z 9,5
do 11,9% (2009 r.). Ponadto niekorzystnymi czynnikami, które wpływają na sytuację na rynku pracy w Polsce są:
• 2004 r. — ubytek zasobów pracy (wykwalifikowanej kadry) — wzrost ceny
pracy;9
• zmiana korzystnych tendencji w 2008 i 2009 roku — kryzys gospodarczy
— spadek ceny pracy;
• błędna reforma systemu edukacji — przejście do kształcenia ogólnego;
• występowanie wysokiego klina podatkowego — (Polska około 48%, UE-23,5%10);
• część osób bezrobotnych pracuje w szarej streﬁe;
• niskie wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (2004 — 16%,
2005 — 37%);
• niski poziom wykorzystania elastycznych form zatrudnienia.
Na polskim rynku pracy został zaobserwowany wzrost ceny pracy. Otwarcie
rynków pracy Unii Europejskiej spowodowało wyjazd części mieszkańców do pracy za granicę. Natomiast częściej osoby te stanowili zatrudnieni pracownicy niż
osoby bezrobotne. W efekcie w niektórych branżach nastąpił odpływ siły roboczej,
GUS, Pracujący w gospodarce narodowej w 2008 roku, Warszawa 2008, s. 21.
R. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku,
IPiSS, Białystok - Warszawa 2009, s. 26.
10
R. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, op. cit., s. 66.
8
9
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co spowodowało wzrost płac i próbę pozyskania nowych pracowników. Szacuje się,
że wyemigrowało około 2 milionów pracowników.11 Szczególnie dotknęło to budownictwo i sektor transportowy, gdzie płace wzrosły niekiedy ponad 100%. Sytuacja ta miała miejsce do momentu pojawienia się kryzysu gospodarczego. Znaczna
część ﬁrm w Polsce nastawiona na eksport swoich produktów musiała obniżyć płace
lub zmniejszyć czas pracy swoich pracowników. Dodatkowo powrót pracowników
z zachodu, którzy w wyniku trudności ﬁrm byli zwalniani w pierwszej kolejności
przed rodowitymi mieszkańcami, spowodował obniżenie ceny pracy w Polsce.
Również na sytuację na rynku pracy miała wpływ, przeprowadzona pod koniec
lat dziewięćdziesiątych, reforma systemu edukacji. Przejście z kształcenia zawodowego do kształcenia ogólnego proﬁlowanego było błędem. W efekcie ze szkół zaczęli
wychodzić absolwenci szkół średnich, których wiedza i kwaliﬁkacje były niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali absolwentów
często wskazując na problem zbyt małej wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
Przez to szkoły zamiast tworzyć nowe zasoby pracy zaczęły wypuszczać nowe rzesze bezrobotnych. W krajach Europy Zachodniej system szkolnictwa opiera się
w znacznej mierze, w segmencie szkół średnich, na szkoleniu zawodowym. Przykładem są kraje Niemiec, Finlandii, Austrii, gdzie liczba szkół zawodowych wynosi ponad 70%. Z obecnie przedstawianych planów Ministerstwa Edukacji wynika,
iż planowany jest powrót do szkół zawodowych.
Kolejnym negatywnym czynnikiem jest rozmiar klina podatkowego w Polsce,
wynosi on około 48%, gdy w krajach Unii jest on na poziomie 23,5%12. Wysokość
klina podatkowego w Polsce spowodowana jest zbyt hojnym systemem emerytalno — rentowym powodującym bierność zawodową znacznej części Polaków
będących w czasie aktywności zawodowej.13 W efekcie część zasobów pracy, które można byłoby wykorzystać na rynku pracy nie pracuje, dodatkowo nie generuje dochodów dla Państwa w takiej skali, jak w okresie zatrudnienia przez
co Państwo ubytek ten uzupełnia większymi składkami od osób pracujących. Powoduje to obciążenie wysokimi składkami na ubezpieczenie społeczne zarówno
pracodawców, jak i pracowników. Na przykładzie doświadczenia krajów europejskich należałoby obniżyć wielkość klina podatkowego. Obniżenie podatków na
przykładzie krajów Irlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Szwecji, Włoch, Finlandii
i Hiszpanii w latach 1996 — 2002 wpłynęło na obniżenie poziomu bezrobocia.
Natomiast w tych samych latach w Słowacji i Polsce podwyższenie podatków spo11
I. Kukulak-Dolata, Ł. Arendt, Proﬁle emigracji zarobkowych mieszkańców województwa podlaskiego,
WSE w Białymstoku, IPiSS w Warszawie, Białystok – Warszawa 2009, s. 31.
12
D. Kotlorz, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia,
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 23.
13
R. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku,
IPiSS, Białystok - Warszawa 2009, s. 77.
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wodowało podwyższenie stopy bezrobocia. Według literatury fachowej szacuje
się, że zmiana podatku o jedną wartość ma wpływ na 3,2 punktu procentowego
w stopie bezrobocia. Według Banku Światowego na podstawie przeprowadzonego
badania w latach 1996 — 2003 wzrost klina podatkowego o 1 % spowodowało
spadek wzrostu zatrudnienia o 0,5 -0,8%14.
Występowanie szarej strefy obserwujemy we wszystkich krajach. Natomiast
kluczowa jest jej skala. Szacuje się, iż ponad 30% osób bezrobotnych uzyskuje dochody z pracy na czarno. O rozmiarach nielegalnego zatrudnienia świadczą wyniki badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z których wynika, że w 2007
roku na czarno pracowało 38% bezrobotnych, którzy nie otrzymywali zasiłków
i 23% takich, którzy je otrzymywali (Tabela 2.).15

2004

2005

2006

2007

2008

7258,5

2997,7

2805,3

2267,8

1833,4

79,1
1464,6

54
2051,7

51
2218,7

42,3
2709,6

31,9
3362,5

Ostatnim czynnikiem wpływającym na sytuację na rynku pracy jest niskie wykorzystanie przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia. Jest to dziwne zjawisko,
iż wiele organizacji i instytucji zajmujących się tematyką rynku pracy przeprowadzało
działania informujące i promujące nowoczesne metody zatrudniania. W ramach przeprowadzonego badania wśród pracodawców stosujących elastyczne formy zatrudnienia zostały zbadane korzyści jakie płyną ze stosowania elastycznych form zatrudnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym i wyniki są zaskakujące. Efektami
godzenia tych dwóch zagadnień są następujące pozytywy dla pracodawców:
• zwiększenie motywacji pracowników — 42,9%,
• przyciągnięcie i zatrzymanie wartościowych pracowników w ﬁrmie — 38,0%,
• większe zaangażowanie pracowników — 36,6 %,
• wzrost lojalności pracowników — 31,3%.
Natomiast zastosowanie tej zasady w ﬁrmach wpłynęło na pracowników w następujący sposób:
• zwiększyło motywację do pracy — 38,5%,
• większa satysfakcja z pracy — 30,8%,
• mniejszy stres w pracy — 23,0%,
• decyzja o pozostaniu w ﬁrmie — 22,6%.16
Jak widać z przeprowadzonego badania, w ﬁrmach, które zdecydowały się
na nowe formy zatrudnia korzyści są obopólne i zarówno zadowoliło to stronę pracodawców, jak i poprawiło sytuację pracowników w ﬁrmach.

16
457,1

37
501,4

40,3
476,4

50,5
389,8

58,4
559,8

4. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce

5
9180,2

9
5550,8

8,7
5500,4

7,3
5367,2

9,7
5755,7

TABELA 2
Wydatki Funduszu Pracy w latach 2004—2008
Lp.
1
2.
3.
4.

Wydatki
Funduszu Pracy
Pasywne formy
w mln zł
%
Aktywne formy
w mln zł
%
Inne wydatki
w mln zł
%
RAZEM

Źródło: E. Kryńska, Flexicurity w Polsce — diagnoza i rekomendacje, MPiPS,
Warszawa 2009, s.18

Jednym z najważniejszych problemów rynku pracy są niskie wydatki
na aktywną politykę rynku pracy. Do 2004 roku ważniejszą rolę odrywały działania pasywne (zasiłki dla bezrobotnych) niż działania aktywizujące, prowadzące
do powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy. Dopiero od 2005 roku te proporcje zmieniają się w kierunku dominacji wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
R. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku,
IPiSS, Białystok - Warszawa 2009, s. 77.
15
http://www.bezrobocie.org.pl/x/342561, z dn. 01.07.2010 r.

Analizując politykę rynku pracy w Polsce pod kątem regulacji prawnych mamy
do czynienia z trzema okresami:
• do 2004 roku polityka realizowana była na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu
bezrobociu, która przede wszystkim skupiała się na dominacji pasywnej polityki rynku pracy (w szczególności kwestie wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych);
• drugi okres od 2004 do 2009 roku to wprowadzenie w życie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmienia celowość działań i skupia
się na aktywnej polityce rynku pracy;
• w 2009 roku następuje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, która rozszerzyła krąg odbiorców usług i instrumentów rynku pracy, jak również zmieniła system działania publicznych służb zatrudnienia.

14
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R. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku,
IPiSS, Białystok - Warszawa 2009, s.148, 150.

16

— 59 —

Do 2004 roku wachlarz instrumentów był bardzo skromny. Było to efektem skupienia się Państwa na pasywnej polityce rynku pracy. Teoria lat dziewięćdziesiątych
wyznawała zasadę, iż w okresie prywatyzacji, osoby zwalniane z sektora publicznego znajdą zatrudnienie w sektorze prywatnym. Natomiast niewielka grupa osób,
które zostaną bez pracy przy pomocy niewielkiej interwencji Państwa zostaną zatrudnione. Dlatego też ilość i zakres instrumentów był niewielki.
Ustawa z 2004 roku rozszerzyła ilość instrumentów, a niektóre z nich uległy
zmianom. Wprowadzono instrumenty, które miały również stymulować mobilność
osób bezrobotnych (zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania). Nastąpiła również
zmiana z pasywnej na aktywną politykę rynku pracy i kluczowymi zadaniami stała
się aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. W publicznych służbach zatrudnienia kluczowymi pracownikami stali się pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz
specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz ds. programów. I to właśnie ich działania
miały pomóc w aktywizacji osób bezrobotnych.
Nowelizacja w 2009 roku ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy poprawiła instrument przygotowania zawodowego oraz zmieniała organizację
publicznych służb zatrudnienia — struktury organizacyjne powiatowych urzędów
pracy. Stworzono obowiązek wydzielenia w urzędach pracy Centrów Aktywizacji
Zawodowej i skupienie w nich wszystkich zadań związanych z realizacją aktywnej
polityki rynku pracy. Zaznaczono tym samym, iż ważniejszą rolę odrywa aktywna
polityka a nie pasywa. Natomiast wadą tej zmiany organizacyjnej jest brak konsekwencji w prowadzeniu zmian w kierunku publicznych służ zatrudnienia z Europy
Zachodniej. Idąc śladem Job Center należałoby zadania pasywne wyłączyć z urzędów
pracy i przesunąć do pomocy społecznej. Tym samym zostałoby zabrane ubezpieczenie osób bezrobotnych z urzędów pracy, które jest często celem rejestracji osób bezrobotnych. W CAZ zostałyby jedynie osoby, które naprawdę poszukują zatrudnienia.
4.1 Instrumenty rynku pracy
Dominacja w latach dziewięćdziesiątych pasywnej polityki rynku pracy wpłynęła na
ilość oferowanych instrumentów. Stosowane były trzy instrumenty związane z subsydiowaniem zatrudnienia pracodawcom oraz staże skierowane do osób bezrobotnych (instrument popytowy). Natomiast błędnie zostały skonstruowane kredyty lub pożyczki zarówno
dla osób bezrobotnych na podjęcie samozatrudnienia i pracodawcom na tworzenie miejsc
pracy. Ostatnie dwa nie były w pełni zgodne z zasadami równego traktowania pracodawców. Przy subsydiowanym zatrudnieniu po spełnieniu pewnych warunków refundowane
były wydatki związane z płacowymi kosztami zatrudnienia. Natomiast omawiane dwa
instrumenty jedynie pożyczały bezrobotnym i pracodawcom pieniądze na procent. Stosowanie tych dwóch form kłóciło się z założeniem pomocy państwa w tworzeniu nowych
miejsc pracy, gdyż w jednym przypadku pracodawcy otrzymywali bezzwrotne refundacje,
w drugim przypadku zwracali pieniądze (Tabela 3.).

— 60 —

TABELA 3
Instrumenty rynku pracy
Lp. Ustawa z 1994 roku
o przeciwdziałaniu
bezrobociu
1
2
3

7

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Refundacja
zatrudnienia
absolwentów
Staże
Pożyczki lub kredyty
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Pożyczki lub kredyty
na utworzenie miejsca
pracy
-

8
9

-

10

-

4
5

6

Ustawa z 2004 roku
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku
pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Jednorazowe środki
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
wyposażenia
stanowiska pracy
Przygotowanie
zawodowe w miejscu
pracy
Dodatek aktywizacyjny
Refundacja
kosztów dojazdu
i zakwaterowania
Prace społecznie
użyteczne

2009 rok —
nowelizacja ustawy
z 2004 roku
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Jednorazowe środki
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
wyposażenia
stanowiska pracy
Przygotowanie
zawodowe dorosłych
Dodatek aktywizacyjny
Refundacja
kosztów dojazdu
i zakwaterowania
Prace społecznie
użyteczne

Źródło: Opracowanie własne.

Wprowadzona w 2004 roku ustawa o promocji zatrudnienia była ustawą skierowaną przede wszystkim na realizację aktywnej polityki rynku pracy. Dlatego też wprowadzony w niej wachlarz instrumentów wykorzystał dotychczas stosowane trzy instrumenty (prace interwencyjne, roboty publiczne i staże) wprowadził również nowe
instrumenty, które miały zwiększyć skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych.
Prace interwencyjne
Jest to zatrudnienie przez pracodawcę bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy zwraca pracodawcy część kosztów
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poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (do kwoty wysokości zasiłku
dla bezrobotnych powiększonej o składkę ubezpieczenia społecznego od tej kwoty)
oraz warunków zawartej umowy.
Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych
na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego
zatrudnienia przez okres 24 miesięcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Maksymalna intensywność udzielonej przez urząd pomocy brutto na rekrutację
pracowników, obliczona jest jako procent kosztów płac (przez jeden rok od dnia
zatrudnienia bezrobotnego) i nie przekroczy 50% kosztów kwaliﬁkujących się
do objęcia pomocą (wynagrodzenie brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres 12 lub odpowiednio 24
miesięcy).
Zalety instrumentu:
• wysoka efektywność instrumentu;
• kierowane są jedynie osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
• obniżenie kosztów płacowych w początkowej fazie zatrudnienia pracownika;
• wydłużone okresy refundacji przy zatrudnieniu osób powyżej 50 roku życia.
Wady instrumentu:
• mniejsze zainteresowanie pracodawców tą formą w ostatnich latach.
Roboty publiczne
Zatrudnienie w ramach robót publicznych to zatrudnienie bezrobotnego
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych
przez: gminy oraz organizacje pozarządowe, statutowo zajmujące się problematyką:
ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury ﬁzycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli
prace te są ﬁnansowane lub doﬁnansowane ze środków samorządu terytorialnego,
budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych
i ich związków.
Wysokość refundacji wynosi do 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu zatrudnienia osoby bezrobotnej. Organizator robót publicznych
może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.
Zalety instrumentu:
• zapewnia przynajmniej krótkotrwały powrót na rynek pracy i umożliwia
uzyskanie dochodu z zatrudnienia.
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Wady instrumentu:
• nie jest bezpośrednio kierowany do potencjalnych pracodawców planujących
stałe zatrudnienie.
Staże
W celu umożliwienia osobie bezrobotnej zdobycia praktycznych umiejętności,
które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku bądź w zawodzie,
urząd pracy zawiera z pracodawcami umowy dotyczące organizacji miejsc odbywania stażu. Na staż mogą być kierowane osoby na okres 6 lub 12 miesięcy.
Zalety instrumentu:
• instrument daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
• w niektórych ﬁrmach staż jest jedyną drogą do uzyskania zatrudnienia;
• bezkosztowa forma wsparcia dla pracodawców.
Wady instrumentu:
• brak obowiązku prawnego zatrudnienia osoby bezrobotnej po stażu.
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Urząd pracy może udzielić bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Przyznane bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią
pomoc de minimis i są dotacją bezzwrotną.
Zalety instrumentu:
• osoby bezrobotne same sobie tworzą miejsce pracy;
• powstałe w wyniku dotacji ﬁrmy tworzą nowe miejsca pracy;
• bezzwrotna pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wady instrumentu:
• możliwość udzielenia dotacji każdej osobie bezrobotnej np. po 1 dniu od zarejestrowania (wątpliwość budzi celowość wydatkowania tych środków na
osoby krótkotrwale bezrobotne).
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Urząd pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
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Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowi
pomoc de minimis. Uzyskana refundacja jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem
zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonym w związku z przyznaną refundacją.
Zalety instrumentu:
• wysokość refundacji często zapewnia utworzenie całego stanowiska z uzyskanej pomocy;
• wysoka efektywność tej formy;
• bezzwrotna pomoc na utworzenie nowego miejsca pracy.
Wady instrumentu:
• przy tworzeniu stanowisk w ﬁrmach produkcyjnych, gdzie maszyny kosztują
kilkadziesiąt tysięcy złotych pomoc jest nieznaczna.
Refundacja kosztów dojazdu
Urząd pracy może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu
kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
2) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej
200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu:
• do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania
go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy
znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego;
• na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania,
jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc;
• do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca
zamieszkania lub pobytu.
Zalety instrumentu:
• instrument wspierający mobilność osób bezrobotnych;
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• brak ograniczeń kwotowych powoduje możliwość refundowania w pełni poniesionych kosztów.
Wady instrumentu: brak
Refundacja kosztów zakwaterowania
Starosta może dokonywać przez okres 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy
kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza
miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do
miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
2) mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu
miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową,
odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
3) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej
200% minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.
Zalety instrumentu:
• instrument wspierający mobilność osób bezrobotnych;
• brak ograniczeń powoduje możliwość refundowania w pełni poniesionych
kosztów.
Wady instrumentu:
• zbyt małe zainteresowanie osób bezrobotnych tą formą pomocy.
Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez
prawa do zasiłku na skutek skierowania przez urząd pracy, organizowane przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Wykonywanie prac społeczno użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między urzędem pracy a gminą. Na wniosek gminy urząd pracy
może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń
z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia
przysługującemu bezrobotnemu.
Zalety instrumentu:
• zmusza osoby bezrobotne do minimalnej aktywności zawodowej;
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Źródło: Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z FP w 2008 r.,
MPiPS, Warszawa 2009, s.6

13 684,84
100
28 017
28 017
9 654,0
100
37 423
37 423
21 802
21 802
Refundacja kosztów
wyposażenia stanowiska pracy

100

13 401,63
100
52 155
11 904,1 52 155
100
45 086
45 086
34 939
34 939
Jednorazowe środki
na podjęcie działalności gosp.

100

10 298,64
53,4
33 948
79 438
6 664,0
52,6
32 225
65 777
51,1
58 300
Przygotowanie
zawodowe

30 219

11 309,31
54,2
82 199
7 614,6 169 860
55,2
91 059
8 457,8 173 018
51,1
169 105
Staże
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79 441

1 276,53
43,4
26 564
63 940
1 038,8
44,0
31 926
73 400
35,0
61 488
Prace społecznie
użyteczne

19 914

12578,00
46,6
19 752
10 050,4 44 536
46,9
17 711
40 900
9 103,0
46,0
32 672
Roboty publiczne

15 991

5 736,99
73,4
34 245
46 032
5 117,7
74,3
41 951
59 096
4 869,0
72,2
69 049
Prace interwencyjne

45 185

4 373,86
39,2
64 048
3 477,4 168 336
44,4
76 586
178 089
-

Efektywność
kosztowa (zł)
Efektywność
zatrudnieniowa
Liczba osób,
które uzyskały
zatrudnienie
Liczba osób
zaktywizowanych
ogółem
Polska

45,1

Liczba osób
zaktywizowanych
ogółem

2007

Liczba osób,
które uzyskały
zatrudnienie
2006

64 132

2008

Efektywność
zatrudnieniowa

TABELA 4
Efektywność instrumentów rynku pracy w latach 2006—2008

Efektywność
kosztowa (zł)
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Liczba osób
zaktywizowanych
ogółem

I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku
pracy, IPiSS, Warszawa 2007, s. 67.
17

Liczba osób,
które uzyskały
zatrudnienie

4.2 Usługi rynku pracy.
Do stosowanych przez powiatowe urzędy pracy usług zaliczamy:
• pośrednictwo pracy;
• poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;

Efektywność
zatrudnieniowa

Organizowane jest w formie:
1. praktycznej nauki zawodu dorosłych (umożliwiającej przystąpienie do
egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego);
2. przyuczenia do pracy dorosłych (mającego na celu zdobycie wybranych kwaliﬁkacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyﬁkacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy).
PZD realizowane jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej,
zakończonego egzaminem.
Zalety instrumentu:
• przyuczenie do nowego zawodu osób bezrobotnych kończy się uzyskaniem
uprawnień czeladniczych;
• nie ponoszenie przez pracodawcę kosztów związanych z wynagrodzeniem
w trakcie trwania umowy.
Wady instrumentu:
• zbyt niska refundacja pracodawcy kosztów zużycia materiałów, surowców
przez osobę bezrobotną w trakcie przygotowania (jedynie 2% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznie).
Efektywność poszczególnych instrumentów została pokazana w tabeli nr 4. Efektywność ogólna instrumentów w omawianych latach była na podobnym poziomie:
2006 — 54,9%, 2007 — 57,7%, 2008 — 56%. Dlatego też należałoby skoncentrować
działania na poprawie instrumentów celem osiągnięcia wyższej efektywności zatrudnieniowej kierowanych osób.

146 907

Efektywność
kosztowa (zł)

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Szkolenia

• posiada zadawalającą efektywność jak na instrument nieskierowany bezpośrednio do pracodawcy.
Wady instrumentu:
• w oczach osób bezrobotnych wadą jest sam fakt jego istnienia.

• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
• organizacja szkoleń.
Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy polega na17:
1. udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
o poszukiwanych kwaliﬁkacjach zawodowych;
2. pozyskiwaniu ofert pracy;
3. upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
4. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze
zgłoszoną ofertą pracy;
5. informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
6. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami;
7. współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
8. informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Zalety usługi:
• bezpłatna usługa doboru kandydatów do pracy;
• największa na rynku baza danych osób poszukujących zatrudnienia;
• możliwość organizacji giełd pracy zarówno w siedzibie PSZ, jak również
u pracodawców.
Wady usługi:
• na rozmowy do pracodawców czasem traﬁają osoby jedynie pozorujące chęć
podjęcia zatrudnienia;
• zbyt krótki czas, którym dysponuje pośrednik na obsługę 1 osoby bezrobotnej.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:
1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
• udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
• udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwaliﬁkacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
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badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
• kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
• inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych
dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. pracodawcom pomocy:
• w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;
• we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez
udzielanie porad zawodowych.
Zalety usługi:
• pomoc osobom bezrobotnym w wyborze nowego zawodu;
• kompleksowa baza wszystkich zawodów na rynku pracy;
• doradztwo dla pracodawców i ich pracowników.
Wady usługi:
• niska dostępność usługi — zbyt mała liczba doradców w stosunku do liczby
osób bezrobotnych.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:
• uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
• uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych;
• dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu
umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy
pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery
zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.
Zaletą usługi jest zapewnie pomocy osobom nieradzącym sobie na rynku pracy,
natomiast nie zidentyﬁkowano żadnych wad usługi.
Szkolenia
Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwaliﬁkacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy. O skierowanie na
szkolenie można ubiegać się w celu podniesienia kwaliﬁkacji zawodowych i innych
kwaliﬁkacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub
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innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:
• braku kwaliﬁkacji zawodowych;
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwaliﬁkacji;
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Szkolenia organizowane są w formie:
1. szkoleń grupowych — realizowanych zgodnie z planem szkoleń;
2. szkoleń indywidualnych — realizowanych na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia.
Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem
szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. Natomiast w przypadku
osób bez kwaliﬁkacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.
Zalety usługi:
• zdobycie nowych kwaliﬁkacji, uprawnień bez ponoszenia kosztów przez osoby bezrobotne;
• szkolenie indywidualne bezrobotnego pod konkretne potrzeby pracodawcy.
Wady usługi:
• niska efektywność szkoleń grupowych.
Z analizy usług rynku pracy wynika, iż są kluczowym elementem w aktywizacji osób
bezrobotnych i poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Jednakże ich stosowanie to proces
ciągłego ich doskonalenia i dostosowania do zmian i potrzeb pracodawców i pracobiorców. Na podstawie literatury w przypadku pośrednictwa pracy należy poprawić współpracę na linii pośrednicy — pracodawcy. Z badania wynika, że zaledwie 19,8 % urzędów
pracy posiada zatrudnionych pośredników odwiedzających zakłady pracy.18 Natomiast
w przypadku szkoleń należałoby rozważyć stosowany system w Niemczech i zastanowić
się nad wprowadzeniem go do Polski tj. bonu szkoleniowego.19

5. Analiza regionalnej polityki rynku pracy — Podlaskie
W województwie podlaskim na początku lat dziewięćdziesiątych przeważało rolnictwo i produkcja (włókiennicza i odzieżowa). Podlaskie było drugim zagłębiem w Polsce
zaraz po Łodzi specjalizującym się w branży tekstylnej. Zmiany gospodarcze na rynku
18
Diagnozowanie zapotrzebowania na kwaliﬁkacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach
pracy, MPiPS, Warszawa 2009, s. 40.
19
E. Kryńska, Z. Wiśniewski, Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy
w Polsce, Polityka Społeczna 2007 nr 9
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spowodowały zmniejszenie się sektora produkcyjnego, rolnego na rzecz sektora usługowego. Konsekwencją dla Podlasia było ograniczenie w Polsce produkcji włókienniczej
i odzieżowej, która była znacząca na Podlasiu.20 Obecnie na podlaskim rynku występuje
dużo małych i średnich ﬁrmodzieżowych,którezaczynajątworzyćzagłębiegorseciarskie.
Natomiast tworzenie się tej branży nie odtworzy utraconych ﬁrm w tym dominującym
na Podlasiu sektorze.
Dokonując analizy obecnej sytuacji regionalnego rynku pracy, jakim jest województwo podlaskie, należy zauważyć, iż sytuacja w latach 2004 — 2008 uległa znacznej poprawie. Odpływ prawie trzydziestu tysięcy bezrobotnych spowodował spadek
stopy bezrobocia w 2008 roku do 9,8%. Sytuacja na analizowanym obszarze uległa pogorszeniu w 2009 roku w wyniku kryzysu gospodarczego. Spowodowało to zatrzymanie dobrego trendu spadku bezrobocia i według ekspertów rynku pracy kontynuacja
tych działań rozpocznie się najwcześniej w 2012 roku. Uspokojenie rynku i powrót
zakładów do poprzedniego stanu potrwa najwcześniej do końca 2011 roku.
TABELA 5
Bezrobocie na Podlasiu w latach 2004—2009
Województwo
podlaskie

2004

Liczba
76125
bezrobotnych
16,1
Stopa bezrobocia
Wskaźnik
zatrudnienia
61,1
ludności w wieku
produkcyjnym
Wydatki na
aktywne formy
33683,3
przeciwdziałania
bezrobociu (w tys. zł)

2005

2006

2007

2008

2009

73193

61773

48796

45821

61169

15,6

13,3

10,4

9,8

12,6

62,1

63,1

65,1

67,9

-

51099,3

55403,8

67211,1

93143,3 123798,9

Źródło: Sytuacja na rynku pracy województwie podlaskim w 2008 roku, WUP,
Białystok 2009, s.214, 263

Natomiast ważnym odniesieniem jest poziom zatrudnienia w województwie podlaskim, który w 2008 roku osiągnął 67,9%. Jest to bardzo dobry wynik, gdyż zgodnie z założeniami celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie poziomu 70%, w tym 60%
wskaźnika w przypadku zatrudnienia kobiet. Z uzyskaniem tego drugiego wskaźnika
W. Kwiatkowska, Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 232.
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regionalny rynek będzie jeszcze długo miał problem. W połączeniu wielkości zatrudnienia ze stopą bezrobocia, która jest zawyżona o około 3-4% sytuacja na regionalnym
rynku nie jest zła. Tak jak wcześniej było to wspomniane przesunięcie ubezpieczenia
osób bezrobotnych z urzędów pracy do pomocy społecznej spowodowałby odpływ
osób rzeczywiście niezainteresowanych szukaniem zatrudnienia.
Ponadto dobrze rokującą informacją jest wzrost wydatków na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu w województwie podlaskim, co zaowocuje większą interwencją i pomocą Państwa w tworzeniu się nowych miejsc na Podlasiu.
Stosowanie działań na rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów i usług
musi być monitorowane w systemie ciągłym. Wzrost środków na poszczególne narzędzia powinien być poprzedzony ich dogłębną analizą pod katem efektywności
działań oraz prawidłowego doboru odbiorców tej pomocy, aby traﬁła do najbardziej
potrzebujących a nie do osób, które bez tej pomocy poradziłyby sobie w znalezieniu zatrudnienia.21 Dokonując analizy efektywności zarówno zatrudnieniowej jak
również kosztowej należy zauważyć, iż ogólna skuteczność jest na poziomie kraju
(województwo podlaskie — 57%, Polska — 56%). Jednakże oznacza to, że jedynie
co druga osoba znajduje zatrudnienie po uzyskaniu wsparcia przy użyciu instrumentów. Natomiast uwagę należy zwrócić na fakt, iż koszt stałego zatrudnienia tych
osób wyniósł około 9 tysięcy złotych na osobę. Ważna jest korelacja tego kosztu
do wydatków jakie poniosłoby Państwo na każdą z tych osób poprzez wydatki
w sektorze pomocy społecznej na zapewnienie dochodu (Tabela 6.).
TABELA 6
Efektywność instrumentów rynku pracy
w Polsce i województwie podlaskim w 2008 roku
2008 r.

Polska

Liczba osób zaktywizowanych ogółem
Liczba osób, które zakończyły udział
w programie
Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie
po zakończeniu udziału w programie
Efektywność zatrudnieniowa (w %)
Wydatki na realizację programów (w zł)
Efektywność kosztowa (w zł)

652 314
607 361

Województwo
podlaskie
19 595
18 138

340 064

10 345

56,0
3 110 748 200
9 147,54

57,0
91 877 800
8 881,37

Źródło: Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych ﬁnansowanych z FP w 2008 r., MPiPS, Warszawa 2009
E. Kryńska, Flexicurity w Polsce – diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa 2009, s. 22.
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Natomiast dokonując oceny poszczególnych instrumentów wykorzystywanych
w województwie podlaskim w 2008 roku należy zauważyć, iż poziom ich efektywności
jest podobny do średniej krajowej. Natomiast Podlasie posiada znacznie niższą efektywność w jednym instrumencie, jakim są prace społecznie użyteczne (Tabele 7.).
TABELA 7
Efektywność instrumentów rynku pracy w województwie podlaskim
w 2008 roku
Liczba osób Liczba osób, Efektywność Efektywność
zatrudnie- kosztowa (zł)
które
zaktywiuzyskały
zowanych
niowa (%)
zatrudnienie
ogółem
Szkolenia
4352
1727
39,7
3507,35
2103
1558
74,1
5372,46
Prace interwencyjne
1551
841
54,2
12014,39
Roboty publiczne
Prace społecznie
1478
391
26,4
2467,26
użyteczne
Staże
5941
2911
49
10440,16
Przygotowanie
2172
919
42,3
10145,7
zawodowe
Jednorazowe
środki na podjęcie
1293
1293
100
13.300,00
działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
wyposażenia
705
705
100
13.431,77
stanowiska pracy
2008

Źródło: Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
bezrobotnych ﬁnansowanych z FP w 2008 r., MPiPS, Warszawa 2009

Rozpatrując podlaski rynek pracy w perspektywie lat następnych należy przy budowaniu regionalnej polityki rynku pracy oprócz wcześniej wspomnianych elementów
wziąć pod uwagę następujące czynniki, które negatywnie mogą wpłynąć na sytuację:
• zmniejszenie się liczby ludności o 9,9% do 2035 r.;22
• starzenie się ludności (zmniejszenie się ludności w grupach najmłodszych,
natomiast wzrost proporcjonalny w grupach starszych powyżej 50 roku);23
• zwiększenie obciążeń państwa;
E. Kryńska, Zasoby ludzkie na Podlasiu – stan i perspektywy [w:] F. Bocian, Podlasie regionem przyszłości, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2009, s. 80.
23
E. Kryńska, E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim, WSE w Białymstoku, IPiSS, Białystok – Warszawa 2010, s. 27
22
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• zmniejszenie zasobów pracy;
• niska gęstość zaludnienia.
Powyższe czynniki sygnalizują, iż zmniejszenie zasobów pracy, a w szczególności
ilości młodzieży wchodzącej na rynek pracy i towarzyszące starzenie społeczeństwa
spowoduje niższe dochody a zwiększone wydatki. Efektem tego będą na pewno niższe wydatki na aktywną politykę rynku pracy. Dlatego też muszą być rozpoczęte
działania powodujące napływ siły roboczej z innych rejonów kraju, już w niedługiej
przyszłości. Zadaniem władz samorządowych jest wykorzystanie walorów ekologicznych Podlasia i jego szybki rozwój infrastrukturalny i gospodarczy, który spowoduje stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

6. Zakończenie
Występujące zmiany na rynku pracy w kształtowaniu przez państwo polityki idą
w dobrym kierunku. Przeszkodą, która pojawiła się w 2009 roku był kryzys gospodarczy. Jednakże nawet dobrze postawiony cel przez Unię Europejską dla wszystkich krajów
członkowskich, jakim jest wdrożenie na rynkach pracy idei ﬂexicurity, wymaga ciągłego
udoskonalenia i wprowadzania zmian. Istnieją dobre rozwiązania, ale nigdy nie będzie idealnych rozwiązań, gdyż gospodarka wolnorynkowa ulega ciągłym zmianom. Dlatego też
w stosunku do obecnej polityki rynku pracy proponuje się następujące rekomendacje:24
1. Zwiększenie środków na aktywną politykę rynku pracy.
Zwiększenie środków na aktywną politykę rynku pracy jest kluczowym warunkiem zwiększenia liczby osób objętych wsparciem różnych form ﬁnansowanych
z Funduszu Pracy. Do momentu wystąpienia kryzysu gospodarczego FP był jedynym funduszem celowym posiadającym nadwyżkę ﬁnansową. Natomiast zbyt często jest wykorzystywany do łatania dziur w Budżecie Państwa. Obecnie w katalogu
wydatków dopisane są koszty rocznych staży lekarzy oraz koszty świadczeń przedemerytalnych. Wzrost wydatków powinien spowodować wzrost relacji wydatków
na aktywną politykę rynku pracy do produktu krajowego brutto i powinna ona wynieść 1% PKB.25 Pozwoliłoby to na osiągniecie stanu zbliżonego do krajów UE jak
Belgia (1,081), Dania (1,023) i Szwecja (0,907).
2. Zmiana struktury wydatkowania środków na aktywną politykę rynku pracy.
Należałoby zwiększyć wydatki na instrumenty zorientowane podażowo (szkolenia,
24

E. Kryńska, Raport Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa 2009, s. 201.
25
E. Kryńska, op. cit., s. 202.
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staże, przygotowanie zawodowe) kosztem wydatków na instrumenty popytowe (prace
interwencyjne, roboty publiczne). Zgodnie z doświadczeniem krajów zachodnich należy inwestować w przygotowywanie zasobów pracy i dostosowywanie ich do zmieniającego się rynku pracy. W przypadku dobrze przygotowanych osób bezrobotnych
spełnimy oczekiwania pracodawców na nowych pracowników. Natomiast instrumenty popytowe pomimo lepszej efektywności traﬁają jedynie do nielicznej grupy pracodawców. Znaczna cześć przedsiębiorców dokonuje naboru pracowników kierując się
przede wszystkim kwaliﬁkacjami i przydatnością nowego pracownika dla ﬁrmy niż
możliwością pozyskania niewielkiego doﬁnansowania za osobę bezrobotną.
3. Zmiana systemu oceny efektywności instrumentów.
Oprócz obecnie prowadzonego monitoringu efektywności kosztowej i zatrudnieniowej należałoby zacząć badać instrumenty pod kątem, czy uczestnicy rzeczywiście potrzebowali danej formy pomocy oraz w jakim stopniu zastosowane wsparcie zwiększyło szanse na znalezienie zatrudnienia.
4. Poprawa sposobu naboru uczestników programów.
Należy zmienić system naboru uczestników na poszczególne formy wsparcia. Należy ﬁnansować osoby, które rzeczywiście bez pomocy państwa nie poradzą sobie na
rynku pracy i nie rokują znalezienia zatrudnienia. Należy wyeliminować kierowanie
do programów osób bezrobotnych, które bez żadnej pomocy i tak znalazłyby zatrudnienie. Przykładem może być kierowanie do pracodawcy na tworzone miejsce pracy,
w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, osoby bezrobotnej zarejestrowanej od kilku dni w ewidencji bezrobotnych. W takich przypadkach celem
rejestracji było tylko uzyskanie skierowania na tworzone stanowisko, a wybór kandydata przez przedsiębiorcę na nowe miejsce pracy nastąpił już wcześniej.
5. Poprawa instrumentu — przygotowanie zawodowe dorosłych.
Zmiana przygotowania zawodowego w miejscu pracy na przygotowanie zawodowe
dorosłych, które ma na celu przyuczenie do zawodu ze zdobyciem niezbędnych do tego
uprawnień było słusznym posunięciem. Natomiast błędem przy konstruowaniu tej formy,
który wpłynął na niskie zainteresowanie ze strony pracodawców, jest niski poziom refundacji poniesionych na naukę kosztów (zaledwie 2% przeciętnego wynagrodzenia).
6. Poprawa procedur udostępniania i realizacji programów rynku pracy inicjowanych przez Ministra Pracy.
Idea dodatkowego doﬁnansowania programów rynku pracy w ciągu roku jest
bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast należałoby zastanowić się nad okresem ich
ogłaszania (najlepiej w I kwartale roku), jak również wydłużeniem okresu na składanie wniosków przez powiatowe urzędy pracy (potrzeba dokładnej analizy grupy do-
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celowej). Ponadto należałoby zagwarantować możliwość wydatkowania pozyskanych
środków w następnym roku budżetowym, ponieważ często potrzeba zastosowania
kompleksowych działań w programie przekracza graniczną datę grudnia.

mgr Barbara Wilczyńska
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
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System Kształcenia
Ustawicznego w Województwie
Podlaskim
1. Wstęp
Niekorzystne tendencje demograﬁczne występujące zarówno w woj. podlaskim
jak i ogólnopolskim obok wymogów współczesnej gospodarki opartej na wiedzy
sprawiają, że kształcenie ustawiczne nabiera coraz większego znaczenia. Jest jednym z czynników aktywizujących mieszkańców i przyczyniających się do wzrostu
gospodarczego regionu.
Kształcenie ustawiczne obejmuje wszelkie działania edukacyjne, mające na celu
rozwój osobowości, zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwój uzdolnień. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zmiany
struktury, treści i jakości edukacji służyć powinny stworzeniu szans osobom, które z różnych względów nie ukończyły szkoły średniej, jak też wyrównaniu szans
edukacyjnych. System edukacji, który zostanie dostosowany do wymogów stale
zmieniającego się rynku pracy oraz system kształcenia ustawicznego, został uznany
w narodowej strategii wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach
2000–2006 za instrument przyczyniający się do wzrostu zatrudnienia. Przyjmuje
się, że wzrost ten ma być osiągnięty poprzez zróżnicowaną ofertę edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, indywidualizację tej oferty, czyli dostosowanie metod i form kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Rozwijanie i usprawnianie systemu kształcenia dorosłych jest ważnym elementem oddziaływania na procesy zachodzące na rynku pracy, gdyż programy i inicjatywy w dziedzinie kształcenia dorosłych są nieodłączną częścią działań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu.
Niniejsze opracowanie zawiera krótką charakterystykę kształcenia ustawicznego,
w odniesieniu do województwa podlaskiego. Zdiagnozowanie stanu kształcenia usta-
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wicznego w obszarze województwa podlaskiego jest zadaniem trudnym, wobec braku dostępnych i rzetelnych wskaźników ilościowych. W dużej mierze zatem polega
na subiektywnej opinii autora, ukształtowanej na podstawie lektury dostępnych opracowań opisujących tą problematykę oraz doświadczenia wyniesionego z pracy w instytucji
szkoleniowej, od lat prowadzącej formalne kształcenie ustawiczne w regionie.

2. Rola kształcenia ustawicznego z perspektywy rynku pracy
Obszar funkcjonowania rynku pracy i edukacja wzbudza duże zainteresowanie
różnych podmiotów społecznych. Powodem tego są rozmiary bezrobocia wśród
młodzieży, niezrealizowane zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców, perspektywa funkcjonowania szkół różnego typu, realizacja kształcenia ustawicznego oraz priorytety i wytyczne dotyczące zatrudnienia stawiane przez Unię
Europejską.
Edukacja stanowi dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania kwaliﬁkacji zawodowych. Statystyczny obywatel spędza w szkole od 8 do 15 lat życia, a następnie
traﬁa na rynek pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. W celu sprostania wymogom
pracodawców należy wciąż nabywać nowe umiejętności i kwaliﬁkacje. Pozostawanie na rynku pracy jest 3-4 krotnie dłuższe niż w systemie edukacji. Dlatego kwestia
uczenia się przez całe życie jest tak istotna.
Konieczność rozwoju kształcenia ustawicznego pojawiła się w wyniku postępu
technologicznego, który wymaga od jednostek umiejętności szybkiego przystosowywania się do zmian, także w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności. Powolna
reakcja zasobów pracy na zmiany technologiczne oraz zbyt niski poziom jej kwaliﬁkacji zaowocowały wzrostem bezrobocia strukturalnego. Przekłada się to na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz niską konkurencyjność gospodarki.
Dodatkowo, w Europie mamy do czynienia z postępującym procesem starzenia się
ludności. Sprawia to, że coraz pilniejsza staje się potrzeba stałego aktualizowania
kwaliﬁkacji zasobów pracy.
UE w Strategii Lizbońskiej wyznaczyła cel przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu ma być budowanie gospodarki
opartej na wiedzy. Wydaje się zatem słuszne stwierdzenie, że kształcenie ustawiczne
jest środkiem niezbędnym do realizacji tego celu.
Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym to także poprawa sytuacji jednostki na
rynku pracy, mniejsze ryzyko utraty pracy, wzrost dochodów z pracy oraz większa
rentowność przedsiębiorstw. Rozwój edukacji ustawicznej sprzyja zatem przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego1.

Kwaliﬁkacje zatrudnionych w przedsiębiorstwach pracowników stanowią jeden
z podstawowych elementów sprzyjających uzyskaniu przez nie przewagi konkurencyjnej. Wysoce wykwaliﬁkowane zasoby ludzkie ﬁrmy, zmotywowane i demonstrujące pro
aktywną postawę względem wykonywanej pracy, gwarantują innowacyjność działania,
wzrost produktywności oraz umiejętności antycypacji przyszłych wyzwań. Dlatego też
nieustannie wzrasta rola ustawicznego kształcenia zawodowego, które stanowi element
strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami oraz umożliwia uzyskanie odpowiednich kwaliﬁkacji przez kadry ﬁrmy w celu utrzymania przez nie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa powinny monitorować ogólną sytuację ekonomiczną i trendy
rynku pracy oraz zgodnie z wynikami tych analiz projektować zawartość programów
rozwojowych i planować ich odpowiednią sekwencję. Z punktu widzenia pracownika, nabywane kwaliﬁkacje w ramach kształcenia ustawicznego, powinny prowadzić do
uniezależnienia się od ﬁrmy i gwarantować zdolność do zatrudnienia2.
Udział Polaków w edukacji ustawicznej wciąż nie jest zadowalający. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polacy cechują się stosunkowo wysokim poziomem wykształcenia, jednak po zakończeniu edukacji formalnej, wciąż za rzadko
starają się uzupełniać swoją wiedzę.
Według danych pochodzących z Badania Aktywności Edukacyjnej Dorosłych
w 2003 r., w kształceniu ustawicznym uczestniczyła w Polsce co trzecia osoba aktywna zawodowo. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną formą kształcenia
jest kształcenie nieformalne, inaczej samokształcenie (30%), następne miejsce zajmuje kształcenie poza systemem szkolnym (15%), na ostatnim miejscu znajduje się
edukacja szkolna (7%).
Z edukacji ustawicznej korzystają nieco częściej kobiety niż mężczyźni. Ponadto
uczestnictwo w kształceniu przez cale życie maleje wraz z wiekiem. Najwyższy odsetek uczących się, obserwuje się w najmłodszych grupach wieku, co jest związane
z edukacją w systemie szkolnym. Osoby starsze częściej niż w systemie szkolnym
dokształcają się w sposób nieformalny, nieco rzadziej w systemie pozaszkolnym.
Polacy w wieku 25-64 lata przeciętnie dwukrotnie rzadziej uczestniczą w jakiejkolwiek formie edukacji niż obywatele UE-15. Pięciokrotnie częściej dokształcają się natomiast mieszkańcy Wielkiej Brytanii, czterokrotnie częściej mieszkańcy
krajów skandynawskich czy Holandii. Rzadziej niż Polacy w edukacji uczestniczą
mieszkańcy Europy Południowej.
Relatywnie małą rolę w rozwijaniu kwaliﬁkacji pracowników w Polsce odgrywają zakłady pracy. W 2002 r. szkolenia dla pracowników przeprowadziło jedynie
41,4% przedsiębiorstw, przy czym dwukrotnie częściej były to przedsiębiorstwa duże
niż małe. Z kolei w takich krajach jak Wielka Brytania, Holandia czy kraje skandyA. Kwiatkiewicz, Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 7-8.

2

A. Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Gdańsk 2003, s. 11-12.

1
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nawskie odsetek przedsiębiorstw inwestujących w rozwój pracowników przekracza
80%. Znacznie większą rolę niż w Polsce, odgrywają tam w szkoleniu pracowników
małe i średnie przedsiębiorstwa. W mniejszym stopniu niż w Polsce przedsiębiorstwa szkolą swych pracowników tylko w krajach Europy Południowej.
Edukacja zdecydowanej większości Polaków kończy się na edukacji szkolnej,
a tylko niewielki odsetek kontynuuje ją po opuszczeniu tradycyjnej ławy szkolnej. Wraz z wiekiem uczestnictwo w edukacji obniża się, podczas gdy ze względu
na konieczność utrzymania kwaliﬁkacji na aktualnym poziomie powinno być ono
co najmniej stabilne.
Przeprowadzona w 2009r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli badając powiązanie
kształcenia zawodowego dorosłych w systemie oświaty publicznej z potrzebami rynku
pracy oceniła je negatywnie3. Raport potwierdza, że struktura zawodów kształconych
w szkołach dla dorosłych nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. W roku szkolnym 2007/8 ponad połowa słuchaczy szkół zawodowych dla dorosłych kształciła się
w zawodach, w których notowano najwięcej bezrobotnych absolwentów, a przeciętnie ok. 1/3 zawodów, w których szkoły prowadziły kształcenie, zaliczana była przez
właściwe terytorialnie powiatowe urzędy pracy do tzw. nadwyżkowych. Skutkiem
tego jest konieczność przekwaliﬁkowania zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub podejmowania pracy w innym zawodzie bez posiadania kwaliﬁkacji.
W ocenie NIK, występujące niezharmonizowanie podaży absolwentów z potrzebami
rynku pracy świadczy o systemowej niegospodarności w kształceniu zawodowym
dorosłych. W opinii pracodawców, szkoły zawodowe nie zapewniają przygotowania
pełnowartościowych kadr poszukiwanych na rynku pracy, głównie ze względu na niezadowalające wykształcenie umiejętności praktycznych.

3. Pojęcie kształcenia ustawicznego w Polsce
Co to jest kształcenie ustawiczne i jakie są jego podstawowe rodzaje?

wiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu
osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwaliﬁkacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy. Obejmuje całokształt działalności oświatowej i wychowawczej wobec dorosłych. Edukacja ustawiczna
to proces zmierzający do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania
określonych uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności umysłowej. Jest charakterystycznym zjawiskiem współczesnej oświaty, stymulującym zmianę kierunku myślenia
o systemach oświatowych. Koncepcja edukacji ustawicznej, jako procesu dokonywania
planowych zmian w całej osobowości człowieka, jest organicznym składnikiem całego
systemu oświaty, który obok tradycyjnej drabiny szkolnej, obejmuje instytucje realizujące różne formy upowszechniania i modernizacji wiedzy, podnoszenia kwaliﬁkacji, doskonalenia profesjonalnego w dojrzałym życiu człowieka.
Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje procesu uczenia się: proces formalny, nieformalny i incydentalny5.
Formalny proces uczenia się ma miejsce w ramach instytucji edukacyjnych
i szkoleniowych, a uczestnictwo w nim prowadzi do uzyskania powszechnie uznawanych dyplomów i kwaliﬁkacji.
Nieformalny proces uczenia się odbywa się jednocześnie z procesem formalnym,
lecz uczestnictwo w nim nie prowadzi do uzyskania ogólnie uznawanych certyﬁkatów. Zajęcia, które odbywają się w ramach tego procesu, mogą być organizowane
przez zakład pracy lub przez organizacje pozarządowe. Proces ten może być także
działaniem komplementarnym do procesu formalnego uczenia się. Warto zauważyć, ze efekty nieformalnego procesu uczenia się, są niedoceniane, na ogół z powodu braku oﬁcjalnego potwierdzenia uzyskania kwaliﬁkacji.
Incydentalny proces uczenia się jest naturalnym elementem życia każdego człowieka, nie musi być zamierzony, toteż czasami nie jest nawet rozpoznawany przez
jednostki w nim uczestniczące, które w sposób niejako niezauważalny pozyskują
wiedzę lub nowe umiejętności6.
Nowe wyzwania rynku gospodarki opartej na wiedzy powodują rosnące znaczenie zdobywania kompetencji w procesie nieformalnym i incydentalnym.

Kształcenie ustawiczne, nazywane zamiennie kształceniem przez całe życie
to ...proces ciągłego doskonalenia zasobu wykształcenia i kwaliﬁkacji oraz ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności, który jest znamieniem współczesnej cywilizacji4.
Według deﬁnicji Unesco jest to kompleks procesów oświatowych, formalnych,
nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu i metod umożli-

Kształcenie ustawiczne w obecnym XXI wieku, wieku informatyzacji, dzięki której nastąpił najszybszy obieg informacji, już nie jest tylko dobrze brzmiącym hasłem, obecnie
jest to obowiązek a nawet standard dla każdego aktywnego społecznie mieszkańca świata.

3
Najwyższa Izba Kontroli, Departament nauki, oświaty i dziedzictwa narodowego, Informacja o wynikach kontroli kształcenia osób dorosłych na tle potrzeb rynku pracy, Warszawa 2009, s. 3.
4
A. Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Gdańsk 2003, s. 11.

European Commission, Memorandum on Lifelong Learning, SEC (2000) 1832, Brussels 2000.
A. Kwiatkiewicz, Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 42.
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Obowiązujące regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego

5
6
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Jest to kwestia regulowana szeregiem aktów prawnych. Do najbardziej istotnych
należą:
• Konstytucja RP;
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwaliﬁkacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych;
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy;
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych;
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
• Kodeks Pracy.
Wymienione akty prawne normalizują wspólne wytyczne dla prawidłowego
wykorzystania przeznaczonych na działania edukacyjne środków oraz zapewniają
jednakowy poziom dostępności formalnego kształcenia ustawicznego dla całej społeczności. Działania takie są zrozumiałe ze względu na obowiązek opieki państwa
nad obywatelem. Kierunek ich realizacji natomiast jest określany szeregiem strategii
i programów.
Na poziomie krajowym są to m.in.:
• Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015;
• Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2010 roku;
• Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010;
• Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013;
• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienia. Narodowa Strategia Spójności;
• Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 — projekt środowiskowy;
• Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020;
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
• Regionalne Programy Operacyjne.
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Rozwój kształcenia ustawicznego w Europie jest jednym z celów Europejskiego
Funduszu Społecznego. Umożliwia on realizację szeregu działań intensyﬁkujących
udział w kształceniu ustawicznym przez różne grupy osób. Realizowane programy
w ramach tego funduszu adresowane są do:
• osób, które znajdują się w zbyt trudnej sytuacji, by samodzielnie ﬁnansować
swoje kształcenie;
• przedsiębiorstw, które potraﬁą udowodnić, że doskonalenie ich własnych kadr
przyniesie korzyści krajowej gospodarce;
• instytucji, które rozwijają ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka uczącego się przez całe życie.
Formy kształcenia ustawicznego
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwaliﬁkacji zawodowych w formach pozaszkolnych, pozaszkolnymi
formami kształcenia są: kurs, kurs zawodowy, seminarium i praktyka zawodowa.
Osoba, która ukończyła określoną formę kształcenia otrzymuje zaświadczenie. Kurs
i praktyka zawodowa mogą zakończyć się egzaminem, po zdaniu którego wydawane są zaświadczenia o nabyciu kwaliﬁkacji. Kurs zawodowy kończy się egzaminami
sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć przewidzianych
w programie nauczania tego kursu. Osoba, która uzyska z egzaminów oceny wyższe
od niedostatecznej, oprócz zaświadczenia o ukończeniu kursu, może otrzymać zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwaliﬁkacji zawodowych.
Osoby posiadające doświadczenie zawodowe mogą uzyskać potwierdzenie kwaliﬁkacji zawodowych w drodze egzaminu kwaliﬁkacyjnego przeprowadzanego przez
państwowe komisje egzaminacyjne powoływane przez kuratorów oświaty. Egzamin
kwaliﬁkacyjny przeprowadza się na tytuł zawodowy odpowiadający nazwie zawodu
występującego w klasyﬁkacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz na tytuł zawodowy mistrza w zawodzie.

4. System organizacji kształcenia ustawicznego w Polsce
Kształcenie ustawiczne w Polsce może być realizowane na zasadach określonych
w przepisach o działalności gospodarczej (tzw. zasadach komercyjnych) lub na zasadach wynikających z ustawy o systemie oświaty. Instytucje szkoleniowe prowadzą
swoją działalność zatem na różnorodnych zasadach.
Ustawa o systemie oświaty deﬁniuje zarówno formalną edukację szkolną jak
i pozaszkolną. Przedstawia zadania i obowiązki szkół oraz placówek kształcenia
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pozaszkolnego zarówno publicznych jak i niepublicznych. Ustawa reguluje również
sprawy związane z nadzorem pedagogicznym tj. obowiązki organów prowadzących
(instytucje administracji samorządowej lub ﬁrmy/osoby prywatne), Kuratoriów
Oświaty, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Fazy kształcenia
Kształcenie ustawiczne rozpoczyna się od poziomu szkół średnich tj. po uzyskaniu
przez uczestnika tzw. ustawowej pełnoletniości, czyli 18 roku życia. Edukacja młodszych
osób wpisuje się w obowiązek szkolny. Granica ta jest płynna i zależna od wyborów jednostki uczącej się. Problem z początkiem kształcenia ustawicznego w życiu jednostki
jest problemem o charakterze bardziej subiektywnym, niż możliwym do wyznaczenia
konkretną datą, tożsamą dla każdego uczącego się, np. 18 lub 25 rok życia. Jedyną możliwością wyznaczenia takiej daty jest zapytanie się samych badanych, kiedy zakończyli oni
kształcenie szkolne, a kiedy zaczęli się dokształcać, co i tak obarczone będzie dość sporą
dozą subiektywizmu. Część osób traktuje studia wyższe jako naturalny, dalszy stopień
kształcenia, dla innych jest to już dokształcanie i kształcenie ustawiczne7.
Kształcenie, obejmuje ciągłe, nakładające się na siebie okresy czasu przeznaczone na kształcenie w obowiązkowym systemie szkolnym, kształcenie instytucjonalne o charakterze nadobowiązkowym oraz samokształcenie. Każda z wymienionych
form wymaga coraz to większej samokontroli uczącego się, a więc są to fazy o coraz
to wyższym stopniu dobrowolności.
Pierwszy etap kształcenia, który ma charakter obowiązkowy, nazywany jest fazą
oddziaływań kształcących szkoły. Szkoła, oprócz swoich zadań w zakresie kształcenia-wychowania spełniać powinna dodatkowy cel: przygotowanie do kształcenia się
przez całe życie, który to cel realizowany powinien być w sposób wielopłaszczyznowy (kształtowanie nawyków, motywacji, wiedzy, umiejętności, szczególnie w zakresie
nowych technologii, poruszanie się w gąszczu informacji itp.). Równocześnie wraz
z trwaniem powyższej fazy, pojawić się mogą zalążki kształcenia ustawicznego o charakterze kształcenia instytucjonalnego nadobowiązkowego oraz samokształcenia.
Kluczową rolę w trakcie trwania pierwszej fazy pełnią instytucje systemu szkolnego,
pozwalające na wypełnienie obowiązku szkolnego. Pojawiają się też w nieznacznym
stopniu elementy kształcenia przez inne instytucje oraz samokształcenie.
Druga faza to okres kształcenia nadobowiązkowego, będącego kontynuacją,
przedłużeniem kształcenia obowiązkowego. W trakcie tej fazy nadal kluczową rolę
odgrywają instytucje należące do systemu szkolnego, jednak coraz większego znaczenia nabiera samokształcenie i kształcenie przez inne instytucje.
7
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych, Raport z pierwszego etapu badań
naukowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, czerwiec 2007, s. 64-65.
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Trzecia faza to kształcenie w życiu zawodowym. W trakcie trwania tej fazy maleje rola instytucji związanych z systemem szkolnym, dominują natomiast instytucje
spoza tego systemu oraz samokształcenie8.
Dobrowolność podejmowania kształcenia powoduje, że druga i trzecia faza
mogą być opuszczane przez poszczególne jednostki, szczególnie jeśli w trakcie
trwania pierwszej fazy nie zrealizowano wszystkich celów.
Kto może realizować kształcenie ustawiczne
Instytucje kształcenia ustawicznego można pogrupować według kilku kategorii.
Pierwszą z nich jest podział w oparciu o podstawę prawną warunkującą funkcjonowanie instytucji. Zgodnie z tym podejściem można wymienić:
• instytucje działające w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;
• instytucje rynku pracy, których zadania wyznacza Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.;
• inne instytucje kształcące ustawicznie, które działają w oparciu o szereg ustaw
i rozporządzeń szczegółowych, w tym prawo gospodarcze.
Zgodnie natomiast z podziałem w oparciu o poziomy funkcjonowania można
wyróżnić instytucje z poziomu centralnego, wojewódzkiego oraz powiatowego —
analogicznie do podziału administracyjnego kraju. Władze administracji centralnej odpowiedzialne są za kreowanie polityki w sferze kształcenia ustawicznego oraz
ustaleń prawnych niej dotyczących. Na szczeblu wojewódzkim politykę oświatową
realizują: Urząd Marszałkowski, Kurator Oświaty, odpowiedzialny za realizację polityki oświatowej oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Samorząd powiatowy odpowiedzialny jest za prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kształcenia
ustawicznego i praktycznego, a Powiatowe Urzędy Pracy m.in. za inicjowanie i organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Rynek usług edukacyjnych dla dorosłych również nie ma charakteru jednowymiarowego i podzielić go można na: instytucje edukacji (szkoły dla dorosłych,
Centra Kształcenia Praktycznego i Centra Kształcenia Ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, jak np. Zakłady Doskonalenia Zawodowego w całym kraju), szkoły wyższe (funkcjonujące w oparciu o Ustawę o szkolnictwie
wyższym), placówki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, ośrodki szkolenia,
dokształcania i doskonalenia kadr, stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie
i inne (funkcjonujące w oparciu o odrębne przepisy)9.
8
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych, Raport z pierwszego etapu badań
naukowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, czerwiec 2007, s. 66-67.
9
Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych, Raport z pierwszego etapu badań
naukowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, czerwiec 2007, s. 69-71.
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Ostatnio coraz bardziej zauważalne są tendencje dokształcania pracowników przez
ﬁrmy/pracodawców lub udział w kształtowaniu zakresu nauczania odpowiadającego ich
potrzebom. Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu interesują się poziomem i jakością
nauczania ponieważ przekłada się to bezpośrednio na funkcjonowanie ﬁrmy. Niestety ingerencja w system edukacyjny nie jest łatwa, dlatego coraz częściej powstają szkoły lub
jednostki kształcenia prowadzone przez samych producentów. Dobra jakość produktu
wzmocniona profesjonalnym doradztwem i wykonawstwem jest gwarancją sukcesu.
Rejestr instytucji szkoleniowych
Od 1 grudnia 2004r. instytucje szkoleniowe oferujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy mogą uzyskać zlecenie ﬁnansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji
szkoleniowych. Wpis do rejestru można uzyskać na podstawie złożonego wniosku
o wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę ﬁrmy.
Instytucje, które nie ubiegają się o środki publiczne na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy nie są zobowiązane do zarejestrowania się. Wpis do ewidencji
jest bezpłatny, instytucja otrzymuje zaświadczenie o wpisie, z datą rejestracji i numerem ewidencyjnym. Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym.
System akredytacji Kuratorium Oświaty
Jednym ze sposobów poprawy jakości usług edukacyjnych jest akredytacja
— metoda zewnętrznego uznania jakości, pozwalająca na zapewnienie wysokiego poziomu procesu kształcenia. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie,
że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Mogą się o nią
ubiegać publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz
podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej, o ile rozpoczęły działalność akredytowaną co najmniej rok przed dniem wystąpienia do Kuratorium Oświaty po akredytację.

5. Próba oceny funkcjonowania kształcenia
ustawicznego w województwie podlaskim
Rynek pracy w województwie podlaskim
W województwie podlaskim, według danych z 2008r. zamieszkuje 1192660 osób,
przy gęstości zaludnienia 59 osób na 1 km2. Ludność województwa stanowi 3,1%
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ludności kraju. Pod względem liczby mieszkańców Podlaskie lokuje się na 14-stym
miejscu wśród 16 polskich województw, jest jednym z dwóch województw (obok
warmińsko-mazurskiego) o najniższej gęstości zaludnienia w kraju10.
W województwie podlaskim dominują powiaty małe, których liczba mieszkańców nie przekracza 75 tys. Gminy również należą do najmniej licznych w Polsce.
Przeciętna liczba ludności w gminie w Polsce wynosi 15 382 osoby, a w województwie podlaskim 10 107, czyli o 34,3% mniej11.
Biorąc pod uwagę ekonomiczne grupy wieku ludności, województwo podlaskie
charakteryzuje się niższym niż w całej Polsce odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym (kobiety i mężczyźni odpowiednio: 62,7% i 64,4%), czyli stosunkowo
mniejszą zbiorowością potencjalnych zasobów pracy. Wyższy niż w całej Polsce
jest natomiast odsetek dzieci i młodzieży (odpowiednio: 20,3% i 19,6%) oraz osób
w wieku poprodukcyjnym (odpowiednio: 17% i 16%). Oznacza to, iż Podlaskie charakteryzuje się średnio wyższym niż w Polsce obciążeniem demograﬁcznym, rozumianym jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym)
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2008 roku w województwie
podlaskim wynosiło ono 59 osób, podczas gdy w całej Polsce 55 osób12. Prognozy
demograﬁczne przewidują stałe zmniejszanie się zbiorowości potencjalnych zasobów pracy, czyli osób w wieku produkcyjnym.
Stopa bezrobocia w woj. podlaskim od 2002 roku wykazywała tendencję malejącą. W latach 2002-2009 spadła o 7,9%. Niestety, światowy kryzys i wywołane tym
spowolnienie tempa wzrostu polskiej gospodarki spowodowały, iż stopa bezrobocia w 2009 roku ponownie wzrosła — o 2,2%. w stosunku do roku poprzedniego13.
W maju 2010 r. wyniosła 12,5%.
Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost poziomu wykształcenia ludności województwa. Odsetek osób z wykształceniem ponadpodstawowym wzrósł z 45,5%
do 60,5%, biorąc pod uwagę dane z lat 1988 i 2002 ze spisów powszechnych. Znacznie
zmniejszył się udział osób z wykształceniem podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego — o 19,6%. Największy wzrost dotyczył udziału
osób z wykształceniem wyższym — z 5,3% do 9,5%. Zwiększyła się też grupa osób
z wykształceniem średnim i policealnym — o 55,5% oraz zasadniczym zawodowym
— o prawie 21%. Znaczący wzrost odsetka osób z wykształceniem ponadpodstawowym odnotowano na wsi z 27,9% w 1988 r. do ok. 45% w 2002 r., w tym z wykształceniem wyższym z niecałych 2% do prawie 4%. Zmniejszył się odsetek osób bez wyE. Kryńska, Podaż pracy – stan i perspektywy, , [w:] Kryńska E.. (red.), Prognoza podaży i popytu na
pracę w województwie podlaskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s.24.
11
Tamże, s. 25
12
Tamże, s. 27
13
http://www.obserwatorium.bialystok.pl
14
Za: Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015r. Białystok 2006r, str. 13.
10
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kształcenia szkolnego o ponad połowę.14 Dane ze spisu powszechnego są najbardziej
wiarygodnymi informacjami na temat poziomu wykształcenia, jednakże są już nieco
przestarzałe. Ocena wykształcenia mieszkańców województwa natomiast na podstawie badań ankietowych, nie odzwierciedla, jak się przypuszcza, faktycznej struktury.
Stan kształcenia w formach szkolnych (szkoły i studia)
W szkolnictwie woj. podlaskiego od kilku lat zmniejsza się liczba uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2008/09 w szkołach ponadgimnazjalnych
kształciło się 53,4 tys. uczniów (o 2,1 tys. osób mniej w stosunku do roku poprzedniego), z czego najwięcej w liceach ogólnokształcących — 24,2 tys. Spowodowane jest
to głównie wkraczaniem do szkół roczników niżu demograﬁcznego. Coraz mniejszym
zainteresowaniem cieszą się licea proﬁlowane, w których w przeciągu 4 lat nastąpił
spadek uczniów o 64%. Spowodowane jest to zmniejszeniem o niemal połowę ilości
liceów proﬁlowanych (w roczniku 2005/06 — 60 szkół, 2008/09 — 32), które z uwagi
na gorszą zdawalność egzaminu maturalnego, uznane zostały za nieefektywne, dlatego
traktowane są jako wygasające (w Ministerstwie Edukacji Narodowej w fazie projektu
jest całkowite wycofanie liceów proﬁlowanych). Na niemal stałym poziomie natomiast
utrzymuje się liczba uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych
oraz uczniów techników. Poprzednio zauważalne były spadki, jednak w ostatnim czasie daje się zauważyć tendencje do odbudowy szkolnictwa zawodowego.
Z drugiej strony widoczny jest problem niskiego prestiżu w oczach społeczeństwa wobec placówek kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimazjanym (zawodowym i średnim zawodowym). Młodzież ucząca się w szkołach
zawodowych jest postrzegana jako subiektywnie gorsza, odznaczająca się niższym poziomem wiedzy i zachowania. Natomiast, w opinii podlaskich przedsiębiorców uczniowie techników, uzyskają w nich wykształcenie bardziej ogólne (w mniejszym stopniu przysposabiające do zawodu), co toruje im drogę do
studiów. Tymczasem zdaniem przedstawicieli szkolnictwa zawodowego absolwenci szkół zawodowych są dużo lepiej przygotowani zawodowo niż absolwenci techników, ponieważ pracują na zlecenia zewnętrzne, wykonują wiele zadań
praktycznych i mają w programie dużo godzin przeznaczonych na praktyki zawodowe. Przedstawiciele szkolnictwa zawodowego podkreślają wzrost aspiracji młodzieży powodujący intensyﬁkację ich zainteresowania kształceniem
w technikach, przy zmniejszającym się naborze do szkół zawodowych, mimo że
te kształcą w konkretnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Potrzebne są
zatem kompleksowe działania zwiększające prestiż szkolnictwa zawodowego.15

W roku szkolnym 2008/2009 w woj. podlaskim funkcjonowały 140 szkoły dla
dorosłych, z czego 74,3% stanowiły licea ogólnokształcące. We wszystkich szkołach dla dorosłych kształciło się niemal 8,2 tysiąca osób, co w zestawieniu z rokiem
2000/2001 oznacza spadek aż o 31%.16 Spadek uczniów w szkołach dla dorosłych
w pewnym stopniu spowodowany jest zniesieniem zasadniczej służby wojskowej
w 2009r, przed uniknięciem której część młodych mężczyzn podejmowała kształcenie w formach szkolnych.
Zmniejszyła się liczba słuchaczy kształcących się w szkołach policealnych. W roku szkolnym 2007/08 szkolnictwo policealne obejmowało 11,2 tys. uczniów (o 7,4%
mniej niż w poprzednim roku szkolnym). Zauważalne stało się zjawisko zmniejszenia zainteresowania kształceniem na kierunkach społecznych, informatycznych,
medycznych, opieki społecznej, ochrony i bezpieczeństwa oraz w zakresie usług
transportowych. Rośnie natomiast na kierunkach pedagogicznych, ekonomicznych
i administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, rolniczych oraz w zakresie usług dla ludności17.
Dane dotyczące podejmowania kształcenia formalnego w formach szkolnych
przez osoby dorosłe prezentuje poniższa tabela:
TABELA 1.
Szkoły dla dorosłych wg poziomu kształcenia
w latach szkolnych 2005/2006-2008/2009
Rodzaj szkoły
Ogółem
Gimnazjum
Zasadnicza Zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Licea proﬁlowane
Technika
(w tym uzupełniające)

2005/2006
154
4
2
95
3
50

2006/2007 2007/2008 2008/2009
Liczba szkół dla dorosłych
168
156
140
4
2
3
2
2
3
109
109
104
3
1
4
50
42
73

Źródło: Kształcenie ustawiczne w aspekcie publicznych służb zatrudnienia w województwie podlaskim w latach 2006—2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, s. 18.; Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 223-361.

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2009, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Tabl. 29
Szkoły dla dorosłych, s.140.
17
Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2008, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok
2008, s. 163-168.
16

B. Pokorska, Raport z badania jakościowego szkolnictwa zawodowego metodą zogniskowanego wywiadu grupowego, Białystok 2009r., s.6.

15
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Wciąż zauważalne jest największe zainteresowanie kształceniem w szkołach
ogólnokształcących. Podejmowanie nauki w szkołach ogólnokształcących świadczy
o niedostosowaniu potrzeb edukacyjnych słuchaczy do potrzeb rynku pracy. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczy osób dorosłych podejmujących naukę w gimnazjach w ostatnim roku szkolnym (Tabela 2).
TABELA 2.
Słuchacze szkół dla dorosłych w latach szkolnych 2005/2006-2008/2009
Rodzaj szkoły
Ogółem
Gimnazjum
Zasadnicza Zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Licea proﬁlowane
Technika (w tym
uzupełniające)

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych (w tys.)
10392
9431
8473
8192
226
208
72
142
29
34
33
37
7123
6963
6614
6480
235
232
153
110
2279
1994
1601
1423

Źródło: Kształcenie ustawiczne w aspekcie publicznych służb zatrudnienia w województwie
podlaskim w latach 2006-2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009,
s. 18.; Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2009, s. 223-361.

Wskaźniki demograﬁczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ofert edukacyjnych poszczególnych instytucji. Edukacja na poziomie szkół średnich, mocno
dotknięta „niżem demograﬁcznym”, wkraczającym już na poziom edukacji akademickiej wywołuje całkowitą zmianę funkcjonowania tych instytucji. Zarówno
publiczne jak i niepubliczne szkoły prowadzą agresywną kampanię reklamową
podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń związanych z kształceniem. Jest to zjawisko
nowe, jeszcze kilka lat temu występujące w stopniu znikomym.
Pozytywny efekt walki o przetrwanie poszczególnych szkół powinien skutkować
wzrostem dbałości o jakość kształcenia. Nierozwiązany zostaje natomiast dylemat,
na ile edukację, szczególnie szkolną można wystawić na działanie tzw. niewidzialnej
ręki wolnego rynku.
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, rozbudzone zostały aspiracje edukacyjne Polaków (w tym również mieszkańców Podlaskiego), prowadząc do znaczącego wzrostu
liczby osób korzystających z kształcenia na poziomie wyższym. Wykształcenie wyższe
traktowane jest jako korzystniejsza perspektywa zawodowa. Aktualnie w woj. podlaskim
funkcjonuje 19 szkół wyższych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w woj. podlaskim funkcjonuje
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5 państwowych oraz 14 niepaństwowych uczelni wyższych. Największe i najważniejsze
z nich to Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku.
Zlokalizowane są one najczęściej w największych miastach tj. Białystok, Suwałki, Łomża, ale jest również uczelnia funkcjonująca w dużo mniejszym mieście np. Nadbużańska
Szkoła Wyższa w Siemiatyczach. Większość uczelni posiada również wydziały zamiejscowe. W związku z tym różnorodność kierunków oraz dostępność zaspokaja z powodzeniem potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej. Dodatkowo w obecnym czasie przy
tak dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej część młodzieży wyjeżdża do
bardziej rozwiniętych ośrodków akademickich w kraju, do Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska a nawet za granicę. Wyniki badań przeprowadzonych w woj. podlaskim na
wybranej grupie respondentów podkreślają jednak niską skłonność podlaskiej populacji
do mobilności edukacyjnej. Jako niepokojący wskazywany jest fakt, że większość spośród osób badanych, które nie planowały uczestniczyć w ciągu najbliższego roku w żadnym szkoleniu, w ogóle nie brało takiej możliwości pod uwagę18.
W roku akademickim 2008/2009 kształciło się 53,7, o około 300 osób więcej niż przed
rokiem. W strukturze kierunków kształcenia występuje większe zainteresowanie kierunkami humanistycznymi. Spośród uczelni połowa studentów uczyła się w dwóch głównych
podlaskich szkołach wyższych — Uniwersytecie w Białymstoku (26,6% ogółu studentów
14,3 tys. osób) oraz Politechnice Białostockiej (24,3% ogółu studentów 13 tys. osób).19
W roku akademickim 2007/20008 podlaskie uczelnie wyższe ukończyło 13,9 tys. absolwentów, tj. o 15,3% więcej niż w poprzednim roku. Wśród ogółu absolwentów uczelni wyższych, z roku na rok rosnąca jest przewaga osób kończących studia niestacjonarne
(wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne) — w sumie 63,8%.20 Wynika to po pierwsze z faktu, iż znaczna część osób pracujących traktuje studia wyższe jako uzupełnienie kwaliﬁkacji
wymaganych na danym stanowisku pracy. Po drugie nie bez znaczenia są również koszty
kształcenia, które wymuszają podejmowanie pracy w celu opłacenia studiów. Po trzecie
istnieje także przekonanie, że studia niestacjonarne mimo dobrej jakości i warunków
kształcenia, posiadają niższy poziom wymagań od studentów. Formą kształcenia ustawicznego są studia podyplomowe organizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły
wyższe, placówki naukowo-badawcze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk.
Pozaszkolne formy kształcenia
W woj. podlaskim funkcjonuje obecnie 8 Centrów Kształcenia Ustawicznego,
3 Centra Kształcenia Praktycznego oraz 318 innych placówek kształcenia pozaszH. Sobacka-Szczapa, Mobilność edukacyjna zasobów pracy województwa podlaskiego, [w:]
C. Sadowska – Snarska, R. Cz. Horodeński, Uwarunkowania rynku pracy w Polsce, aspekty regionalne,
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Białystok-Warszawa 2010, s.130-135.
19
Tamże, Tabl. 25 Szkoły wyższe, s.136.
20
Tamże, Tabl. 27 Szkoły wyższe, s.138.
18
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kolnego zarejestrowanych w Rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym
przez Wojewódzki Urząd Pracy (wg stanu na 31.12.2009). Liczba instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w systemie RIS funkcjonujących na obszarze województwa podlaskiego od 2004 r. systematycznie wzrasta. Przyczyny tego zjawiska
leżą w możliwości korzystania ze środków publicznych na szkolenia. Instytucje
zarejestrowane w RIS mogą ubiegać sie o środki publiczne np. na szkolenia osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, pochodzące z Funduszu Pracy jak i funduszy
unijnych. Warunek ten stosunkowo prosty do spełnienia stanowi ważną zachętę
o podłożu ekonomicznym.
Pod względem zarejestrowanych instytucji szkoleniowych województwo Podlaskie zajmuje 13 miejsce w Polsce. Mniejszą liczbę instytucji zanotowano w województwach: Opolskim, Świętokrzyskim i Lubuskim. Dla porównania w woj. warmińsko — mazurskim, sąsiadującym i posiadającym zbieżną gęstość zaludnienia
z woj. podlaskim (59 os/km2), funkcjonuje 376 instytucji szkoleniowych posiadających wpis do rejestru RIS. Największą liczbę tego typu instytucji w 2009 r. zarejestrowano w woj. mazowieckim — 1 657.
Największym skupiskiem ﬁrm szkoleniowych zarejestrowanych w systemie RIS
są ośrodki miejskie woj. podlaskiego — miasto Białystok, Łomża, Suwałki, tam też
z roku na rok coraz więcej instytucji decyduje się na oferowanie szkoleń osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy. Najbardziej dynamicznym miastem pod względem wzrostu liczby rejestrujących się podmiotów jest jednak miasto Białystok.
W rejestrze przeważają instytucje niepubliczne, a formą organizacyjną występującą najczęściej jest osoba ﬁzyczna lub stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna
osoba prawna, które stanowią w sumie ponad 80% wszystkich form organizacyjnych.
TABELA 3.
Liczba instytucji szkoleniowych (łącznie z oddziałami i filiami)
w podziale na publiczne i niepubliczne w Polsce w latach 2004—2009
Wyszczególnienie
Publiczna
Niepubliczna
Razem

2004
93
968
1061

2005
486
4487
4973

2006
665
6589
7254

2007
775
7917
8692

2008
784
8801
9585

2009
774
9801
10575

Źródło: Raport z analizy danych zawartych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowycn za lata 2004-2009, Wojewodzki Urząd Pracy w Białymstoku — Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Prognoz Gospodarczych, www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Chęć przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
ﬁnansowanych ze środków publicznych najczęściej deklarują ﬁrmy prowadzone
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przez osoby ﬁzyczne w formie działalności gospodarczej (42,0%), jak również stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne (34,1%). Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego od 2005 r. zajmują stabilną pozycję na rynku
podlaskich usług szkoleniowych 7,6% , Pozostałe podmioty oferujące szkolenia dla
bezrobotnych i pracujących to:
• Centra kształcenia ustawicznego, Centrum kształcenia praktycznego — 5,2%
ogółu zarejestrowanych instytucji szkoleniowych;
• Inne formy organizacyjne — 4,9%;
• Szkoły średnie, policealne — 3,0%;
• Szkoły wyższe — 2,2%;
• Zakłady pracy — 1,4%.
Najczęstszą formą oferowanego kształcenia na przestrzeni ostatnich lat są kursy, następnie warsztaty szkoleniowe, seminaria i konferencje oraz praktyki, staże
i przygotowanie zawodowe.
Na podstawie danych zawartych na stronach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, placówek kształcenia pozaszkolnego funkcjonujących zgodnie z Ustawą systemie Oświaty i tym samym podlegających nadzorowi Kuratorium Oświaty jest tylko 106 (wśród nich również Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku).
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty znajdują się także inne wykazy, z których wynika, że w woj. podlaskim zarejestrowanych jest 1267 szkół i placówek
publicznych (pełen zakres edukacji szkolnej, od przedszkola po szkoły średnie
oraz łącznie z różnego rodzaju poradniami), 312 szkół i placówek niepublicznych
z uprawnieniami oraz 21 szkół i placówek niepublicznych bez uprawnień.
Kuratorium Oświaty w Białymstoku udzieliło dotychczas akredytacji 17 jednostkom w zakresie 135 kursów. Największą ilość akredytowanych kursów, bo
aż 27 posiada Ośrodek Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Instytucje posiadające akredytację lub znak jakości stanowią
ok. 20% wszystkich instytucji szkoleniowych w regionie, a ok. 30% instytucji jest
dodatkowo wpisanych do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Starostwa Powiatowe).
Kształcenie w formach pozaszkolnych jest organizowane w dużej mierze przez
niepubliczne instytucje, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie oraz
osoby prawne i ﬁzyczne prowadzące działalność oświatową. Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy organizują przede wszystkim ﬁrmy komercyjne
— stanowią one 92, 7% ogółu zarejestrowanych.
Brak jest w województwie podlaskim danych, które w pełni charakteryzowałyby
usługi edukacyjne oferowane przez podmioty na zasadach komercyjnych. Ważną
placówką edukacyjną niepubliczną jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzący kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych na terenie
woj. podlaskiego i części warmińsko — mazurskiego. W 15 Ośrodkach Kształcenia
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Zawodowego średnio rocznie odbywa się około 800 kursów, w tym ok. 370 zleconych przez pracodawców. ZDZ w Białymstoku kształci rocznie średnio ok. 12 tyś.
słuchaczy, z czego ok., 5,6 tys. skierowanych przez pracodawców, ok. 1 tys. Przez
urzędy pracy, oraz w ramach projektów unijnych ok. 2 tys.
Przedsiębiorstwa, chcąc pozostać konkurencyjnymi na rynku muszą rozwijać i kształcić swoje kadry. Jednocześnie szkolenie i rozwój pracowników stają się coraz bardziej doceniane przez nowoczesne ﬁrmy jako działalność nie
tylko potrzebna ﬁrmie ale i niezbędna. Z badania21 przeprowadzonego w 2007 r. w województwie podlaskim wynika, że podlascy przedsiębiorcy stosunkowo chętnie wysyłają pracowników na szkolenia. Odsetek przedsiębiorstw kierujących pracowników
na szkolenia wyniósł 42,0% (z wyłączeniem szkoleń obowiązkowych, takich jak BHP). Pracownicy badanych zakładów najczęściej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu: prawa pracy, nowelizacji ustaw oraz kadr i płac (18,3% wskazań), profesjonalnych technik sprzedaży
i obsługi klienta (17,6% wskazań) oraz księgowości i ﬁnansów(16,5%wskazań).Najczęstszą
przyczyną nie kierowania pracowników na szkolenia był ich wysoki koszt, 44,4% respondentów uważało bowiem, że szkolenia są za drogie. Niestety, aż 39,9% nie widziało potrzeby
szkolenia pracowników, a 20,9% nie kierowało pracowników na szkolenia, ponieważ nie było
szkoleń odpowiadających potrzebom ﬁrmy. Pracownicy najczęściej podnosili kwaliﬁkacje
na kursach (szkolenia, seminaria) — taką odpowiedź wybrało aż 70,6% respondentów.
W ramach studiów wyższych kształcili się pracownicy 35,4% badanych ﬁrm, a na studiach podyplomowych — 17,5%. Prawie co dziesiąty respondent podał także inne formy
podnoszenia kwaliﬁkacji pracowników, wśród których najczęstsze było: zdobywanie doświadczenia/umiejętności praktycznych — 34,0%, samokształcenie — 34,0%, szkolenia
wewnętrzne — 31,9%
Próba oceny kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim
W kształceniu ustawicznym uczestniczą głównie osoby młode, aktywne zawodowo, które otwarte są na podniesienie i zmianę swoich kwaliﬁkacji. W dużej mierze są to osoby z wykształceniem wyższym, które w pełni są świadome konieczności ciągłego aktualizowania i uzupełniania kwaliﬁkacji. Jednak problemem jest fakt,
że u znaczącej części społeczeństwa województwa podlaskiego, zwłaszcza u tzw.
starszego pokolenia wciąż aktualne pozostaje przekonanie o tym, że zdobyta wiedza,
kwaliﬁkacje i umiejętności pozostają trwałe przez całe życie. Ta część społeczeństwa
charakteryzuje się również brakiem świadomości na temat konieczności we współczesnym świecie stałego aktualizowania wcześniej nabytych kwaliﬁkacji. W związku z tym pogłębia się dystans pomiędzy osobami, które zakończyły proces edukacji
WUP w Białymstoku, Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii podlaskich
przedsiębiorców, Białystok, 2007.
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a tymi, które charakteryzują się mobilnością i otwartością na szeroko rozumianą
edukację. Dlatego też w skali regionu podlaskiego na znaczeniu zyskuje kształcenie
ustawiczne nie tylko osób młodych, aktywnych zawodowo, ale przede wszystkim
działania, których podmiotami są pozostali uczestnicy rynku pracy.
Kształcenie zawodowe, będące częścią kształcenia ustawicznego, rozwija się
przede wszystkim w miastach (w tym miastach największych), na obszarze powiatów położonych bliżej ośrodka centralnego województwa (Białegostoku). Pod
względem zawodowego kształcenia ustawicznego najbardziej zaniedbane wydają
się być obszary przygraniczne województwa.
Dostępność systemu szkolnictwa oraz skłonność do kształcenia odzwierciedlić
można przy pomocy współczynnika skolaryzacji. W woj. podlaskim obserwowany
jest wzrost jego wartości. Fakt ten uznać należy za oznakę wzrostu aspiracji edukacyjnych społeczeństwa, odzwierciedlonego w postaci kontynuacji nauki na coraz
wyższych poziomach kształcenia. Z poniższej tabeli wynika, że widocznie rośnie
liczba osób uczących się w szkołach policealnych i wyższych do liczby ludności
w wieku określonej, jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.
TABELA 4.
Współczynnik solaryzacji brutto w latach 2006/2007—2008/2009
Rodzaj szkoły
Wychowanie
przedszkolne
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły zasadnicze
zawodowe
Licea ogólnokształcące
Technika i licea
proﬁlowane
Szkoły policealne
Szkoły wyższe

2006/2007

2007/2008

2008/2009

96,2

92,4

93,7

96,7
99,0

96,0
98,5

96,5
98,1

10,2

11,1

11,3

56,4

56,1

56,4

48,5

46,6

45,2

19,6
41,6

19,0
41,7

21,9
43,0

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie źródła: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2006, 2007, 2008, 2009, Urząd Statystyczny w Białymstoku

Potencjał ludzki województwa zależy od jego wymiaru jakościowego, który najczęściej
jest rezultatem inwestycji w edukację. W Polsce udział wydatków na edukację w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego jest względnie stabilny i wynosi około 1,5%, natomiast w woj. podlaskim wskaźnik jest wyższy niż średnia kraju — wyniósł
w 2004r. 2,09%. Ponadto widoczny był w latach 2001-2004 wzrost, świadczący o gotowo-
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ści społeczeństwa do ponoszenia coraz większych nakładów na kształcenie ze środków
własnych.22 Natomiast w latach 2005-2008 wydatki na edukację spośród przeciętnych
miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych, znacząco zmalały stanowiąc przykładowo w 2008r.- 1,1%. Spowodowane jest to zapewne korzystaniem przez
mieszkańców z doﬁnansowania kształcenia płynącego z funduszy unijnych.
Stan kształcenia ustawicznego w woj. podlaskim zdiagnozować można dzięki
analizie SWOT (Tabela 5.). Skupia się ona zarówno na kształceniu w formach szkolnych jak i pozaszkolnych, dążąc do jak najbardziej rzeczywistego oddania problemów i potrzeb w sferze edukacji mieszkańców Podlasia.
TABELA 5.
Analiza SWOT stanu kształcenia ustawicznego
w województwie podlaskim

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Mocne strony
pozytywna tendencja w poprawie bazy
szkół, estetyki i stanu pomieszczeń;
dobre wykorzystanie funduszy unijnych,
w ramach działań wspierających kształcenie ustawiczne — liczne bezpłatne
szkolenia, kursy, szkoły;
ogólna chęć podlaskich pracodawców
do delegowania swych pracowników na
szkolenia;
dobre porozumienie między organizacjami pracodawców, samorządami
gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, urzędami i instytucjami
szkoleniowymi w celu współpracy między szkołami a rynkiem pracodawców
w obszarze kształcenia zawodowego, a w
szczególności praktycznego;
wzrost wykorzystania w procesie kształcenia technologii informacyjnych.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

22

Słabe strony
oferta kształcenia nie dostosowana
do potrzeb rynku pracy;
system rozwiązań prawnych niesprzyjający podnoszeniu jakości kształcenia;
niedostosowanie programów nauczania
do potrzeb rynku pracy;
dysproporcje w zakresie wyposażenia
bazy dydaktycznej, kwaliﬁkacji i umiejętności kadry pedagogicznej pomiędzy
szkołami w większych i mniejszych miejscowościach, przekładające się na jakość
nauczania;
tworzenie nowych proﬁlów kształcenia
w oparciu o istniejące zasoby kadrowe,
bez odniesienia do potrzeb rynku pracy;
niekorzystne wyniki egzaminów dojrzałości w ostatnich latach;
obniżenie poziomu kształcenia w szkołach wyższych;
niedostatek lokalnych autorytetów naukowych;
zbyt mały udział absolwentów matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych w ogólnej liczbie absolwentów
szkół wyższych;

Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015r. Białystok 2006, s. 18.
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•
•
•
•
•

Szanse
możliwość korzystania z dodatkowych
źródeł ﬁnansowania, np. funduszy europejskich;
wprowadzenie zasad konkurencji na
rynku edukacji i badań naukowych
— równoprawność sektora publicznego
i niepublicznego;
tworzenie warunków rozwoju szkolnictwa niepublicznego na wszystkich szczeblach kształcenia;
większy nacisk na rozwój i poszanowanie tradycji lokalnych;
skupienie kształcenia wobec branż niszowych oraz na które jest zapotrzebowanie;
rozwój i różnicowanie oferty edukacyjnej w regionie;
rozwój uczelni niepublicznych;
tworzenie bazy, organizowanie oraz promocja kształcenia ustawicznego;

•
•
•
•
•

niedostateczne powiązanie nauki i szkolnictwa wyższego z gospodarką i rynkiem
pracy oraz brak należytego potencjału
badawczego uczelni.
Zagrożenia
niż demograﬁczny;
brak analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania na absolwentów o określonych kwaliﬁkacjach;
wzrost liczby absolwentów z proﬁlem
wykształcenia nieodpowiadającym potrzebom rynku pracy;
skomplikowany i mało czytelny system
prawny regulujący problemy edukacji;
źle funkcjonujący system awansu zawodowego.

współpraca w sferze nauki i biznesu,
zwiększenie roli szkolnictwa wyższego
poprzez wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego ośrodków akademickich, m.in. poprzez tworzenie proinnowacyjnych laboratoriów.

Źródło: Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 roku,
Białystok, 2007, s. 31—32

Z analizy przedstawionego materiału wynikają najważniejsze zjawiska oraz czynniki mające wpływ na aktualny jak i przyszły stan kształcenia ustawicznego w woj.
podlaskim. Są nimi:
• niekorzystne tendencje demograﬁczne — systematyczny spadek liczby ludności woj. podlaskiego wynika ze zmniejszającej się liczby urodzeń oraz niekorzystnego (ujemnego) salda migracji;
• niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz brak
analiz i prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku na absolwentów o określonych kwaliﬁkacjach;
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zbyt mały nacisk na kształcenie w kierunkach ścisłych, naukach przyrodniczych, technicznych niszowych, na które istnieje zapotrzebowanie;
• pozytywna tendencja w poprawie bazy szkół, estetyki i stanu pomieszczeń.
•

Raport z analizy danych zawartych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych za lata
2004—2009 nakreśla proﬁl typowej podlaskiej instytucji szkoleniowej, opracowanej w wyniku pięcioletniego funkcjonowania Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Wśród cech ją wyróżniających wymienia się:
• jest to instytucja niepubliczna,
• prowadzona przez osobę ﬁzyczną,
• powstała w decydującej liczbie przypadków w okresie 2001-2005r.,
• obejmująca swoim zakresem obszary miejskie i wiejskie, z większym natężeniem na obszary miejskie,
• w większości nie posiadająca znaku jakości, bądź akredytacji,
• nie wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty,
• oferująca kursy, które są dominującą formą edukacji pozaszkolnej,
• zatrudniająca kadrę — wykładowców i szkoleniowców w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• podmiot, który dba o jakość swoich szkoleń i tę jakość sprawdza poprzez badania efektywności (jakości) swoich szkoleń,
• wynajmuje sale wykładowe,
• posiada własne pomieszczenia warsztatowe i wyposażenie dydaktyczne,
• posiada sprzęt komputerowy i dostęp do sieci teleinformatycznej,
• posiada bibliotekę lub dostęp do literatury i przedmiotu, bądź materiałów
szkoleniowych na miejscu23.
Przedstawiony wyżej obraz podlaskiej ﬁrmy szkoleniowej zawiera szereg cech
niekorzystnie wpływających na jakość oferowanych szkoleń w województwie.
W szczególności decyduje o tym nieposiadanie przez większość z nich znaku jakości lub akredytacji bądź też niezarejestrowanie w ewidencji prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o systemie
oświaty. Fakt ten wiąże się z brakiem nadzoru jakiejkolwiek instytucji nadrzędnej
nad jakością prowadzonych działań edukacyjnych. Wystawienie działalności edukacyjnej wyłącznie na odbieranie bodźców płynących z wolnego rynku, bez wprowadzenia nadzoru pedagogicznego lub jakościowego niesie za sobą niekorzystne
konsekwencje. Funkcjonowanie instytucji edukacyjnych posiadających znak jakoRaport z analizy danych zawartych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych za lata 2004-2009, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, www.obserwatorium.up.podlasie.pl, s. 30.
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ści lub akredytacji bądź też prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty stanowi gwarancję oferowania usług edukacyjnych na odpowiednim
poziomie merytorycznym oraz jakościowym. Funkcjonowanie na konkurencyjnym
rynku edukacyjnym, na którym cena szkolenia odgrywa decydujący czynnik o wyborze organizatora jest dla takich ﬁrm trudniejsze. Skutki tego odczuwa np. Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, posiadający certyﬁkat ISO 9001:2009,
działający w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz posiadający akredytację
Kuratora Oświaty na szereg kierunków szkoleń. Realizowane usługi corocznie są
poddawane ocenie audytora zewnętrznego oraz kontroli wizytatorów Kuratorium
Oświaty. Ich pozytywna ocena jest gwarancją realizacji usług na dobrym poziomie
jakościowym, ale rodzi szereg konsekwencji ﬁnansowych. Przede wszystkim koszty
bezpośrednie prowadzonego nadzoru uwzględniają zaangażowanie szeregu pracowników etatowych udzielających wyjaśnień, dostarczających dokumenty itp., którzy
na czas kontroli muszą być oderwani od zwykłych czynności zawodowych. Prowadzona dokumentacja jest czasochłonna, wymaga wykorzystywania odpowiedniej
jakości sprzętu. Prowadzenie szkoleń wymaga wykorzystywania odpowiednio wyposażonej bazy dydaktycznej oraz środków wykorzystywanych w procesie kształcenia. Jest to najbardziej kosztochłonny czynnik składający się w efekcie późniejszym
na kształtowanie ceny usług szkoleniowych. Szczególnej analizie poddawane są kwaliﬁkacje angażowanej do procesów edukacyjnych kadry. Oczywiste jest, że wymaga
to dbałości o pozyskiwanie kadry o najlepszych kwaliﬁkacjach, o często rzadkich
specjalizacjach, a co za tym idzie rodzących kolejne konsekwencje ﬁnansowe. Mimo,
że z jednej strony ﬁrmy takie jak ZDZ w Białymstoku rozwijają jakość oferowanych
usług, z drugiej ich funkcjonowanie na rynku usług edukacyjnych warunkowane
jest stawianymi przez klientów kryteriami wyboru. Powodem jest stosowanie ceny
jako głównego kryterium wyboru organizatora szkoleń. Firmy nie poddające się
nadzorowi dydaktycznemu czy też jakościowemu wobec tego kryterium, nawet gdy
prowadzą politykę zbliżoną do tej warunkowanej posiadanym certyﬁkatem jakości
wobec takiego kryterium zajmują wyższą pozycję konkurencyjną. Niekoniecznie
natomiast znajduje to pozytywne odzwierciedlenie na rynku usług edukacyjnych.
Podejmując działania mające na celu rozwój gospodarki opartej na wiedzy, należy przede wszystkim usunąć bariery utrudniające udział Podlasian w kształceniu
ustawicznym. Priorytetem powinno być podnoszenie poziomu edukacji szkolnej,
większy nacisk na wyposażenie uczniów w umiejętności ułatwiające im w przyszłości uzupełnianie wiedzy i przystosowywanie się do zmieniających się realiów, przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu edukacji formalnej, a także zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego rzetelnej i łatwo dostępnej informacji
o możliwości dokształcania, pożądanych kierunkach kształcenia, a także proﬁlach
kwaliﬁkacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu24.
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6. Zakończenie
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu jest ściśle związany z funkcjonowaniem
działu infrastruktury społecznej, jaką jest oświata i nauka. To głównie zatrudnieni
w tym dziale prowadzą do społeczeństwa opartego na wiedzy.
Obserwowany proces zmniejszania liczby ludności województwa podlaskiego,
w tym zbiorowości potencjalnych zasobów pracy może w przyszłości negatywnie
wpłynąć na równowagę na regionalnym rynku pracy poprzez wywołanie stanu
deﬁcytu siły roboczej oraz ograniczenie możliwości rozwojowych regionu. Rodzi
to potrzebę przyjęcia określonych rozwiązań z zakresu polityki ludnościowej oraz
zwiększenia atrakcyjności regionu, jako miejsca zamieszkania i świadczenia pracy,
co powinno stać się szczególnym przedmiotem zainteresowania władz samorządowych. Ich zadaniem jest zatem wypracowanie i wdrożenie regionalnego modelu
edukacyjnego, który będzie nadążał z dostosowaniem kształcenia do dokonujących
się zmian w życiu społeczno-gospodarczym oraz wymogom kształcenia ustawicznego.
Starzenie się ludności województwa podlaskiego rodzi określone konsekwencje
dla rynku pracy. Ograniczona mobilność osób znajdujących się w starszych grupach wiekowych wpływa na zmniejszenie zdolności do elastycznego reagowania na
zmiany zachodzące we współczesnych gospodarkach i na współczesnych rynkach
pracy. Osoby takie chętniej podejmują decyzję o stałej bądź okresowej dezaktywizacji zawodowej, zwłaszcza jeżeli wiąże się ona z możliwością uzyskiwania różnego typu świadczeń. W przypadku utraty miejsca pracy, osoby w starszych grupach
wieku mają poważne trudności z ponownym zatrudnieniem, ze względu na często
spotykane w praktyce dyskryminacyjne postępowanie pracodawców. Starzenie się
ludności województwa podlaskiego będzie postępowało w przyszłości, wskazane
wyżej problemy będą się zatem pogłębiały. Prowadzenie konsekwentnej polityki
w obszarze kształcenia ustawicznego wydaje się słusznym środkiem zaradczym.
Dostępne jeszcze przez najbliższe kilka lat środki Europejskiego Funduszu Społecznego są szansą dla społeczeństwa podlaskiego na współuczestnictwo w realizacji
tej polityki. Budowanie świadomości na temat znaczenia kształcenia ustawicznego
powinno być procesem na stałe wkomponowanym w edukację w poszczególnych
etapach życiowych mieszkańców województwa.
Kształcenie ustawiczne w rożnych jego formach powinno być skorelowane z tradycyjnymi formami kształcenia, głownie zawodowego, w sposób pozwalający na przechodzenie z jednej formy kształcenia do drugiej na wszystkich szczeblach edukacji. W tym
celu niezbędna jest m.in. budowa systemu uznawania kwaliﬁkacji nabytych poza formalnym systemem kształcenia oraz wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych umo24

Matysiak, Kształcenie ustawiczne w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Gdańsk 2003, s. 12-13.
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żliwiających sprawną koordynację uznawania kwaliﬁkacji zawodowych, tak formalnych
jak i nieformalnych. Istotną sprawą jest tu promocja kształcenia na odległość (głownie
osób dorosłych), które powinno być uznawane za równoprawny sposób organizacji
kształcenia, o ile doprowadza do uznawanych i potwierdzanych kwaliﬁkacji.
Podejmując działania mające na celu rozwój gospodarki opartej na wiedzy, należy
przede wszystkim usunąć bariery utrudniające udział Podlasian w kształceniu ustawicznym. Priorytetem powinno być podnoszenie poziomu edukacji szkolnej, większy
nacisk na wyposażenie uczniów w umiejętności ułatwiające im w przyszłości uzupełnianie wiedzy i przystosowywanie się do zmieniających się realiów, przeciwdziałanie
przedwczesnemu opuszczaniu edukacji formalnej, a także zapewnienie mieszkańcom
województwa podlaskiego rzetelnej i łatwo dostępnej informacji o możliwości dokształcania, pożądanych kierunkach kształcenia, a także proﬁlach kwaliﬁkacji niezbędnych
do wykonywania danego zawodu. Zbudowanie sprawnego systemu monitoringu prowadzonych przez instytucje szkoleniowe działań edukacyjnych mogłoby pozytywnie
wpłynąć na wzrost jakości prowadzonych przez nie działań. Nierozwiązane kwestie
prawne i organizacyjne w tym obszarze na szczeblu centralnym utrudniają realizację
tego zadania. Być może funkcjonowanie Rejestru Instytucji Szkoleniowych, poczynając
od sprawnego systemu sprawozdawczości pozwoli na uzyskiwanie w przyszłości rzetelnych informacji również na temat jakości oferowanych usług edukacyjnych.
W ostatnich latach wykorzystanie funduszy unijnych na edukację i kształcenie
(m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) jest bardzo wysokie.
Coraz więcej osób korzysta z bezpłatnych szkoleń podnoszących czy potwierdzających kompetencje zawodowe, kształci się w szkołach, na studiach podyplomowych.
Podlaskie przedsiębiorstwa korzystają z doﬁnansowania, dzięki któremu podnoszą
potencjał swoich kadr. Oby dzięki temu utrwaliło się u mieszkańców Podlasia poczucie wagi i niezbędności kształcenia ustawicznego.
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System Zabezpieczenia Społecznego
w Polsce a Bezpieczeństwo
na Rynku Pracy
1. Wstęp
Idea ﬂexicurity jest odpowiedzią na potrzeby zmieniających się rynków pracy
i próbą rozwiązania problemów związanych głównie ze skalą i trwałością pozostawania bez pracy (zarówno osób bezrobotnych, jak i osób, które nie spełniają warunków,
aby zarejestrować się jako osoby bezrobotne) a także sprawnością i efektywnością
funkcjonowania na rynku pracy. Nie mniej ważne wydają się także instrumenty, które
pozwalają na utrzymanie osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy (m.in. osób
niepełnosprawnych czy osób starszych) jak najdłużej w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo socjalne) związane z podejmowaniem pracy zawodowej.
Samo pojęcie ﬂexicurity powstało z połączenia dwóch kategorii: ﬂexibility (elastyczność) i security (bezpieczeństwo). Flexicurity rozumie się, jako zintegrowaną strategię
równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Zakłada
się jednocześnie, że jej wdrożenie jest niezbędne dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej. Elastyczność w tym kontekście rozumiana jest jako płynnie przebiegające zmiany
w życiu zawodowym człowieka (zakończenie okresu nauki i rozpoczęcie życia zawodowego, zmiana pracy, podjęcie pracy w okresie bezrobocia lub braku zatrudnienia,
przejście na emeryturę)1. Dookreślenie, co rozumiane jest pod pojęciem elastyczności
jest niezwykle istotne przy wprowadzaniu rozwiązań z zakresu ﬂexicurity, ponieważ
często mamy trudności z odróżnieniem atypowych form zatrudnienia od elastycznych.
Niekiedy elastyczność rozumiana jest jako umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, innym razem odnosi się do zakresu wykonywanych oboE. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 13.
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wiązków (gotowości do podejmowania nowych wyzwań) lub czasu pracy (lub wręcz
dyspozycyjności), a także do formy umowy podpisanej z pracodawcą2. Pojęcie bezpieczeństwa zaś, unormowane jest szczegółowo w ustawodawstwie socjalnym i w dużej
części różnicuje się właśnie ze względu na to, jaki rodzaj umowy został z pracownikiem
podpisany. Bezpieczeństwo na rynku pracy związane jest bezpośrednio z pojęciem bezpieczeństwa socjalnego, którego narzędziem są współczesne systemy zabezpieczenia
społecznego. Kształt i charakter systemu zabezpieczenia społecznego wpływa bowiem
na zachowania wszystkich aktorów na rynku pracy (zarówno na zachowania i decyzje
pracodawców, pracowników jak i różnego rodzaju organizacji).
Niniejsze opracowanie koncentruje się na analizie wpływu kształtu systemu zabezpieczenia społecznego na sytuację na podlaskim rynku pracy w kontekście realizacji
zasady ﬂexicurity. Analizie poddano głównie te instrumenty, które bezpośrednio lub
pośrednio gwarantują bezpieczeństwo socjalne osobom, które utraciły pracę lub są
uważane za osoby zagrożone utratą pracy. Analizie poddano także regulacje z zakresu
zabezpieczenia społecznego oraz sposoby ich wykorzystania (zwłaszcza uprawnienia
do korzystania ze wsparcia) przez osoby pracujące i te, które utraciły pracę. Nacisk zostanie położony na analizę w jakim zakresie różnicuje się bezpieczeństwo socjalne ze
względu na formę prawną zatrudnienia danej osoby. Artykuł opiera się na analizie literatury przedmiotu, polskiego ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego
oraz danych statystycznych zagregowanych na poziomie kraju oraz województw. Proponowane w zakończeniu rekomendacje dla województwa podlaskiego są wynikiem
przedstawionych w artykule analiz oraz wniosków wyciągniętych przez autorkę.

2. Bezpieczeństwo socjalne i rozwój
zabezpieczenia społecznego

więcej przestrzeni dla wolności rozumianej jako przestrzeń dla aktywności zawodowej, gospodarczej, społecznej i politycznej4.
Pojęcie bezpieczeństwa socjalnego jest także wskazywane w aktach europejskich jako cel zadań realizowanych przez państwo. Art. 137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską mówi, że Wspólnota wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w określonych dziedzinach, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej pracowników.
Podobne rozwiązania zawierają preambuły podstawowych aktów MOP i Rady Europy z zakresu polityki społecznej, w tym także zabezpieczenia społecznego 5.
System zabezpieczenia społecznego ma za zadanie to bezpieczeństwo socjalne zapewnić. Warto zatem przyjrzeć się wybranym elementom polskiego systemu
zabezpieczenia społecznego i zastanowić się, czy faktycznie system ten wzmacnia
(bezpośrednio lub pośrednio) poczucie bezpieczeństwa socjalnego podmiotów
uczestniczących w rynku pracy.
Współczesny system zabezpieczenia społecznego w Polsce jest systemem,
który opiera się na dobrze rozbudowanym i dosyć szczegółowo opracowanym
ustawodawstwie. Podstawą do jego konstrukcji są ryzyka socjalne, które wyodrębnione zostały ze sfery stosunków pracy i stosunków cywilnoprawnych i stały
się podstawą pierwszych regulacji o charakterze ubezpieczeniowym już w 1883
r. w Niemczech6. Przedmiotem uchwalonych wówczas ustaw stały się ryzyka
związane z inwalidztwem, starością, śmiercią żywiciela i niezdolnością do pracy
z powodu choroby. Jako pierwsza (1883) uchwalona została ustawa wprowadzająca regulacje dotyczące ubezpieczenia z powodu choroby, inwalidztwa i śmierci żywiciela. Gwarantowała ona zarówno częściową kompensatę utraconego doJ. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Warszawa 2006, s. 21.
G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego w spółczesne rozwiązania olskie, IPiSS,
Warszawa 2005, s. 31.
6
Warto wspomnieć, że jako pierwsze instytucjonalne rozwiązania z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazuje się regulacje zawarte w angielskiej ustawie poor law z 1601 r. Był to dokument na podstawie którego społeczność lokalna przejmowała odpowiedzialność za ubogich zamieszkałych na danym
terenie. Odbiorcy pomocy zostali wówczas podzieleni na 4 podstawowe grupy: (1) dzieci (sieroty),
które kierowane były do nauki zawodu u rzemieślników posiadających warsztat na terenie gminy (dla
dzieci najmłodszych, pozbawionych opieki rodzicielskiej rozbudowano sieć sierocińców); (2) bezrobotni zdolni ﬁzycznie do podjęcia pracy, którym pomagano zorganizować warsztat pracy bądź znaleźć
zatrudnienie np. przy pracach publicznych na terenie gminy. Osoby zdolne do pracy miały obowiązek
podjąć pracę, w przeciwnym wypadku były karane więzieniem; (3) chorzy ﬁzycznie i psychicznie, ludzie starzy, niedołężni , którzy umieszczani byli w domach opieki, szpitalach (tym którzy mogli pozostać w domach należało dostarczyć opał, zapewnić sprzedaż zboża po niższej cenie). Osoby niezdolne
do pracy mogły uzyskać pomoc żebrząc, ale tylko na terenie miejsca zamieszkania lub urodzenia; oraz
(4) niepoprawni włóczędzy, osoby leniwe, uchylające się od pracy wobec których wykorzystywano
środki represji. Była to pierwsza szerzej zinstytucjonalizowana forma wsparcia dla osób ubogich funkcjonująca podobnie, jak dzisiejsza instytucja pomocy społecznej.
4
5

Według A. Rajkiewicza bezpieczeństwo socjalne jest kategorią polityki społecznej, która wyraża socjalne potrzeby społeczeństwa, uprawnienia do określonych
świadczeń oraz zobowiązania państwa do organizowania odpowiednich struktur,
instytucji i narzędzi w celu zaspokojenia tych potrzeb3. Poczucie bezpieczeństwa socjalnego zapewniane jest więc dzięki instytucjonalnej gwarancji otrzymania pomocy w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń losowych (ryzyk socjalnych).
Podobnie postrzega to pojęcie J. Jończyk, który pisze, że bezpieczeństwo socjalne
uwalnia człowieka od obawy (strachu) przed skutkami ryzyka socjalnego i tworzy
L. Machol-Zajda (red.), D. Głogosz, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych
form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach, Białystok-Warszawa 2010, s. 6.
3
A. Rajkiewicz, Strategiczne problemy polityki społecznej, w: O nowy model polityki społecznej, IPiSS,
Studia i Materiały, z. 1, Warszawa 1993, s. 49.
2
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chodu jak i prawo do świadczeń leczniczych7. Rok później uchwalono ustawę
wprowadzającą ubezpieczenia związane z wypadkami przy pracy i chorobami
zawodowymi oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawców za
szkody wynikłe z wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenia
te obejmowały zarówno kompensatę szkody, jak i pokrycie kosztów leczenia
i rehabilitacji. Wykonywanie tych ubezpieczeń powierzono samorządom gospodarczym pracodawców (oddzielne zakłady dla robotników i pracowników umysłowych). W 1889 r. uchwalono ostatnią z tego pakietu ustaw — ubezpieczenie
na wypadek dożycia wieku starczego. Ubezpieczenia te znane są pod nazwą
ubezpieczeń bismarckowskich (od nazwiska kanclerza). Motywy wprowadzenia
tak rewolucyjnych na ówczesne czasy rozwiązań nie są do końca pewne, ale
przyjmuje się, że Bismackowi zależało na utrzymaniu silnej władzy centralnej
przez co zmuszony został do walki z siłami, które stanowiły potencjalne zagrożenie8. Ustawodawstwo socjalne było tylko jednym z elementów jego walki politycznej, ale miało fundamentalny wpływ na dalszy rozwój systemów wsparcia na
świecie. Kolejne zmiany w systemach ochrony socjalnej, choć wprowadzały często
zasadnicze nowości związane z rozszerzaniem zakresu podmiotowego i przedmiotowego ubezpieczeń lub utrwalały coraz szerszy interwencjonizm państwowy
w systemach wsparcia socjalnego, to jednak nie miały aż tak fundamentalnego
znaczenia, jak reformy Bismarcka. System ten oparty był o bardzo okrojony (zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo) zbiór świadczeń. Również warunki ich
przyznawania były niezwykle zaostrzone. Przede wszystkim zakres przedmiotowy w stosunku do dziś obowiązującego w systemach europejskich, był raczej wąski, obejmował bowiem jedynie podstawowe ryzyka socjalne. Wąski był również
zakres podmiotowy, ze względu na fakt, że ubezpieczenia Bismarcka, będąc narzędziem walki politycznej, były przede wszystkim odpowiedzią na rodzącą się
kwestię robotniczą9. W pierwszym okresie więc ubezpieczenia obejmowały jedynie robotników, z czasem rozszerzając zakres także na pracowników umysłowych
i inne grupy zawodowe. Wprowadzona ubezpieczeniowa technika zabezpieczenia
społecznego pozwoliła Bismarckowi na gromadzenie kapitału, zaś świadczenia
Współcześnie w Polsce te dwa komponenty ówczesnego ubezpieczenia chorobowego rozbite na dwa
ubezpieczenia: świadczenia lecznicze gwarantowane są na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, zaś
kompensata utraconego dochodu na podstawie ubezpieczenia chorobowego. Składkę na oba ubezpieczenia odprowadza płatnik ze środków ubezpieczonego
8
Księżopolski M., Polityka społeczna, wybrane aspekty porównań międzynarodowych, Katowice
1999.
9
Kwestia robotnicza to problem związany z powstaniem w XIX w. klasy pracującej (praca najemna)
oraz zaistniałymi w związku z tym konﬂiktami między robotnikami i właścicielami fabryk. Konﬂikty
te związane były ze złymi warunki pracy i życia robotników, ciężką wielogodzinną pracą kobiet i dzieci. Była więc to przede wszystkim polityka związana ze sprawami pracy najemnej, np. zakaz pracy
dzieci, skracanie czasu pracy, uznanie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych itd.
7
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(zwłaszcza emerytalne) nie nadszarpywały zgromadzonego funduszu w stopniu znacznym. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że ówczesna składka na ubezpieczenie była
niska i wynosiła 1,7%; granica wieku emerytalnego ustalona została na 70 lat (wieku tego
dożywało jedynie ok. 23% populacji), zaś stopa zastąpienia10 w rentach i emeryturach wynosiła 15-20% przeciętnego zarobku11. Na tak niewysokie świadczenia i pobierane przez
tak niewielką grupę osób (emerytury pobierała jedynie niecała ¼ uprawnionych) można było sobie pozwolić przy takiej konstrukcji systemu. Pod koniec XIX w. istniały więc
obok siebie dwie tradycje zabezpieczenia społecznego: brytyjska (wywodząca się z poor
law) oraz niemiecka (ubezpieczenia bismarckowskie), które miały bezpośredni wpływ na
kształt dzisiejszych systemów zabezpieczenia społecznego w świecie.
Utrwalenie publicznej ochrony socjalnej przyniósł kryzys gospodarczy z 1929 r., który
rozpoczął się tzw. czarnym czwartkiem na giełdzie nowojorskiej. Spadek cen akcji przedsiębiorstw spowodował gwałtowną wyprzedaż akcji, upadek przedsiębiorstw, dynamiczny
wzrost bezrobocia i w konsekwencji gwałtowny spadek popytu na artykuły konsumpcyjne. Wywoływało to upadek kolejnych zakładów pracy w związku z brakiem popytu na
ich produkcję. Doprowadziło to do szeregu niekorzystnych zjawisk, takich jak spadek cen
towarów poniżej kosztów produkcji, załamanie się światowej wymiary towarów (wprowadzenie antyimportowych ceł protekcyjnych), poważna pauperyzacja zarówno chłopów,
jak i robotników, wzrost nastrojów profaszystowskich, prokomunistycznych i inne. W tym
okresie ani spółki akcyjne, ani banki nie podlegały publicznemu nadzorowi. Wiele spółek,
których akcje notowały ogromny wzrost, było w rzeczywistości nic nie wartych i prowadziło niepewne interesy. Aby jednak móc odwrócić niekorzystną spiralę zmian należało
przedsięwziąć działania na poziomie całego państwa, a nie tylko poszczególnych uczestników rynku wymiany. W tej sytuacji duże uznanie zyskała teoria J. M. Keynesa, który dał się
poznać, jako główny zwolennik interwencjonizmu państwowego w gospodarkę i twierdził, iż poziom produkcji ograniczona jest wielkością popytu, zatem należy używać wszelkich instrumentów wspierających popyt (w tym popyt konsumpcyjny) aby umożliwić
pełniejsze wykorzystanie istniejących zasobów kapitału i pracy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, opierając się na teorii Keynesa, wprowadził w latach 1933—1939
program reform ekonomiczno-społecznych znanych jako polityka New Deal. Celem tych
reform było przeciwdziałanie skutkom kryzysu m.in. poprzez wykorzystanie instrumentów polityki celnej, polityki kredytowej, polityki podatkowej, polityki pieniężnej (deﬂacja),
polityki inwestycyjnej (np. roboty publiczne, doﬁnansowywanie z funduszy federalnych
wielu przedsięwzięć) oraz polityki socjalnej (wzrost roli świadczeń społecznych, zwłaszcza zasiłków dla bezrobotnych). Wprowadzono liczne rozwiązania prawne mające na celu
regulację działalności przemysłu, rolnictwa i sektora bankowego (m.in. rozdzielono bankowość inwestycyjną i handlową, wprowadzono ubezpieczenie depozytów bankowych
Stopa zastąpienia jest to wartość mówiąca o tym, w jakiej części świadczenie rekompensuje utracony dochód.
11
Księżopolski M., Polityka społeczna, wybrane aspekty porównań międzynarodowych, Katowice 1999.
10
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oraz kontrolę giełd). Oprócz tego wprowadzano także mechanizmy mające w założeniu
stymulować tworzenie nowych miejsc pracy. Zwieńczeniem procesu interwencji państwa w sprawy społeczno-gospodarcze, jakim było wprowadzenie polityki New Deal było
uchwalenie w 1935 r. ustawy o zabezpieczeniu społecznym (Social Security Act). Przyjęcie
tej ustawy uznaje się za początek kolejnego stadium w historii rozwoju zabezpieczenia społecznego. W tym czasie wyraźnie wzrosło znaczenie sektora publicznego w zaspokajaniu
potrzeb zbiorowych oraz nastąpiła redeﬁnicja funkcji państwa i organizacji społecznych
w tej dziedzinie. Ustawa po raz pierwszy wyraźnie określiła rolę rządu federalnego w zapewnieniu świadczeń społecznych. Dotychczasowy model dobroczynności, wynikający
z koncepcji kapitalizmu opiekuńczego, a będący przywilejem najzamożniejszych, został
w połowie lat 30. rozszerzony o ochronę społeczną gwarantowaną przez rząd federalny.
W wyniku wielkiego kryzysu okazało się bowiem, że prywatna dobroczynność nie może
skutecznie przeciwstawić się narastającym zagrożeniom społecznym. Chociaż wprowadzone ustawą ubezpieczenia społeczne miały ograniczony zakres, a poziom świadczeń nie
był wysoki, to wprowadzone wówczas świadczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych
oraz zasiłki z publicznej pomocy społecznej miały przełomowe znaczenie dla amerykańskiego podejścia w sprawach działalności opiekuńczej państwa. Od tego momentu można
mówić o kształtowania się w świecie welfare state12. Ukształtowane w ten sposób podstawy
państwa opiekuńczego, które za cel stawiało sobie zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
swoim obywatelom, natraﬁły w kolejnych latach na podatny grunt, a w konsekwencji pozwoliły wielu państwom na świecie (a zwłaszcza państwom europejskim) na ewolucyjne
rozszerzanie ich roli w zapewnieniu ochrony swoim obywatelom, poszerzenie katalogu
chronionych ryzyk socjalnych i stworzenie szerokiego wachlarza osłon.

3. Ryzyka socjalne w polskim systemie zabezpieczenia
społecznego
Polski system zabezpieczenia społecznego realizowany jest w oparciu o trzy techniki
(metody realizacji i ﬁnansowania zabezpieczenia społecznego)13 oraz o 9 ryzyk socjalnych
wyróżnianych w dokumentach i literaturze przedmiotu. Konwencja nr 102 MOP nazywa
i wymienia 9 ryzyk, w ten sposób deﬁniując zakres pojęcia zabezpieczenie społeczne. Należą do nich świadczenia zdrowotne, zasiłki chorobowe, świadczenia w razie bezrobocia,
Państwo opiekuńcze, państwo dobrobytu
Według kryterium ﬁnansowania wyróżnia się trzy techniki zabezpieczenia społecznego:
ubezpieczeniową (roszczeniowa, z opłacanych składek gromadzony jest fundusz, z którego następnie
wypłacane są świadczenia społeczne); zaopatrzeniową (roszczeniowa, po spełnieniu warunków ustawowych bez konieczności indywidualnego oszczędzania, ﬁnansowana ze środków publicznych), pomocy społecznej (fakultatywna, ﬁnansowana ze środków publicznych).

świadczenia na starość, świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, świadczenia w razie inwalidztwa,
świadczenia w razie śmierci żywiciela rodziny. Polski system zabezpieczenia społecznego obejmuje świadczenia wymienione w Konwencji. J. Jończyk podaje bardzo zbliżoną,
aczkolwiek nie tożsamą klasyﬁkację ryzyk socjalnych14. Na podstawie polskich przepisów
z dziedziny zabezpieczenia społecznego wymienia ryzyko dożycia wieku emerytalnego;
trwałą lub okresową niezdolność do pracy; śmierć żywiciela; niezdolność lub niemożność
świadczenia pracy (z powodu choroby i macierzyństwa); wypadek przy pracy lub chorobę
zawodową; niezdrowie (chorobę); bezrobocie; niedostatek dochodu w rodzinie oraz rudne sytuacje życiowe (np. wynikające z uzależnień występujących w rodzinie).
Konwencja nr 102 MOP nie uwzględnia ryzyka trudnych sytuacji życiowych (instytucja pomocy społecznej), natomiast oddzielnie traktuje ryzyko niezdolności lub
niemożności świadczenia pracy rozdzielając chorobę i macierzyństwo.
Wymienione ryzyka socjalne zawarte są już w ustawie zasadniczej: w preambule oraz
w artykułach 2, 67, 68, 69 i 71. Pierwszych 5 wymienionych ryzyk realizowanych jest
w Polsce techniką ubezpieczeniową. W ramach tego systemu ubezpieczeni (pracownicy, zleceniobiorcy) opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe (główny wykonawca ZUS). Ryzyko niezdrowia (choroby) jest również realizowane techniką ubezpieczeniową, ale stanowi odrębny system z własną instytucją
nadzorującą (NFZ). Realizacja wsparcia osób dotkniętych ryzykiem bezrobocia opiera
się w Polsce na technice zaopatrzeniowej, w ramach której osoby dotknięte ryzykiem,
są zobowiązane jedynie do spełnienia warunków ustawowych. Zgodnie z wolą ustawodawcy nie muszą wcześniej przezornie odprowadzać żadnej części swojego wynagrodzenia na jakikolwiek fundusz. W przypadku ryzyka niedostatku dochodu w rodzinie
realizacja wsparcia odbywa się przy użyciu dwóch technik — techniki pomocy społecznej (instytucja pomocy społecznej) oraz techniki zaopatrzeniowej (system świadczeń
rodzinnych). Wsparcia w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji życiowych udziela
instytucja pomocy społecznej w oparciu o technikę pomocy społecznej.

4. Rodzaje umów o pracę a bezpieczeństwo osób pracujących
Elastyczność i zatrudnienia (w tym zatrudnienie nietypowe15) oraz elastyczność czasu pracy występuje na polskim rynku pracy w coraz szerszym zakresie. Nie
wszystkie formy elastyczności są jednak wykorzystywane w równym stopniu. Do

12
13
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J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia…, op. cit. s. 12-20.
Zob. L. Machol-Zajda (red.), D. Głogosz, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie…, op.cit.;
G. Uścińska, M. Rusewicz, Istota i podstawowe cechy zatrudnienia czasowego. Bariery i oczekiwania
związane z zatrudnieniem czasowym pracowników, osób ﬁzycznych, a także osób prowadzących
działalność gospodarczą, w: H. Sobocka-Szczapa, Czas na pracę – praca na czas, IPiSS, Warszawa 2006

14
15
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elastycznych form zatrudnienia zaliczyć należy m.in. telepracę, pracę w niepełnym
wymiarze godzin, job-sharing, work-sharing, pracę na zastępstwo, pracę tymczasową, kontraktowanie pracy, pracę na podstawie, pracę na czas określony, pracę
na wezwanie, samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne i inne16.
W rozważaniach nad elastycznością pracy szczególnie istotny jest aspekt bezpieczeństwa takiego zatrudnienia. Regulacje związane z bezpieczeństwem socjalnym na gruncie prawa zabezpieczenia społecznego odnoszą się do formy prawnej
zatrudnienia, a nie charakteru wykonywanej pracy czy formy organizacyjnej wykonywania tej pracy. Dlatego możemy mieć np. do czynienia z telepracownikiem
(zatrudnionym w sposób elastyczny), ale zatrudnionym w oparciu o kodeks pracy. Ponieważ nawiązanie stosunku pracy (zatrudnienie w oparciu o kodeks pracy) pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia pracownika do wszystkich ubezpieczeń
społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnienie takie może być postrzegane jako stosunkowo pewne i bardziej bezpieczne w kontekście osłon socjalnych, niż zatrudnienie niepracownicze17. Z kolei stale wykonywana praca w biurze
pracodawcy może być świadczona w oparciu o umowy cywilno-prawne. W takim
przypadku pracownikowi nie przysługuje szereg praw wynikających z kodeksu pracy, zaś pracodawca pozbawiony jest obciążeń na rzecz pracownika, co pomniejsza
jego pozapłacowe koszty pracy. Czyni to takie zatrudnienie bardziej elastycznym,
ale mniej bezpiecznym dla pracownika nie tylko w okresie trwania samego zatrudnienia (brak prawa do świadczeń rentowych, chorobowych i innych związanych
z ryzykami, które mogą wystąpić w trakcie trwania zatrudnienia), ale także po jego
ustaniu. Osoba wykonująca bowiem pracę w oparciu np. o umowę o dzieło, w momencie utraty pracy świadczonej w oparciu o tę umowę nie nabierze uprawnień do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli w ciągu 365 dni w okresie 18 miesięcy
poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy nie pracowała na podstawie umowy
o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia18.
Kompleksowe omówienie elastycznych i atypowych form zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy
patrz m.in.: G. Uścińska, M. Rusewicz, Istota i podstawowe cechy zatrudnienia czasowego… op.cit; L.
Machol-Zajda (red.), D. Głogosz, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie… op.cit; C. Sadowska-Snarska, Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z
rodzinnym, WSE, Białytok 2006; Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I.Poliwczak, Perspektywy implementacji
modelu ﬂexicurity na poziomie przedsiębiorstw, w: E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i
rekomendacje, raport końcowy z badań, MPiPS, Warszawa 2009.
17
Zatrudnienie niepracownicze to wykonywanie pracy w oparciu o inne przepisy, niż przepisy Kodeksu pracy.
18
Art. 71, ust. 1, pkt 2 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy [Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001]. Art. 71, ust. 2, lit. d-i enumeratywnie wymienia jeszcze inne
warunki i okoliczności wykonywania pracy, które także uprawniać będą do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych. Nie ma jednak wśród nich umowy o wykonanie dzieła.
16
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Zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy (nawet jeżeli ma ono charakter czasowy), jak i w oparciu o niektóre umowy cywilno-prawne, rodzi u pracodawcy obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia
zdrowotnego, a także pełnienie wobec niego roli płatnika19. W zależności od rodzaju umowy może istnieć obowiązek zgłoszenia do wszystkich ubezpieczeń, tylko
do wybranych, lub też zatrudnienie może wcale nie rodzić takiego obowiązku. W wybranych przypadkach niektórym ubezpieczeniom można podlegać dobrowolnie.
Płatnik zobowiązany jest do obliczania i terminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników (ze środków pracowników oraz ze środków własnych), a także do zarządzania dokumentacją ubezpieczeniową, utrzymywania wszelkiej korespondencji z ZUS, czy wyjaśnianiem wszelkich nieprawidłowości.
W ustawodawstwie polskim wyróżniamy kilka podstawowych aktów prawnych,
które umożliwiają zatrudnianie pracowników lub powierzanie im wykonania określonej pracy. Przede wszystkim należy wskazać Kodeks pracy z 1964 r., Kodeks cywilny z 1964 r., ustawę o zatrudnieniu tymczasowym z 2003 r. a także szereg pozostałych aktów prawnych, jak np. rozporządzenie Rady Ministrów z 1975 r. w sprawie
uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Kodeks pracy wskazuje na kilka rodzajów elastycznego zatrudnienia i elastycznego rozkładu czasu pracy, które może się odbywać na podstawie stosunku pracy.
Należą do nich takie formy jak: telepraca, zatrudnienie na okres próbny, zatrudnienie na czas określony (w tym także praca na zastępstwo oraz praca o charakterze
dorywczym lub sezonowym), zatrudnienie na czas wykonywania określonej pracy,
praca w niepełnym wymiarze godzin, indywidualny rozkład czasu pracy, zadaniowy
czas pracy, weekendowy czas pracy czy skrócony tydzień pracy. Uregulowania związane z elastycznymi formami zatrudnienia zostały zawarte w artykułach 25, 251,675
i następnych, natomiast sposoby elastycznego rozkładu czasu pracy uregulowane są
przepisami rozdziału 6. kodeksu pracy.
Niezależnie od tego, jaka forma leży u podstawy zatrudnienia (zatrudnienie czasowe lub nieograniczone czasowo), to, o ile jest to zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy, obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jest
taki sam w każdym przypadku. Dlatego w tym kontekście nie ma żadnej różnicy
w gwarancjach bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Zróżnicowaniu podlega
jednak bezpieczeństwo zatrudnienia w okresie jego trwania. Największy stopień
bezpieczeństwa pracy charakteryzuje w tym kontekście umowę o pracę na czas nieokreślony. Osoba zatrudniona nabiera pełnych uprawnień pracowniczych zawartych
w kodeksie pracy (prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, bezpłatnego, prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny,
sztywne przepisy dotyczące rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy i przysłu19

Ustawa z 13 października 1988 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 37, poz. 887z póz. zm.).
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gujące z tego tytułu odprawy, dodatkowa ochrona kobiet w ciąży i przebywających
na urlopie macierzyńskim i szereg innych20).
Zatrudnienie czasowe charakteryzuje się już nieco niższym standardem bezpieczeństwa. Umowa na okres próbny zawierana jest w celu sprawdzenia zarówno
przez pracodawcę, jak i przez pracownika, czy współpraca układa się prawidłowo
dla obu ze stron. Umowę na okres próbny można zawrzeć maksymalnie na 3 miesiące i tylko raz. Podpisanie kolejnej umowy na okres próbny traktowane jest jak
zawarcie umowy na czas nieokreślony. Umowa co do zasady ulega rozwiązaniu
z dniem oznaczonym w umowie, choć dopuszcza się możliwość wcześniejszego jej
rozwiązania. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 dni (dla umowy, której okres
próbny wynosi do 2 tygodni); tydzień dla umowy, której okres próbny przekracza
2 tygodnie oraz 2 tygodnie dla umowy, którą zawarto na 3 miesiące. Z uwagi
na krótkie okresy wypowiedzenia jest to umowa, którą stosunkowo łatwo jest rozwiązać21, a pracodawca nie jest zobowiązany do podania powodów rozwiązania
stosunku pracy22.
Umowa na czas określony jest umową, która ulega rozwiązaniu z dniem wskazanym na umowie (lub w chwili ziszczenia się wskazanego w umowie faktu), przy
czym jest to umowa, która może być zawarta już na okres dłuższy, niż umowa
na okres próbny, co daje pracownikowi nieco większe poczucie bezpieczeństwa.
Trzecia kolejno zawarta umowa na czas określony staje się z mocy prawa umową
na czas nieokreślony. Umowę można rozwiązać wcześniej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia23. W przypadku tej umowy pracodawca także
nie ma obowiązku podania przyczyny rozwiązania umowy z pracownikiem. Istnieje również możliwość rozwiązania przez każdą ze stron umowy w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy, jak też w przypadku rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich nie dotyczących (z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia)24.
Umowa na czas wykonywania określonej pracy ma zastosowanie najczęściej
przy wykonywaniu prac sezonowych i dorywczych i ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania oznaczonego w umowie dzieła. Jej cel jest więc w zasadzie tożsamy z cywilnoprawną umową o dzieło, z tą jedynie różnicą, że dzieło powstające
w oparciu o umowę o pracę musi być przygotowywane pod kierownictwem praUstawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (Dz. U. z 1998, nr 21, poz. 94).
G. Uścińska, M. Rusewicz, Istota i podstawowe cechy zatrudnienia czasowego… op. cit, s. 28.
22
Jedyną umową o pracę, której rozwiązanie obliguje pracodawcę do podania powodu jej rozwiązania za wypowiedzeniem jest umowa na czas nieokreślony. Wszystkie umowy ograniczone czasowo są
umowami, które można rozwiązać z zachowaniem okresów wypowiedzenia bez podania powodów.
23
Pod warunkiem, że umowa zawarta została minimum na okres 6 miesięcy. Umowy na czas określony
mogą także zostać rozwiązane za porozumieniem stron lub w określonych prawem sytuacjach – także
bez wypowiedzenia.
24
G. Uścińska, M. Rusewicz, Istota i podstawowe cechy zatrudnienia czasowego… op. cit, s. 29.
20
21
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codawcy25. Ponadto umowa ta różni się od umowy cywilnoprawnej stopniem bezpieczeństwa socjalnego, umowa cywilnoprawna nie daje bowiem żadnych osłon
socjalnych. Umowa na czas wykonywania określonej pracy, podobnie jak umowa na czas określony może być rozwiązana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny, a także może zostać rozwiązania przez każdą
ze stron umowy w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, jak też
w przypadku rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich nie
dotyczących. Inaczej jednak, niż w przypadku umowy na czas określony — trzecia
kolejna umowa nie staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Pracodawca może więc zawierać z pracownikiem nieskończenie wiele takich umów, co
umniejsza poczucie bezpieczeństwa w porównaniu z umową podpisaną na czas
określony.
Umowa na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy na czas określony z wyraźnie wyznaczonym celem. Jej rozwiązanie następuje z chwilą wskazaną
w umowie (może to być konkretna data lub zaistnienie określonego faktu, np. powrót zastępowanego pracownika bez wskazania w umowie konkretnej daty). Czas
trwania umowy może być ustalony dowolnie i zależeć jedynie od potrzeb pracodawcy. Okres wypowiedzenia w przypadku tej umowy wynosi jedynie 3 dni, co
czyni tę umowę bardzo elastyczną i wygodną dla pracodawcy. Pracodawca może
bowiem bardzo łatwo rozwiązać taką umowę nie ponosząc w zasadzie żadnych dodatkowych obciążeń. Podobnie, jak poprzednie umowy terminowe można ją rozwiązać za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia w przypadku wystąpienia
przewidzianych prawem sytuacji.
W dotychczasowej praktyce zatrudniania pracowników elastyczność osiągana
jest jednak głównie poprzez wykorzystanie terminowego zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Do umów cywilnoprawnych zaliczyć należy przede
wszystkim umowę zlecenia, umowę agencyjną oraz umowę o dzieło. Poza tymi
umowami kodeks cywilny nazywa szereg innych umów, które mogą mieć charakter
umów o wykonanie pracy, jak np. umowa komisu (za wynagrodzeniem)26 umowa
przewozu27 i inne, jednakże trzy z wcześniej wymienionych umów są umowami najczęściej wykorzystywanymi, dlatego w tym miejscu zasługują na krótką charakterystykę.
Przepisy dotyczące umowy zlecenia, inaczej niż w przypadku przepisów odnoszących się do umów o pracę, nie mają charakteru bezwzględnie obowiązujących.
Tamże.
Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na
rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym (art. 765 Kodeksu cywilnego).
27
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa
do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy (art. 774 Kodeksu cywilnego)
25
26
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Stanowią one jedynie pewną propozycję rozwiązań, ale strony umowy mogą przyjąć takie rozwiązania, jakie są dla nich najwygodniejsze lub najbardziej korzystne28.
Zlecenie wykonywane jest osobiście przez zleceniobiorcę, jednakże nie musi być
wykonywane pod kierownictwem pracodawcy, a także w uzasadnionych przypadkach wykonanie zlecenia może zostać przekazane osobie trzeciej. W tym przypadku
jednak zleceniobiorca bierze odpowiedzialność zarówno za efekt wykonanej pracy, jak i mienie w tym celu mu powierzone przez zleceniobiorcę. Umowy zlecenia
mogą być wykonywane nieodpłatnie29. Umowa zlecenie daje zleceniodawcy znacznie większą swobodę w ułożeniu wzajemnych racji z osobą wykonującą usługę
na jego rzecz30. Nie narzuca limitów czasowych wykonania zlecenia, a zleceniobiorca nie ma obowiązku przedstawienia efektu końcowego swojej pracy w postaci wykonanego produktu, który można oddzielić od zleceniobiorcy i wprowadzić
do obrotu rynkowego (taka zasada działa w przypadku umowy o dzieło). Zawarcie
umowy zlecenia nie wymaga szczególnej formy (umowa może być także zawarta
w formie ustnej), jest ona bowiem oparta na wzajemnym zaufaniu i może być wypowiedziana w każdej chwili i przez każdą ze stron.
Nieco mniej swobody jest przy podpisywaniu umowy agencyjnej, która może
zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, jednakże umowa na czas
oznaczony będzie uważana za umowę na czas nieoznaczony wtedy, gdy oznaczony
w umowie termin minął, zaś zadanie na rzecz zleceniodawcy jest nadal wykonywane. Umowa może zostać wypowiedziana z miesięcznym okresem wypowiedzenia
w pierwszym roku jej obowiązywania, z dwumiesięcznym w drugim roku i z trzyJedynie przepisy dotyczące terminów przedawnienia oraz braku możliwości zrzeczenia się z góry
uprawnienia do wypowiedzenia zlecania z ważnych powodów należą przepisów bezwzględnie
obowiązujących (art. 751, art. 746, ust. 3)
29
Jeżeli zleceniobiorca decyduje się na nieodpłatne wykonywanie zlecenia musi zostać to zawarte w
umowie. Jeżeli bowiem taka klauzula nie zostanie wpisana do umowy, zlecenie takie traktowane jest
jako zlecenie za wynagrodzeniem (art. 735). W każdym przypadku jednakże zleceniobiorcy należy
się zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem zlecenia. Formuła ta wykorzystywana
bywa zwłaszcza w zawodach, w których zleceniobiorca ponosić może stosunkowo wysokie koszty
pracy. Przykładem może być praca handlowca, który podpisując z pracodawcą umowę zlecenie na
nieodpłatne wykonywanie pracy rozlicza z pracodawcą zwrot poniesionych kosztów paliwa na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (lub także na podstawie umowy w sprawie używania pojazdu na
podróży służbowej) przeliczając następnie zwrot poniesionych kosztów paliwa ryczałtowo 0,5354
zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 (art. 2, ust.1, lit.
1a Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie
warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, Dz. U. 1998, nr 41, poz. 239). Przy
założeniu oszczędnej jazdy i stosunkowo niewielkim poborze paliwa przez samochód (np. 10 m3 gazu
na 100 km) na rozliczeniu 100 km przejechanych dla celów umowy zlecenia można zaoszczędzić i w
ten sposób „zarobić” ok. 30 zł. W ten sposób zleceniobiorca otrzymuje de facto przychód, który w sensie formalno-prawnym nie stanowi wynagrodzenia, wobec czego nie jest opodatkowany i nie podlega
odliczeniom składek na ubezpieczenia społeczne.
30
G. Uścińska, M. Rusewicz, Istota i podstawowe cechy zatrudnienia czasowego… op. cit., s. 38.
28
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miesięcznym w trzecim roku i latach następnych. Umowa taka może jednak zostać
rozwiązana bez okresu wypowiedzenia gdy jedna ze stron nie wykonuje swoich
obowiązków w całości lub w części lub w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych
okoliczności. Umowa ta polega co do zasady na tym, że agent, który przyjmuje zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami
na rzecz zleceniodawcy i podpisując umowy z klientami swojego przedsiębiorstwa
w imieniu klienta-zleceniodawcy. Za pośrednictwo na podstawie umowy przysługuje agentowi wynagrodzenie lub prowizja, którą strony ustalają w umowie.
Zawarcie umowy zlecenia jak i umowy agencyjnej (oraz innych umów o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia) rodzi zarówno po stronie zleceniodawcy, jak i po stronie zleceniobiorcy
obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem składki na
ubezpieczenie chorobowe, do którego można przystąpić dobrowolnie) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Praca na podstawie tych umów rodzi w konsekwencji sytuację, w której mamy do czynienia ze stosunkowo elastycznym (nie dającym dużego
poczucia bezpieczeństwa) zatrudnieniem, ale stosunkowo dużym bezpieczeństwem
socjalnym. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne bowiem powoduje, że
w razie ziszczenia się któregoś z ryzyk socjalnych i spełnieniu warunków ustawowych nabędziemy prawo do świadczeń (w tym także prawo do zasiłku dla bezrobotnych).
Inaczej jest w przypadku umowy o dzieło, która nie rodzi żadnych zobowiązań
związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Od takiej umowy
składkę odprowadza się jedynie na ubezpieczenie zdrowotne i też niekoniecznie
obowiązkowo31. Umowa o dzieło jest umową, do której może dojść także ustnie,
a nawet w sposób dorozumiany32. Inaczej, niż w przypadku umów zlecenia i agencyjnych, w przypadku umowy o dzieło przedmiotem jest dzieło, które musi powstać
ﬁzycznie i musi istnieć możliwość wprowadzenia go do obrotu. Za wykonanie dzieła
należy się wynagrodzenie. Osoba zamawiająca dzieło zobowiązana jest do jego odebrania, może jednak w ściśle określonych okolicznościach33 odstąpić od umowy.
Odrębną formą elastycznego wykonywania pracy jest outsourcing, czyli zlecanie wykonania pewnych określonych zadań podwykonawcom posiadającym własne
przedsiębiorstwa. Najczęściej chodzi o zlecanie pracy osobom ﬁzycznym prowadząOsoba wykonująca pracę w oparciu o umowę o dzieło obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli pracę świadczy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W innym
przypadku ubezpieczeniu z tego tytułu podlega dobrowolnie
32
G. Uścińska, M. Rusewicz, Istota i podstawowe cechy zatrudnienia czasowego… op. cit., s. 39.
33
Do okoliczności tych należy zwłaszcza uprzednie wypłacenie wynagrodzenia za zamówione dzieło,
opóźnianie wykonania dzieła przez wykonawcę (i prawdopodobieństwa nieukończenia dzieła w
terminie), wadliwe lub niezgodne z umową wykonanie dzieła, dzieło ma istotne wady, których nie da
się usunąć albo z których usunięcia wykonawca nie wywiązał się w terminie.
31
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cym indywidualną działalność gospodarczą34. Celem takich działań jest obniżenie
kosztów pracodawcy, który w ten sposób zwolniony jest z opłat podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne (a także z dodatkowych potencjalnych kosztów pozapłacowych), ponieważ wszystkie koszty tego typu przerzucone są niejako na osobę wykonującą zlecenie (osobę prowadzącą działalność gospodarczą). Zakres praw
i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą regulowana jest przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej35, zgodnie z którą działalność
gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy jest osoba ﬁzyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami ﬁzycznymi. W niektórych przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania koncesji albo zezwolenia na prowadzoną przez siebie działalność36. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24
miesięcy. W tym okresie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Prowadzenie własnej działalności daje przedsiębiorcy dużo więcej swobody, niż
zatrudnienie u pracodawcy. Przedsiębiorca może dostosować działalność niemal
w każdym aspekcie do potrzeb rynku, własnej wygody, czy zegara biologicznego.
Dodatkowo samodzielnie podejmując decyzje może zarządzać zarówno wysokością ponoszonych nakładów, jak i zyskami z działalności. W razie kłopotów ﬁrmy
(kryzys, nieprzewidziane okoliczności) może działalność czasowo zawiesić nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jest to więc formuła, która nie
tylko daje dużą elastyczność innym przedsiębiorcom zlecającym wykonanie usługi,
ale także przedsiębiorcom przyjmującym wykonanie usługi. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest bowiem obciążone dużym ryzykiem.
Samozatrudnienie daje więc dużą elastyczność, która bywa jednak nadużywana.
W praktyce bowiem często dochodzi do sytuacji, w których pracownicy najemni
lub pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilno-prawne przymuszani są
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej ( Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807).
35
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.
1807)
36
Art. 46, art. 75 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności… op. cit.
34
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przez pracodawców do zwalniania się z pracy i zakładania indywidualnej działalności gospodarczej. W praktyce jednak pracownicy świadczą pracę na rzecz tego pracodawcy na zasadach takich samych, jak w okresie, kiedy zatrudnieni byli na podstawie umowy, z tą jednak różnicą, że sami ponoszą ciężar opłat pozapłacowych,
w tym opłat składek na ubezpieczenia społeczne. Faktyczny pracodawca obciążony
jest bowiem jedynie kosztami wynikającymi z niektórych przepisów BHP37. W takim przypadku przyjmuje się, że rzekomy przedsiębiorca zatrudniony jest w oparciu
o stosunek pracy38. Zjawisko pozornego samozatrudnienia, podobnie jak zjawisko
nadużywania umów cywilno-prawnych do zatrudniania pracowników w charakterze pracowników najemnych zwalczane jest niemal we wszystkich systemach zarządzania rynkiem pracy (i w ustawodawstwie) krajów, w których występuje39.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenia społeczne jest w Polsce sztywną stopą procentową
podstawy wymiaru. Wyjątek stanowi składka na ubezpieczenie wypadkowe, która różnicuje się ze względu na charakter branży, w jakiej działa pracodawca oraz
na stopień wypadkowości w danym zakładzie pracy. Osoby zatrudnione w oparciu
o stosunek pracy (niezależnie od tego czy jest to umowa na czas określony, nieokreślony, czy inna uregulowana przepisami kodeksu pracy) podlegają obowiązkowo
wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia
nawiązania stosunku pracy do dnia ustania stosunku pracy. Szczegółowo traktują
o tym dane zawarte w tabeli 2. Pracodawca występuje w roli płatnika i z tego tytułu
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej; przesyłania raportów do ZUS; zgłoszenia pracownika (ubezpieczonego) do ZUS; a także do obliczania, potrącania, rozliczania oraz opłacania (w części) składek na ubezpieczenie
społeczne. Poza przekazywaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płatnik ma także obowiązek uiszczać dodatkowe opłaty za pracownika w postaci składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Jak już wspomniano wcześniej w przypadku umów cywilno-prawnych tylko umowa o dzieło nie rodzi obowiązku zgłoszenia pracownika

E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS,
Warszawa 2003, s. 80.
38
Wyrok SN z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 560/00
39
W USA Komisja Dunlopa wystąpiła w 1994 r. z zaleceniem wydania przepisów zakazujących pozornego samo zatrudnienia, za: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia…, op. cit., s. 80.
37
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Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Ubezpieczenie
rentowe

Ubezpieczenie
emerytalne

Umowa
o pracę na czas
określony (KP)
Pracownicy
w rozumieniu
przepisów KP =
stosunek pracy
Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Pracownicy
w rozumieniu
przepisów KP =
stosunek pracy
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Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Bezrobotni
zarejestrowani
(zasiłek,
świadczenie
integracyjne,
stypendium
szkoleniowe)
Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Оbowiązkowo
w okresie zasiłkowym

Оbowiązkowo
w okresie zasiłkowym

Obowiązkowo od dnia
oznaczonego
w umowie
jako dzień
rozpoczęcia jej
wykonywania
do dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia
tej umowy

Umowa
agencyjna
(KC)
obowiązkowo

Obowiązkowo od dnia
oznaczonego
w umowie jako
dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub
wygaśnięcia tej
umowy

Inne rodzaje
umów (KC), do
których stosuje
się przepisy
dotyczące
zlecenia

Obowiązkowo od
dnia oznaczonego
w umowie jako
dzień rozpoczęcia
jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub
wygaśnięcia tej
umowy

Indywidualna działalność
gospodarcza

Obowiązkowo od
dnia rozpoczęcia
wykonywania
działalności do
dnia zaprzestania
wykonywania tej
działalności, z wyłączeniem okresu, na
który wykonywanie
działalności zostało
zawieszone na podstawie przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej
Nie podlega ObowiązkoObowiązkowo od Obowiązkowo od
ObowiązkoObowiązkowo od dnia
wo od dnia
wo od dnia
dnia oznaczonego dnia rozpoczęcia
wykonywania
w umowie jako
oznaczonego
oznaczonego oznaczonego
w umowie jako
w umowie
w umowie jako dzień rozpoczęcia działalności do
dzień rozpoczęjako dzień
dzień rozpoczę- jej wykonydnia zaprzestania
cia jej wykonywykonywania tej
rozpoczęcia jej cia jej wykony- wania do dnia
wania do dnia
wykonywania wania do dnia
rozwiązania lub
działalności, z wyłądo dnia rozczeniem okresu, na
rozwiązania lub
rozwiązania lub wygaśnięcia tej
wiązania lub
wygaśnięcia tej
wygaśnięcia tej umowy
który wykonywanie
umowy
umowy
działalności zostało
wygaśnięcia
zawieszone na podtej umowy
stawie przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej

Umowa
o pracę
nakładczą
(KC)

Nie podlega
Obowiązkowo od dnia
oznaczonego
w umowie jako
dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub
wygaśnięcia tej
umowy

Umowa zlecenie Umowa o dzieło
(KC)
(KC)

TABELA 1.
Podleganie ubezpieczeniom w zależności od tytułu prawnego związanego
z zatrudnieniem lub utratą zatrudnienia
Umowa o pracę na czas nieokreślony40 (KP)

do ubezpieczeń społecznych, natomiast do ubezpieczenia zdrowotnego wykonawca
zgłasza się obowiązkowo lub dobrowolnie.
Prowadzenie działalności nie zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Osoba prowadząca działalność podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności
do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który
wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej. Wyjątek stanowi ubezpieczenie chorobowe, któremu
przedsiębiorca podlegać może dobrowolnie na swój wniosek (także osoby współpracujące) od dnia wskazanego we wniosku, pod warunkiem jednak, że zgłoszenie
do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nastąpiło w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W pozostałych przypadkach objęcie dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie
ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek w tej sprawie
zostanie złożony w ZUS.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce są zorganizowane w sposób kompleksowy.
Konstrukcja systemu zabezpieczenia społecznego oparta jest o fakt zatrudnienia,
zatem problemy na rynku pracy mogą generować także problemy z korzystaniem
z systemu wsparcia. Brak zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniom, w konsekwencji prowadzić może do braku jakichkolwiek świadczeń i dochodu w momencie
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Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

Świadczenia
rodzinne57

Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

Po spełnieniu
warunków
w okresie 18
miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania,
łącznie przez
okres co najmniej 365 dni

Obowiązkowo

40

Dobrowolnie na
swój wniosek
(także osoby
współpracujące) od dnia
wskazanego we
wniosku (z zastrzeżeniem42)

Obowiązkowo lub
dobrowolnie52

Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

poza zakładem pracy pracodawcy. Od stycznia 2010 r. obowiązkowo ubezpieczeniu temu podlegają wszyscy zleceniobiorcy bez względu na miejsce
wykonywania pracy.
47
j.w.
48
j.w.
49
Chodzi o osoby, które spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami
społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników.
50
j.w.
51
j.w.
52
Osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę o dzieło obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli pracę świadczy na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy. W innym przypadku ubezpieczeniu z
tego tytułu podlega dobrowolnie.
53
j.w.
54
j.w.
55
j.w.
56
j.w.
57
Ze świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej mogą korzystać także
osoby niepracujące oraz niezarejestrowane jako bezrobotne. Jedynym
warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego.

Dochód poniżej 504 (583) zł
na osobę
Dochód poniżej 316 (461) zł
na osobę

Po zlikwidowaniu
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej
i spełnieniu
warunków ustatwowych

Obowiązkowo od
dnia rozpoczęcia
wykonywania
działalności do
dnia zaprzestania
wykonywania
tej działalności,
z wyłączeniem
okresu, na który
wykonywanie
działalności zostało zawieszone na
podstawie przepisów o swobodzie
działalności
gospodarczej
Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków ustawowych56

Dobrowolnie na
swój wniosek
(także osoby
współpracujące)
od dnia wskazanego we wniosku
(z zastrzeżeniem45)

Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

Po spełnieniu warunków w okresie
18 miesięcy
poprzedzających
dzień zarejestrowania, łącznie
przez okres co
najmniej 365 dni

Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków ustawowych55

Obowiązkowo48
od dnia oznaczonego w umowie
jako dzień
rozpoczęcia jej
wykonywania do
dnia rozwiązania
lub wygaśnięcia
tej umowy

Dobrowolnie na
swój wniosek
(także osoby
współpracujące)
od dnia wskazanego we wniosku
(z zastrzeżeniem44)

Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

Po spełnieniu
warunków
w okresie 18
miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania,
łącznie przez
okres co najmniej 365 dni

Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków
ustawowych54

Obowiązkowo47 od dnia
oznaczonego
w umowie jako
dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub
wygaśnięcia tej
umowy

Dobrowolnie na
swój wniosek
(także osoby
współpracujące) od dnia
wskazanego we
wniosku (z zastrzeżeniem43)

Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

Po spełnieniu
warunków
w okresie 18
miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania,
łącznie przez
okres co najmniej 365 dni

Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków
ustawowych53

Dochód poniżej 504 (583) zł
na osobę
Dochód poniżej 316 (461) zł
na osobę

Po spełnieniu
Nie podlega
warunków
w okresie 18
miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania,
łącznie przez
okres co najmniej 365 dni

Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków51

ObowiązkoNie podlega Nie podlega
wo46 od dnia
oznaczonego
w umowie jako
dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia
rozwiązania lub
wygaśnięcia tej
umowy

Dobrowolnie na Nie podlega
swój wniosek
(także osoby
współpracujące) od dnia
wskazanego we
wniosku (z zastrzeżeniem41)

Wszystkie umowy (zarówno umowa na czas nieokreślony, jak i umowy
czasowe), które regulowane są przepisami kodeksu pracy w taki sam
sposób rodzą zobowiązanie do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń
społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W tabeli podane są jedynie
dwie przykładowe umowy – umowa na czas nieokreślony i umowa na czas
określony.
41
Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia
wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku
ubezpieczeń. W pozostałych przypadkach objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie
ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek w tej
sprawie zostanie złożony w ZUS.
42
j.w..
43
j.w.
44
j.w.
45
j.w.
46
Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają obowiązkowo osoby podlegające
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do stycznia 2010 r. osoby
wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia nie podlegały ubezpieczeniu
wypadkowemu, jeżeli pracę, będącą przedmiotem umowy wykonywały
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Pomoc społeczna

Po spełnieniu
warunków
w okresie 18
miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania,
łącznie przez
okres co najmniej 365 dni

Po spełnieniu
warunków
w okresie 18
miesięcy poprzedzających dzień
zarejestrowania,
łącznie przez
okres co najmniej 365 dni

Zasiłek dla
bezrobotnych
(osoby bezrobotne pracujące
wcześniej na
podstawie umów
wymienionych
w pierwszym
wierszu tabeli

Dochód poniżej
504 (583) zł na
osobę
Dochód poniżej
316 (461) zł na
osobę

Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków50

Obowiązkowo
po spełnieniu
dodatkowych
warunków49

Ubezpieczenie
zdrowotne

Nie podlega

Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Ubezpieczenie
wypadkowe

Nie podlega

Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Obowiązkowo
od dnia nawiązania stosunku
pracy do dnia
ustania tego
stosunku

Ubezpieczenie
chorobowe

ziszczenia się któregoś z ryzyk socjalnych. Podobnie jest, jeśli biograﬁa zawodowa
koncentruje się głównie na zatrudnieniu w szarej streﬁe.
Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilno-prawnych podlegają czterem ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo
lub dobrowolnie), ale nie wszystkie składki płacą samodzielnie. Składka emerytalna opłacana jest solidarnie przez pracownika i pracodawcę po połowie (9,76%
podstawy wymiaru składki każdy 58). Ciężar składki rentowej ponosi w większym
stopniu pracodawca, ponieważ opłaca za pracownika 2/3 całej składki (4,5% podstawy wymiaru), podczas, gdy pracownik tylko 1/3 czyli 1,5% podstawy wymiaru59
. Składka na ubezpieczenie chorobowe opłacana jest w całości przez pracownika i wynosi 2,45% podstawy wymiaru, zaś składkę na ubezpieczenie wypadkowe
pokrywa w całości pracodawca. Stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest
stopą ruchomą, a przedział w którym tę stopę się ustala zmieniany jest co roku.
Obecnie (od 01.04.2009 r.) przedział ten wynosi od 0,67% do 3,33% podstawy
wymiaru.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne została w 2003 r.60 podniesiona do 8,0%
a następnie podnoszona co roku o 0,25% aż do osiągnięcia wartości 9% w 2007 r.
Obecnie wynosi 9%, z czego 7,75% można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne pokrywa pracownik. Pracodawca ponosi jeszcze za pracownika dodatkowe koszty w postaci opłaty składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru oraz
Fundusz Pracy — 2,45% podstawy wymiaru (Tabela 2.).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, tj. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz pieniężna wartość
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty (bez względu na źródło ich ﬁnansowania), a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki,
nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art.
18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887
z późn. zm.).
59
Wysokość składki od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r. wynosiła 13% i opłacana była po połowie przez
pracodawcę i pracownika, od 1.07.2007 r. została obniżona do 10%, a następnie od 1 stycznia 2008 r.
została ponownie obniżona i obecnie wynosi 6 %.
60
Uchwalenie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003, Nr 45, poz. 391).
58
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TABELA 2.
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r.
Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz Pracy
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych
Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość stopy
procentowej
składki (%)

Stosunek podziału składki
pomiędzy pracodawcę
i pracownika

19,52

Po połowie

9,76

9,76

6,0

2/3 pracodawca 1/3
pracownik

4,5

1,5

2,45

W całości pracownik

-

2,45

0,67 — 3,33

W całości pracodawca

0,67 — 3,33

-

9,0
2,45

W całości pracownik
W całości pracodawca

2,45

9,0
-

0,10

W całości pracodawca

0,10

-

9

W całości pracownik

-

9

Opłaty (składka) Opłaty (składka)
ponoszone przez ponoszone przez
pracodawcę (%) pracownika (%)

Źródło: opracowanie własne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących indywidualną działalność w 2010 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1887,60
zł, która stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na dany rok kalendarzowy. Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż 368,46 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie
emerytalne; 113,26 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe i 46,25 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe61. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia
danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe62. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego
ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy63. Składka na Fundusz
Pracy w 2010 r. nie może być niższa niż 46,25 zł (2,45%).
61
W czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r. dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą podstawa
wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8290,95 zł
(tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010r.).
62
Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.).
63
Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli
obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33
ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą, płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9
ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
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Aby nieco wesprzeć rozwój średnich i małych przedsiębiorstw ustawodawca zdecydował się na obniżenie kosztów rozwoju nowopowstałych przedsiębiorstw, i stąd osoby
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które rozpoczęły wykonywanie
działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r. mają obniżone koszty
prowadzenia działalności64. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla
tych osób w 2010 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.). Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych osób nie może być niższa niż Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż 77,1 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie
emerytalne; 23,71 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe i 9,68 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie
chorobowe. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest także ruchoma
i zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. jest taka sama zarówno dla osób, które posiadają ulgi na rozpoczęcie działalności, jak i dla osób, które takich ulg nie posiadają i nie może być niższa niż
233,32 zł (9,00% podstawy wymiaru). W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca
nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Obciążenie pracodawcy opłacaniem części składek na ubezpieczenia społeczne
w ramach zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego powoduje wzrost odpowiedzialności pracodawców za warunki pracy zatrudnianych osób, a także odpowiedzialność społeczną za jakość ich życia po zakończeniu okresu zatrudnienia
(czy to z powodu zakończenia kariery zawodowej i przejścia na emeryturę, czy to
z powodu wypadku, czy innego ryzyka). Może to jednak powodować także, że pracodawcy chcąc obniżać koszty pracy poszukiwać będą sposobów przerzucenia tej
odpowiedzialności na pracowników.

6. Systemy wsparcia dla osób pozostających bez pracy
i osób w trudnej sytuacji materialnej
Osoby, które utraciły pracę mają prawo do publicznego wsparcia, pod warunkiem spełnienia warunków ustawowych. W tym celu muszą się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy. Osobom bezrobotnym przysługuje szereg świadczeń,
Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności; nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności
gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku
pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej.
64
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które są efektem aktywnych i biernych form wsparcia dla aktywnie poszukujących
zatrudnienia. Jako bierną formę wsparcia wskazać należy przede wszystkim zasiłek
dla bezrobotnych. Konstrukcja zasiłku dla bezrobotnych ulegała zmianie w ostatnim czasie i od 1 stycznia 2010 r. ustalona jest progowo. Przez pierwsze trzy miesiące wynosi on 717 zł, a przez kolejne miesiące już tylko 563 zł. O 20% pomniejszana jest ta kwota dla osób, które legitymują się mniejszym niż 5-cio letni okresem
zatrudnienia, a podwyższany o 20% osobom, które mogą udokumentować okres
zatrudnienia powyżej 20 lat. Promowane jest więc jak najdłuższe pozostawanie
w zatrudnieniu. Wprowadzenie spadku progowego do tego świadczenia ma na celu
wzmocnienie jego funkcji motywacyjnej65. Zasiłek przyznawany jest na 6, 12 lub
18 miesięcy, co uzależnione jest od stopy bezrobocia na danym terenie w stosunku
do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, od wieku bezrobotnego i od długości wykazanych okresów uprawniających do zasiłku. Do aktywnych form wsparcia należą
przede wszystkim pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; organizacja szkoleń66. Dodatkowo
istnieje pakiet instrumentów wspierających podstawowe usługi rynku pracy67. Do
celów realizacji zadań w ramach aktywnej polityki rynku pracy powołano szereg
instytucji, m.in. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy; agencje
zatrudnienia, różne instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego i instytucje partnerstwa lokalnego.
Ponadto za osoby zarejestrowane jako bezrobotne opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu bez ponoszenia indywidualnych kosztów zgłaszania się do ubezpieczenia mogą korzysta z publicznej służby zdrowia, a w okresie
zasiłkowym odprowadzana jest jeszcze dodatkowo za nich składka na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe. Zwiększa to nie tylko faktyczną sumę gromadzonego kapitału,
ale także zwiększa liczbę okresów składkowych uprawniających do otrzymania emeZasiłek dla bezrobotnych pełni dwie funkcje: dochodową motywacyjną. Pierwsza odpowiada
za zapewnienie dochodu w okresie pozostawania bez pracy, zaś druga odpowiada za takie ustalenie
wysokości zasiłku, aby motywowało to do aktywnego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia.
66
Art. 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001).
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Chodzi tu o doﬁnansowanie podjęcia działalności gospodarczej, ﬁnansowanie kosztów przejazdu do
pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy; ﬁnansowanie kosztów
zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż,
przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania
przez powiatowy urząd pracy; doﬁnansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; refundowanie kosztów poniesionych
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego
bezrobotnego; ﬁnansowanie dodatków aktywizacyjnych (art. 45, 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia …op. cit.).
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rytury (wzrost liczby okresów składkowych w stosunku do liczby okresów nieskładkowych). Opłacanie składki emerytalno-rentowej powoduje także wzrost wysokości
emerytury po nabyciu do niej uprawnień68. Ochrona socjalna osób, które utraciły pracę wydaje się być bardzo szeroko zakrojona i wielopłaszczyznowa. W praktyce jednak
mamy do czynienia z nadużywaniem wykorzystywania tych form. Przyszli bezrobotni często rezygnują z pracy posiadając cichą umowę z pracodawcą, że np. przez rok
pobierać będą świadczenie dla bezrobotnych jednocześnie wykonując pracę na rzecz
swojego pracodawcy nielegalnie. W kolejnym roku podpisują z pracodawcą umowę
zlecenie na rok i po 365 dniach zatrudnienia ponownie rejestrują się w urzędzie pracy.
Ma to na celu spełnienie warunku ustawowego mówiącego o konieczności legitymowania się zatrudnieniem minimum przez 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o rejestrację w urzędzie pracy. Drugim powodem rozwiązywania umowy z pracodawcą jest zakładanie działalności gospodarczej (o czym była
już mowa wcześniej). Nie tylko bowiem pracodawcy zależy na outsourcingu, ale też
pracownikom zależy na wykorzystaniu instrumentu wsparcia, jakim jest udzielanie
przez urzędy pracy pożyczek na otwarcie pierwszej działalności oraz wykorzystaniu
obniżonych kosztów ubezpieczeniowych przez pierwszy okres prowadzenia działalności. Ponadto bezrobotni rejestrują się po to, by móc korzystać z opłacanego za nich
przez urząd pracy ubezpieczenia, a w tym czasie pracują nielegalnie. Ma to bardzo
negatywne konsekwencje dla przepływu środków ﬁnansowych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to także pośredni wpływ na wysokość przyszłych emerytur takich osób, czego w tej chwili nie bierze się pod uwagę w ekonomicznych kalkulacjach,
których priorytetem jest oszczędzanie na opłatach socjalnych.
Z badań69 przeprowadzonych w roku 2009 wynika, że nie tylko aktywne formy wsparcia nie zawsze są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i przez to
nie zawsze spełniają swoje funkcje, ale także zasiłki dla bezrobotnych mają szereg
negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, zasiłkobiorcy częściej, niż inni bezrobotni, przejawiają bierną postawę na rynku pracy. Po drugie, pobieranie zasiłku
negatywnie oddziałuje na odpływy z bezrobocia. Po trzecie, dopiero zbliżanie się
końca okresu pobierania zasiłku działa mobilizująco na odpływanie z bezrobocia.
Po czwarte zasiłkobiorcy wywierają silniejszą presję na wzrost płac70.
Część osób rejestrujących się w urzędach pracy pracuje nielegalnie. Jak wcześniej wspominano, celem takiego działania jest skorzystanie z form wsparcia,
68
Aby uzyskać prawo do emerytury należy spełnić wszystkie warunki ustawowe, w tym mieć
zachowaną proporcję okresów składkowych do nieskładkowych 3:1. Ponadto każdy okres składkowy
liczony jest przez 1,3 a nieskładkowy 0,7, co ma bezpośredni wpływ już nie tyle na uzyskanie prawa
do emerytury, ale na jej wysokość.
69
P. Kaczorowski, P. Kubiak, E. Kwiatkowski, S.Pawlęga, G. Uścińska, Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, w: Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce…. op. cit.
70
Tamże, s. 130-132.
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przy jednoczesnym zachowaniu jak największej części wynagrodzenia i uniknięcia opodatkowania i składkowania. Liczba osób pracujących w Polsce nielegalnie jest trudna do ustalenia, ciężko jest więc ocenić rozmiar tego zatrudnienia,
mimo, iż Polska należy do nielicznych krajów, które badały zatrudnienie w szarej strefie71. Główny Urząd Statystyczny trzykrotnie przeprowadzał pogłębione
badania pracy nierejestrowanej. Pierwsze dwa w jeszcze w latach 90.72 Ostatnie
w 2004 r.73. Badania te przeprowadzono metodą reprezentatywną, w przypadku
obu badań z lat 90. — badaniem objęto za każdym razem 11 tys. gospodarstw
domowych, zaś w 2004 r. — 18,9. Przeprowadzono wywiady z ponad 47 tysiącami osób w wieku powyżej 15 lat. Z badań tych wynika, że zatrudnienie w szarej
strefie postrzegane jest jako zjawisko powszechne74. Wśród przyczyn podejmowania pracy nielegalnej najczęściej wskazywano brak możliwości znalezienia
pracy formalnej, trudną sytuację materialną (niewystarczające dochody), w dalszej kolejności także opłacanie wysokich składek na ubezpieczenia społeczne,
proponowanie przez pracodawców wyższego wynagrodzenia bez rejestrowania
umowy oraz niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy75. Wśród rodzajów
prac najczęściej podejmowanych przez nielegalnych pracowników wskazano
na prace przy remontach i naprawy budowlano-instalacyjne, usługi budowlane
i instalacyjne oraz opiekę nad dzieckiem lub osobą starszą i handel. Do relatywnie często wymienianych prac należy także udzielanie korepetycji, prace domowe oraz prace ogrodniczo-rolne.
Wyniki badań Z. Jacukowicz nad szarą strefą płac wskazują na występowanie
tego zjawiska także wśród Polaków76. W ramach tych badań w 2005 r. przeprowadzono wywiady wśród pracodawców oraz ankiety wśród pracowników77, którym
zadawano pytanie o zakres i formy stosowania w danej ﬁrmie szarej strefy wynagrodzeń. Pojęciem szarej strefy wynagrodzeń określano podwyższenie płacy netto
bez wzrostu kosztów pracy ukrywając część wynagrodzenia przed opodatkowaniem i narzutami na FUS. Mimo, iż nie oczekiwano, że pracodawcy odpowiedzą
szczerze na tego rodzaju pytanie, uzyskano odpowiedzi, które wskazywałyby na to,
że zjawisko to, co prawda nie jest bardzo rozpowszechnione, ale nie jest też skruM. Kabaj, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, dezaktywizacja Polski?, IPiSS, Warszawa
2006, s. 106-116.
72
Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 r., GUS, Warszawa 1996, Praca nierejestrowana w Polsce w
1998 r., GUS, Warszawa 1999.
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Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
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Tamże, s. 11.
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Tamże, s. 11.
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Z. Jacukowicz, Koszt indywidualnych wynagrodzeń, a szara strefa płac, w: Polityka Społeczna nr
8/2006, IPISS, Warszawa 2006.
77
Badania przeprowadzone zostały na próbie 180 przedsiębiorstw, które zatrudniały łącznie 26338
pracowników.
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pulatnie ukrywane78. Uzyskane w wyniku badań dane wskazują, że szara strefa wynagrodzeń występuje głównie w małych przedsiębiorstwach sektora prywatnego
i dotyczy części wynagrodzeń. Najczęściej nierejestrowane wynagrodzenie dotyczy
premii, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków za pracę
w nocy i święta. Zauważono także zjawisko wypłaty w formie rejestrowanej tylko
wynagrodzenia na poziomie minimalnym, a pozostałej części w formie niejawnej79.
Tego rodzaju praktyki odbywają się z reguły dzięki dobrej współpracy i niepisanej
zgodzie na tę formę zatrudnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Ujawnienie się na polskim rynku pracy narastającego problemu praktyk nielegalnych w obszarze zatrudnienia zaowocowało powołaniem specjalnej instytucji,
mającej pilnować przestrzegania przepisów dotyczących legalnego zatrudnienia.
Ustawa z 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadziła instytucję kontroli legalności zatrudnienia. Kontrola ta wykonywana była przez ostatnich
13 lat przez pracowników Urzędów Wojewódzkich zatrudnionych w oddziałach
kontroli legalności zatrudnienia wydziałów polityki społecznej (tzw. policja pracy). Kontrole przeprowadzali oni z upoważnienia wojewody na zasadach określonych w kolejnych ustawach o bezrobociu80. Korzystano także z pomocy związków
zawodowych, organizacji pracodawców, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży Granicznej i urzędów kontroli skarbowej.
Wyniki jednak nie były bardzo zadowalające, a kontrole odbywały się najczęściej
tylko wówczas, gdy ktoś poinformował instytucje, że w danej ﬁrmie dopuszcza się
do praktyk nielegalnego zatrudnienia. Osoby pracujące nielegalnie, a zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne, czerpią korzyści, jakie daje im szeroko
zakrojona ochrona socjalna osób, które utraciły pracę, a w rzeczywistości posiadają
bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Istnieje także grupa osób, które nie należą do nielegalnie zatrudnionych i ﬁkcyjnie zarejestrowanych w urzędach pracy. Osoby te, mimo faktycznego poszukiwania legalnego zatrudnienie, nie mogą skorzystać z pomocy instytucji rynku pracy,
ponieważ nie spełniają warunków uzyskania statusu bezrobotnego. O ile dochody
takich osób nie przekraczają 316 zł na osobę w rodzinie (lub 461 jeżeli jest to gospodarstwo jednoosobowe)81, to mogą oni korzystać ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej82. Zgodnie z przepisami ustawy i pomocy społecznej z 2004
r. pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej
Tamże, s. 4.
Tamże, s. 4.
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Ustawa z 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz.
1 z pózn. zm.), Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia …, op. cit.
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Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593)
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy…. op. cit.
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lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony oﬁar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu
do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Świadczenia przyznawanie są fakultatywnie, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad stanowi podstawę do decyzji
pracownika socjalnego zarówno o długości, formie wsparcia i wartości udzielanego świadczenia83. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie
do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy84. Wśród możliwych form
wsparcia należy wyróżnić pracę socjalną oraz różnego rodzaju świadczenia pieniężne i rzeczowe. Do najważniejszych świadczeń pieniężnych należą: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka
na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki85. Wśród najważniejszych świadczeń
niepieniężnych znajdują się praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym
na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie posiłek czy niezbędne ubranie86.
Osoby, z rodzin ubogich, które posiadają dzieci (zwłaszcza z rodzin wielodzietnych) mogą dodatkowo skorzystać z systemu wsparcia rodzin w postaci świadczeń
rodzinnych.
Podstawową funkcją świadczeń rodzinnych jest wspieranie rodzin w utrzymaniu dzieci87. Są one także podstawowym instrumentem w polityce prorodzinnej.
W Polsce przyznawanie świadczeń odbywa się na podstawie przepisów ustawy
o świadczeniach rodzinnych z 2003 r.88, zgodnie z którą prawa do świadczeń nabywa się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu 504 zł, chyba,
83
Zakres zadań pomocy społecznej przedstawiony jest szczegółowo w rozdz. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy…. op. cit.
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Art. 3, pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy…. op. cit.
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Art. 36, pkt. 1, lit. a-h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy…. op. cit.
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Art. 36, pkt. 2, lit. a-r ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy…. op. cit.
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B. Balcerzak-Paradowska, D.Bieniasz, H. Perło, A. Ruzik, Świadczenia rodzinne, w: G. Uścińska
(red.), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, IPiSS,
Warszawa 2008, s. 63.
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póz. zm.).

— 129 —

że w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne — wówczas próg ten wynosi 583 zł.
Jest to system wspierania rodzin niepełnych, z którego mogą korzystać osoby nie
posiadające wystarczających dochodów na utrzymanie rodziny. W ramach tego systemu, po spełnieniu kryteriów ustawowych otrzymać można zasiłek rodzinny wraz
z pakietem dodatków do zasiłku. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Dodatki nie są samodzielnymi świadczeniami i dzielą losy świadczenia podstawowego, jeśli więc nie nabędziemy uprawnień
do zasiłku rodzinnego, to także nie otrzymamy dodatków do niego. Prawo do zasiłku
rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców,
opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. W chwili
obecnej zasiłek rodzinny wynosi 48 zł na dziecko do 5. roku życia, 64 zł na dziecko
do 18. roku życia i 68 zł na dziecko do 24. roku życia.89
Do zasiłku rodzinnego po spełnieniu dodatkowych warunków można otrzymać
dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł jednorazowo), zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie), dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci)90, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej91 (80 zł
miesięcznie), dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (60 zł miesięcznie i 80
zł miesięcznie)92, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko) i dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (90 zł
lub 50 zł miesięcznie)93. Ponadto rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne mają
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł miesięcznie) bez względu na dochód oraz prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (420 zł miesięcznie), jeżeli opiekun musi zrezygnować z prawy w celu sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
Pod warunkiem kontynuowania przez dzieci nauki w szkole lub w szkole wyższej i legitymowania
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
90
Dodatek ten wzrasta o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż do 160 zł na wszystkie dzieci), jeżeli
dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
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Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
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60 zł przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a 80 zł na dziecko pomiędzy 5.a
24. Rokiem życia.
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Dodatek ten przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
– w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. W przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki
w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 40 zł miesięcznie na
dziecko. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do
czerwca następnego roku kalendarzowego.
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System świadczeń rodzinnych jest drugim, obok systemu pomocy społecznej,
systemem wspierającym rodziny ubogie, przy czym ogranicza swój zakres podmiotowy jedynie do rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci do 24 roku życia94. Jest
to system selektywny, w którym pomoc kierowana jest do osób ubogich posiadających dzieci. Ponadto preferowane są rodziny z dzieckiem posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności. Stworzenie takiego systemu wzmaga jednak poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza wśród osób, które utraciły pracę i nie spełniają warunków ustawowych, aby zarejestrować się jako bezrobotni, natomiast mają na utrzymaniu rodziny.
Osoby, które nie nabędą praw do świadczeń ubezpieczeniowych ani do świadczenia dla bezrobotnych mogą liczyć jedynie na instytucję pomocy społecznej
i to pod warunkiem, że spełnia kryteria dochodowe, a więc jeśli inne osoby w rodzinie nie posiadają dochodu, który spowodowałby przekroczenie dochodu na głowę
w rodzinie powyżej 316 zł. Na nieco większe wsparcie mogą liczyć osoby posiadające rodziny wielodzietne lub posiadające w rodzinie dziecko niepełnosprawne.
Można wówczas skorzystać z systemu świadczeń rodzinnych, ale też jedynie pod
warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Ogranicza to w sposób istotny poczucie bezpieczeństwa w przypadku utraty pracy.

7. Wpływ kształtu systemu zabezpieczenia społecznego
na podlaski rynek pracy
Możliwości rozwojowe każdego rynku pracy uzależnione są przede wszystkim od
istniejącego stanu struktury gospodarki. Stanowić może ona bowiem albo stymulator
korzystnych zmian zachodzących na rynku, albo barierę, której nie da się pokonać nawet dzięki dodatkowym systemom wsparcia (w tym zabezpieczenia społecznego95).
Ludność zamieszkująca tereny województwa podlaskiego stanowiła w końcu
2009 r. 3,1%, co lokowało ten obszar na 14 miejscu wśród wszystkich województw96.
Liczba mieszkańców w ostatnim czasie maleje, co jest głównie konsekwencją emigracji ekonomicznej97 oraz ujemnego przyrostu naturalnego 0,15 promila w 2008 r.
(w kraju odnotowano w tym czasie dodatni przyrost 0,3 promila).
Pod warunkiem kontynuowania przez dzieci nauki w szkole lub w szkole wyższej i legitymowania
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
95
Dla przykładu w celu odwrócenia niekorzystnych zjawisk gospodarczych w okresie Wielkiego
Kryzysu w 1929 r. polityka New Deal uruchomiono szereg instrumentów, a polityka świadczeń
społecznych była tylko jednym z wielu.
96
H. Sobocka-Szczapa, I. Poliwczak, Mobliność zawodowa….., op. cit., s.13.
97
Kukulak-Dolata I. (red.), Ł. Arendt, Proﬁle migracji zarobkowych mieszkańców województwa podlaskiego, WSE, IPiSS, Białystok-Warszawa 2009.
94
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Cechą charakterystyczną Podlasia jest jego wybitnie rolniczy charakter. Na 118
gmin przypada tylko 13 gmin miejskich, a 115 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich98.
Typowa dla takiego układu jest struktura przedsiębiorstw według rejestru REGON.
W 2009 r. według sekcji PKD 2004 w województwie podlaskim zarejestrowanych
było 89 578 podmiotów gospodarczych, z czego 96% podmiotów działało w sektorze prywatnym. 1/3 wszystkich podmiotów działała w sekcji handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (26.555); 13% w sekcji obsługa nieruchomości, wynajem
i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (11.411); oraz 11%
w budownictwie (10.623). Jak na region o tak istotnie przeważającej liczbie gmin
wiejskich bardzo niewielki odsetek przedsiębiorstw działa w sekcji rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (3.741) — 0,04%. W sekcji rybactwo w 2009 r. zarejestrowanych
było jedynie 22 podmiotów. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów na Podlasiu
utrzymuje się na względnie niezmienionym poziomie. W 2006 r. zarejestrowano
744 nowe przedsiębiorstwa, w 2007 r. — 743, w 2008 — 757 a w 2009 r. 753. Podlaskie ﬁrmy to w głównej mierze przedsiębiorstwa mikro99. Relatywnie niewielka jest
skala zatrudnienia osób młodych oraz starszych.
Poziom bezrobocia w województwie podlaskim zbliżony jest do poziomu bezrobocia w skali kraju. W latach 2002-2007 różnice w stopach bezrobocia wynosiły
nawet od 3,1 do 0,8 punktu procentowego na korzyść województwa podlaskiego.
W ostatnim okresie jednak pogłębia się różnica w odwrotnym kierunku i stopa
bezrobocia od 2008 r. przewyższa krajową stopę bezrobocia, z tendencją pogłębiającą ten stan rzeczy100. W 2009 r. stopa bezrobocia w województwie wynosi 12,6%
i oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o 2,9%.
Stopa zatrudnienia w województwie wynosi 51%. W 2009 r. zarejestrowano
138.260 pracujących i zatrudnionych ogółem, z czego jedynie 2.718 była zatrudniona w sektorze rolniczym.
Podstawową przyczyną bierności zawodowej było pobieranie emerytury (222
tys.), nauka i uzupełnianie kwaliﬁkacji (109 tys.), choroba i niepełnosprawność
(52 tys.), obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (35 tys.), przekonanie o niemożności znalezienia pracy (5 tys.), wyczerpane wszystkie znane możliwości poszukiwania pracy (5 tys.).
Współczynnik aktywności zawodowej spadł nieznacznie w 2006 r. i od tej pory
pozostaje na względnie stałym poziomie ok. 54%101.
82 gminy wiejskie, 23 gminy miejsko-wiejskie.
Machol-Zajda (red.), D. Głogosz, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie…, op. cit., s.
152.
100
W 2008 r. różnica ta wynosiła 0,3 % na korzyść wartości dla całego kraju, a w 2009 – już 0,6, www.
stat.gov.pl
101
Współczynnik aktywności zawodowej – 2005 r.– 56,1%, 2006 r. - 54,0%, 2007 r. - 54,5%, 2008 r.
- 54,6%, 2009 r. - 54,8%

W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta liczba osób biernych zawodowo102, przy
czym z każdym rokiem udział emerytów w tej grupie jest największy (ok. 50%)
i z każdym rokiem wzrasta, przy jednoczesnym spadku (od 2008 r.) osób uczących się
i uzupełniających kwaliﬁkacje. W 2005 r. odsetek osób pobierających emeryturę wynosił 40%, w 2006 r. — 43%, w 2007 r. — 47%, w 2008 r. — 50% i w 2009 r. — 52%. Osób
uczących się i uzupełniających kwaliﬁkacje w 2005 r. odnotowano 28%, w 2006 r. — 28%,
w 2007 r. — 28%, w 2008 r. — 27% i w 2009 r. — 25%. Dane te świadczą o starzeniu się
społeczeństwa i coraz mniej korzystnej strukturze korzystania ze świadczeń społecznych.
Warto przy tym podkreślić, że choć liczba osób pobierających emerytury rośnie, to spada liczba osób, wśród których przyczyną bierności jest choroba lub niepełnosprawność.
Jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata pozostaje na względnie niezmienionym poziomie103. Może to oznaczać, że spadek liczby osób
biernych zawodowo z powodu choroby lub niepełnosprawności nie ma związku z poprawą kondycji zdrowotnej, a raczej może mieć związek ze zmianami wprowadzonymi do
orzecznictwa rentowego i ograniczaniem liberalnego przyznawania rent.
Sytuację gospodarki Podlasia należy ocenić jako stosunkowo trudną, bowiem
przy obecnie istniejącym układzie struktury podmiotów gospodarczych województwa podlaskiego, szanse na zasadniczą poprawę sytuacji na rynku pracy są ograniczone104. Stopa bezrobocia wzrasta, współczynnik aktywności zawodowej utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, a liczba emerytów rośnie. Niekorzystna
sytuacja na rynku pracy powoduje, że potrzeba bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego tym bardziej nabiera znaczenia. W tej sytuacji korzystne byłoby większe wykorzystanie bezpieczniejszych dla pracowników form elastycznego
zatrudnienia (czyli w oparciu o kodeks pracy).

8. Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia
w województwie Podlaskim
Z badań przeprowadzonych w ramach IW EQUAL w projekcie Badanie potrzeb
podlaskiego rynku pracy105 wynika, że wśród przewidzianych w kodeksie pracy dostępnych rodzajów umów, w badanych zakładach pracy województwa podlaskiego
wykorzystywane były zarówno umowy stałe, jak i terminowe106. Wykorzystywa-

98
99
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W 2005 r. – 375 ts., 2006 r.-388 tys., 2007 r.– 396 tys., 2008 r.– 424 tys., 2009 r. – 428 tys.
2005 r.– 25,7%, 2006 r. – 21,2%, 2007 r. – 21,3%, 2008 r. – 23,0%, 2009 r. – 24,1%
104
A. Tomanek, Strukturalne uwarunkowania rozwoju podlaskiego rynku pracy
105
Machol-Zajda (red.), D. Głogosz, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie…, op. cit.
106
Machol-Zajda (red.), D. Głogosz, Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie…, op. cit., s. 112.
102

103
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no także zatrudnienie tymczasowe. Dominującą formą były umowy stałe na czas
nieokreślony (93% przedsiębiorstw zatrudniało pracowników na podstawie umów
na czas nieokreślony), ale znaczny był też udział umów terminowych (73% przedsiębiorstw zatrudniało pracowników na podstawie umów na czas określony, okres
próbny, wykonanie zadania czy na zastępstwo). Najczęściej pracodawcy stosowali
jednocześnie różne rodzaje umów (70%), ale w zakładach państwowych na umowy
terminowe zatrudniano przeciętnie 25% pracowników, podczas gdy w przedsiębiorstwach prywatnych — 54%. W 72% ﬁrm w ogóle nie zatrudniano osób niepełnosprawnych. Wśród ﬁrm mikro (zatrudniających 1-9 pracowników) tylko 1 na 97
zatrudniała osoby niepełnosprawne.
Poza umowami regulującymi pracę na podstawie stosunku pracy pracodawcy
korzystali też z rozwiązań, jakie daje kodeks pracy i powierzali pracę w ramach
umów cywilno-prawnych. Najczęściej korzystano z umów-zleceń (46%), umów
o dzieło (29%) i pozostałych (5%). Z badań wynika, że im większy zakres stosowania niestandardowych rozwiązań na podstawie kodeksu pracy, tym częściej pracodawca korzystał także z form cywilno-prawnych zatrudniania pracowników.
Przedsiębiorstwa działające na podlaskim rynku wykorzystują więc bardziej bezpieczne formy zatrudnienia pracowników, ale w dużym stopniu wykorzystywane są
także te formy, które nie dają poczucia bezpieczeństwa ani w okresie zatrudnienia,
ani po ustaniu zatrudnienia.

9. Zakończenie
Stopień bezpieczeństwa socjalnego zawarty w przepisach regulujących wsparcie dla pracowników i osób, które utraciły pracę jest w Polsce wysoki. Dotyczy
on jednakże osób, które zatrudnione są legalnie, w oparciu o przepisy kodeksu pracy (wyższe poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia). Osoby te obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym, co zapewnia bezpieczeństwo socjalne w razie
ziszczenia się któregoś z ryzyk socjalnych. Umowy cywilno-prawne dają większą
elastyczność pracodawcy, ale mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego. Umowy o dzieło nie dają w zasadzie żadnej gwarancji zatrudnienia ani jakichkolwiek osłon socjalnych (zarówno jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, jak i o system wsparcia dla osób, które utraciły pracę).
Wzmocnić warto także bezpieczeństwo socjalne umów cywilno-prawnych. Pewne kroki zostały już poczynione, ponieważ od stycznia 2010 r. osoby zatrudnione na
podstawie umów-zlecenia obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,
niezależnie od tego, czy swoją pracę wykonują w zakładzie pracy pracodawcy, czy
też poza nim. Natomiast może warto zastanowić się nad wprowadzeniem obowiązkowych opłat na ubezpieczenia społeczne dla osób pracujących w oparciu o umo-
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wę o dzieło. Ponadto warto włączyć osoby pracujące na podstawie umów o dzieło
do grupy osób nabierających uprawnienia do zarejestrowania, jako bezrobotne,
zwłaszcza, że zatrudnianie osób na tej podstawie jest stosunkowo powszechne,
a umowa taka może w zasadzie zostać rozwiązana w każdej chwili, co powoduje,
że osoby takie są dużo bardziej zagrożone przejściem do grupy bezrobotnych, niż
osoby pracujące w oparciu o umowy pracownicze. Ponadto przy braku praw do jakichkolwiek osłon ubezpieczeniowych, osobom pracującym w oparciu o umowę
o dzieło, które utracą pracę np. z powodu wypadku, czy innego zdarzenia losowego,
pozostaje jedynie zwrócenie się do instytucji pomocy społecznej.
Dodatkowo regulacje i osłony socjalne stosowane w polskim prawie, a także
możliwości elastycznego, ale mniej bezpiecznego zatrudnienia bywają nadużywane
(umowy cywilno-prawne, outsourcing).
Warto więc przede wszystkim promować te aktywne formy elastycznego zatrudnienia, które dają większe poczucie bezpieczeństwa i prawo do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego (zatrudnienie pracownicze oraz te umowy cywilno-prawne, które rodzą obowiązek ubezpieczenia).
Należy także wzmóc system kontroli wykorzystywania elastycznych form niepracowniczych zgodnie z przeznaczeniem, a także uściślić przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak, by nie nadużywano tej formy do przeniesienia ciężaru pozapłacowych kosztów pracowników.
Warto także wprowadzić regulacje, które wspierać będą zatrudnienie osób
z grup defaworyzowanych, takich jak osoby niepełnosprawne i osoby starsze. W tej
sprawie podjęto już pewne działania mające zachęcić pracodawców do zatrudnienia
osób starszych. Chodzi o zmniejszenie liczby dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe pracownikowi czasowo niezdolnemu do pracy. Od stycznia 2009 r. pracownikom 50+ pracodawca wypłaca wynagrodzenie jedynie przez 14
dni, a nie tak, jak pozostałym pracownikom — przez 33 dni.
Ważne wydaje się być także dalsze różnicowanie zasiłków dla bezrobotnych
i form wsparcia aktywnego poszukiwania zatrudnienia przy jednoczesnej likwidacji
niekorzystnych zjawisk związanych z ich nadużywaniem (ubezpieczenie zdrowotne, zwalnianie się z pracy i rejestracja w urzędzie pracy, żeby otrzymać świadczenia, a po roku ponowne zatrudnienie u tego samego pracodawcy, rejestracja tylko
w celu wykorzystania pożyczek bez faktycznych kompleksowych planów rozwinięcia działalności gospodarczej; rok pracy, rok na bezrobociu, ograniczenie zjawiska
zwalniania się z pracy w celu skorzystania z funduszy unijnych — efekt — fałszywa
liczba przedsiębiorstw). Należałoby więc wzmocnić mechanizmy selekcji potencjalnych bezrobotnych. Oczywiście należy pamiętać, że wśród osób bezrobotnych
są także osoby, które faktycznie potrzebują wsparcia w tej trudnej sytuacji i faktycznie aktywnie próbują poszukiwać zatrudnienia. Sam fakt istnienia wielowymiarowego systemu wsparcia dla takich osób należy ocenić pozytywnie.
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Zmiany w kierunku bardziej bezpiecznego uelastycznienia rynku pracy wymagają współpracy wielu instytucji i kompleksowych zmian o charakterze systemowym. Polski system zabezpieczenia społecznego zawiera szereg regulacji, które dają
szeroką osłonę socjalną. Wiele rozwiązań opartych jest jednak o formułę zatrudnienia (zarówno pracowniczego, jak niektórych form zatrudnienia niepracowniczego), co powoduje, że możliwość korzystania z nich jest ograniczona. Są gwarantowane przede wszystkim osobom aktywnie uczestniczącym w rynku pracy obecnie
lub w przeszłości, a mniej osobom, które z powodu braku oskładkowanych form
zatrudnienia, nie mogą wykazać się okresami opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne. Dlatego dążyć należy do zachęcania pracodawców do korzystania z elastycznych, ale bardziej bezpiecznych dla pracowników form zatrudnienia, co zgodne jest z ideą ﬂexicurity.
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Flexicurity a Rynek Pracy
Wywiad z Przedstawicieliem
Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku
1. Wstęp
Politycy i ekonomiści często odwołują się do idei, aby zreformować rynek pracy na
wzór Danii. W publikacjach OECD poświęconych gospodarce i zatrudnieniu często
wymienia się Danię, jako wzór do naśladowania. Podobne przykłady można znaleźć
w tzw. białych księgach wydawanych przez Komisję Europejską. Tam duńskie doświadczenia uznaje się za podstawę do projektowania europejskiej strategii zatrudnienia.

2. Wywiad z Dorotą Kolendą — zastępcą dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
— W Danii stopa bezrobocia od 1997 roku waha się w granicach 5%. Wskaźnik
zatrudnienia to ok. 75% ludności aktywnej zawodowo. Pani też zza tego biurka spogląda w stronę Danii?
— Patrzę, bo to Dania uczyła nas aktywnego pośrednictwa pracy. Nasi pracownicy byli tam na szkoleniach. W oparciu o nasze kontakty z Danią zorganizowaliśmy pośrednictwo pracy w układzie branżowym, do tego zastosowaliśmy
formę pośrednictwa otwartego jakim jest sklep z pracą. Sklep z pracą istnieje
oprócz Białegostoku także w Poznaniu. Z modelu duńskiego wywodzi się pomysł aktywnych pośredników pracy, którzy pozyskują oferty pracy i dostarczają
je do urzędu pracy.
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— W Danii około 25% osób pracujących dotykana jest bezrobociem każdego
roku, ale znaczna większość z nich bardzo szybko znajduje pracę. A jak jest na Podlasiu?
— To, że w Polsce, w tym na Podlasiu, tak nie jest, świadczą statystyki związane z długotrwałym bezrobociem. Procent osób zarejestrowanych jako bezrobotne
powyżej 12 miesięcy jest ogromny. Na koniec grudnia 2009 było to 38,7% ogółu
bezrobotnych. A już na koniec maja 2010 roku odsetek ten sięgnął prawie 44%.
Ogromnie wzrosła liczba osób długotrwale bezrobotnych. A po utracie pracy zbyt
trudno jest powrócić na rynek pracy.
— Flexicurity to elastyczne formy zatrudnienia — dla pracodawców. Brutalnie
mówiąc pracodawca chce mieć możliwość łatwego zwalniania pracownika. W zamian
pracownik chce mieć łatwość znajdowania nowej pracy. To dla niego będzie pośrednie
bezpieczeństwo.
— Flexicurity jest procesem, bardzo szeroko zaawansowanym w krajach Unii
Europejskiej. My się dopiero tego uczymy, uczymy dopiero pracodawców, że warto zainwestować w pracowników, w kapitał ludzki, warto ich wyszkolić. Warto wyszkolić ich i na własne potrzeby, ale też po to żeby zabezpieczyć ich na wypadek,
gdy skończy się praca u danego pracodawcy, po to by łatwiej mogli znaleźć pracę
u innego pracodawcy. Elastyczność i bezpieczeństwo muszą się równoważyć. Na
Zachodzie jest to bardzo szeroko rozwinięte. Tam na politykę ﬂexicurity składa się
wiele elementów. Wśród nich są elastyczne formy zatrudnienia, które są tak a nie
inaczej postrzegane i wykorzystywane przez pracodawców. Warto byłoby je wdrożyć do nowoczesnego systemu prawa pracy.
— Ale ja pytam o tę drugą stronę, czy w Polsce łatwo znaleźć pracę?
— Biorąc pod uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, który obejmuje
miasto i 15 okolicznych gmin, bezrobocie wzrosło nam z 14-tu tysięcy do 24. Taki
wzrost zanotowaliśmy od 2008 roku. Kryzys światowy miał wpływ na wahnięcie
gospodarki także u nas. Jednocześnie przy wzroście liczby bezrobotnych spadła
nam liczba ofert pracy. W tym momencie znalezienie pracy jest trudniejsze niż np.
w 2007 roku. Powrót na rynek pracy jest trudniejszy niż kilka lat temu.
— Gdzie tkwi problem? Czy jest pomiędzy urzędami pracy a przedsiębiorcami?
Pomijając czynniki obiektywne, czyli kryzys.
— Pracodawca ma dziś ogromne wymagania w stosunku do osób, które chce
zatrudnić. Preferuje tzw. wielozawodowość. Szuka osoby z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami na dodatkowe umiejętności, z ukończonymi szkoleniami. Natomiast to jest niewspółmierne do wynagrodzenia. Z drugiej strony
mamy osobę, która tej pracy poszukuje. Jeżeli nie ma takich kwaliﬁkacji, jakich
oczekuje pracodawca, może się doszkolić. Mówi jednak: To są za niskie wynagrodzenia, mam wyższe aspiracje. Tutaj jest zgrzyt pomiędzy oczekiwaniami jednej
i drugiej strony.
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— Jeżeli pracodawcy szukają pracowników dobrze wykształconych, posiadających
szereg umiejętności, czy sami inwestują w pracowników, których zatrudniają? Zanim
zwolnią pracownika, czy zwracają się do Urzędu Pracy o przeszkolenie, o doszkolenie,
o przekwaliﬁkowanie? Czy aktywne formy rynku pracy obejmują tych na pograniczu:
którzy nie są jeszcze bezrobotnymi a są zagrożeni bezrobociem?
— Nasze usługi są jak najbardziej skierowane na pracodawców i na ich pracowników. Natomiast ta forma nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Pomimo, że
pracodawcy szukają osób o dużych kwaliﬁkacjach, w trakcie zatrudnienia rzadko
inwestują w podnoszenie kwaliﬁkacji pracowników.
— Nie zmieniła tego w 2009 roku nowa ustawa o promocji zatrudnienia?
— Nie. Pracodawcy korzystają z innych form: ze staży, z prac interwencyjnych,
z możliwości wyposażenia stanowiska pracy dla zatrudnianego bezrobotnego. Mówimy również o sytuacji, gdy osoby bezrobotne szukają sobie pracodawcy. Przychodą z wnioskiem by uzyskać szkolenie, by pozyskać konkretne miejsce pracy.
Dogadują się np. z pracodawcą, że po ukończeniu kursu prawa jazdy kategorii C zostaną zatrudnione. To jest inicjatywa bezrobotnego. Ja mówię o sytuacji, gdy ﬁrma
w trakcie trwania stosunku pracy widzi potrzebę i szkoli swoich własnych pracowników. Dba o rozwój zawodowy swoich własnych pracowników.
— A może dbać przy pomocy Urzędów Pracy….
— Przy pomocy Urzędów Pracy. Przecież nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po 1 lutym 2009 pozwala na to nie tylko w okresie
likwidacji ﬁrmy czy trudności ekonomicznych, by mogli przekwaliﬁkować załogę
i utrzymać na innych wydziałach. Ale osoby, które ukończyły 45 rok życia mogą
mieć opłacone szkolenie dlatego, że tym osobom trudniej znaleźć się na rynku pracy. Ustawa umożliwia szkolenie i opłacenie kosztów takiego szkolenia. Wychodziliśmy z taką inicjatywą, nasi aktywni pośrednicy o tym informują, jednak nie chwycił
ten temat. Nasi doradcy zawodowi mogą świadczyć usługi na rzecz pracodawców
— też mamy to wpisane w ustawę.
— Czyli doradca zawodowy może pojechać do zakładu pracy…
— To musi być wniosek pracodawcy. On musi przyjść i powiedzieć, że potrzebuje porady w kwestii rozwoju zawodowego pracowników.
— Przychodzą?
— Nie. Więc trzeba rozdzielić kwestę, gdy pracodawcy chcą uzyskać pomoc by
zatrudnić osobę bezrobotną — bardzo chętnie zgłaszają się np. po wyposażenie
stanowiska pracy, gdzie można uzyskać 19 tysięcy złotych. Bądź staż pracy, gdzie
pracodawca nie ponosi kosztów zatrudnienia, to Urząd za to płaci, my wypłacamy stypendium. Popularnością cieszą się także prace interwencyjne. Tu układa się
nam współpraca. Natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie pracodawców rozwojem
zawodowym swoich pracowników, nie jest duże. Flexicurity to elastyczność i bezpieczeństwo. Ale bezpieczeństwo to pewność tego stanowiska pracy, ale to także
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pewność uzyskania nowego zatrudnienia gdy tracę pracę. To możliwe jest wtedy gdy pracodawca dba o rozwój swoich pracowników, umożliwia im podnoszenie
kwaliﬁkacji, przekwaliﬁkowanie się w trakcie trwania stosunku pracy.
— Ale osoba bezrobotna w ramach tego bezpieczeństwa chciałaby czuć odchodząc
z pracy, że za nim stoi urząd pracy, że tam znajdzie pomoc i nową ofertę pracy. Jaki
jest problem w relacjach pomiędzy urzędem a osobą, która traci pracę ?
— Część osób, które rejestrują się w urzędzie, rejestruje się po to by uzyskać
ubezpieczenie. Od 1 lutego 2009 roku nowelizacja ustawy nakazała nam odprowadzenie składki za każdą rejestrującą się osobę. Wcześniej było tak, że jeśli osoba
rejestrowała się, a pozostawała w związku i współmałżonek był zatrudniony, to musiał doubezpieczyć małżonkę. Natomiast teraz odprowadzamy składki za wszystkie osoby rejestrujące się. Z pewnością ta regulacja przyczyniła się do notowanego
wzrostu bezrobocia. Generalnie jest tak, że część osób nie oczekuje naszej pomocy.
Przychodzą tylko po to, żeby się zarejestrować i mieć to ubezpieczenie. Zakładamy,
że jest to około 30% rejestrujących się osób. Te osoby niechętnie poddają się aktywizacji. Generalnie w urzędach pracy mówi się tak, że nasi klienci dzielą się na tych
co posiadają kwaliﬁkacje i motywacje, posiadają motywację a nie mają kwaliﬁkacji
oraz ci którzy nie posiadają ani kwaliﬁkacji, ani motywacji, i nad którymi trzeba
pracować — to jest te właśnie 30%. Pierwsza grupa nie potrzebuje naszej pomocy.
Powinniśmy się zająć tą grupą, która posiada ogromną motywację do pracy, ale nie
posiada kwaliﬁkacji. To oni mają problem z zaistnieniem na rynku pracy.
— W Czechach wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od zaangażowania bezrobotnego w poszukiwanie pracy. W Finlandii funkcjonuje tzw. pakiet bezpieczeństwo
zmiany, czyli dodatkowe wsparcie dla bezrobotnych, którzy opracują indywidualny
plan zatrudnienia. A w Polsce?
— W Polsce zasiłek określony jest w ustawie. Przez pierwsze 3 miesiące wyższy
717 złotych, przez kolejne 3 miesiące jest zmniejszony. W Czechach mówi o tym, że
jest wyższy zasiłek dla tych aktywnych, a my odpowiadamy, że osoba, która sama
znajdzie pracę może uzyskać dodatek aktywizacyjny. Za połowę okresu, przez który przysługiwałaby zasiłek możemy być wypłacany dodatek aktywizacyjny, a jego
wysokość jest uzależniona od wysokości osiąganego wynagrodzenia. Jeżeli np. ktoś
osiąga pobory do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w naszym kraju to
dodatek wynosi ok. 370 zł. W roku ubiegłym /2009/ wypłaciliśmy jedynie 2.212 dodatków aktywizacyjnych.
— Wspomniała Pani o dużej grupie osób, które nie mają ani kwaliﬁkacji, ani motywacji. Może problem z motywacją wynika z tego, że czasami w Polsce nie opłaca się
pracować. Osoba może zarobić tyle ile dostanie zasiłku.
— Być może to jest jedna z przyczyn. Natomiast generalnie jeśli prowadzimy
zajęcia w Klubie Pracy czy warsztaty pracy podkreślamy wyższość pracy nad zasiłkiem. Bardzo łatwo powiedzieć sobie, że na razie mam to zabezpieczenie w po-
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staci zasiłku. Ale czas szybko leci i nagle osoba orientuje się, że nie ma żadnych
dochodów. Zawsze podkreślamy, że okres kiedy pobiera się zasiłek jest świetnym
czasem na poszukiwanie pracy. Poszukiwanie pracy jest pracą w pełnym wymiarze
czasu pracy. Najłatwiej znajdują pracę osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się
w urzędzie i są aktywne od początku. W ciągu pierwszych 3 miesięcy najłatwiej jest
wrócić na rynek pracy. Im dłużej pozostajemy na bezrobociu, tracimy wiarę w siebie. Liczy się więc szybkość działania i ze strony bezrobotnego i ze strony Urzędu
Pracy. Im dłużej pozostajemy bez pracy, tym nawet trudniej jest wyjść do pracodawcy. Jest taka obawa: A co będzie jeśli powie nie. A tu trzeba 15 razy usłyszeć Nie, by
za szesnastym razem usłyszeć Tak.
— Może to związane jest z tym, jak wyglądają w Polsce wydatki na aktywną politykę rynku pracy. Owa mityczna Dania wydaje na ten cel ok.4,5% PKB. W Polsce
wydatki wahają się w granicach 1%.
— Urząd pracy oferuje różną pomoc. Prace interwencyjne, czyli refundację części wynagrodzenia i składki ZUS-owskiej za zatrudnienie osób bezrobotnych. Czyli
to pomoc traﬁająca bezpośrednio na konto pracodawcy. Możemy także wyposażyć
stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej — to przypominam 19 tysięcy złotych. Są
roboty publiczne, gdzie organizator uzyskuje zwrot wynagrodzenia. Te zachęty są
ﬁnansowym wsparciem budżetu ﬁrmy, która zatrudnia bezrobotnego.
— W Polsce ciągle na zachęty dla ﬁrm wydaje się 3 razy więcej niż np. na szkolenia
bezrobotnych.
— Tak, generalnie na Zachodzie te relacje są odwrotne. W niektórych krajach
w ogóle nie istnieje taka forma jak zasilanie budżetu przedsiębiorstwa, żeby zatrudnił osobę bezrobotną. W tych krajach jest wyłącznie pomoc bezrobotnym.
Dopóki jest u nas tak, że więcej pieniędzy przeznacza się na wsparcie przedsiębiorców po to by zainteresować zatrudnieniem, a mniejsze nakierowuje się na
rozwój bezrobotnych, to oddalamy się od idei ﬂexicurity.
Flexicurity może zaistnieć kiedy zagrają 4 elementy: nowoczesny system prawa
pracy uwzględniający elastyczne formy zatrudnienia, aktywna polityka rynku pracy, nowoczesne zabezpieczenia społeczne i możliwość uczenia się przez całe życie.
Musi też dojść do zmiany mentalności i bezrobotnych, i pracodawców, i po stronie
decydentów, otoczenia rynku pracy. Często zdarza się tak, że jeśli mamy propozycję
szkolenia, słyszymy: To wyrzucanie pieniędzy w błoto — po co te szkolenia. To nieporozumienie.
— Dziękuję za rozmowę.
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mgr Dorota Sawicka
Polskie Radio Białystok

Flexicurity a
Szkolenie Pracowników
Wywiad z Przedstawicielami
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku
i Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Białymstoku
1. Wstęp
Współczesny rynek pracy zakłada koniec ery kontraktów zawieranych przez całe
życie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nowoczesne przedsiębiorstwo umawia się z pracownikiem na wykonanie konkretnych zadań i jest zainteresowane pracą
świadczoną przez niego tak długo, jak długo jest ona niezbędna ﬁrmie. Oznacza to, że
pracownik stale musi dbać o swoją atrakcyjność kompetencyjną — musi uaktualniać
kompetencje. Ale zgodnie z koncepcją felxicurity pracodawca powinien wspomagać
pracownika w zdobywaniu nowych kompetencji. Firma staje się odpowiedzialna za
losy zawodowe swoich pracowników.

2. Wywiad ze Zdzisławem Wilczko — prezesem zarządu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
— Czy w województwie podlaskim pracownicy szkolą się?
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— W województwie podlaskim sami pracownicy szkolą się. W dzisiejszych czasach szkolenie jest bardzo ważne. Człowiek musi uczyć się od przedszkola do śmierci — całe życie. Zmieniają się przepisy, technologie, maszyny, dlatego pracownik
musi cały czas doskonalić wiedzę. I w Podlaskiem to robią. Jeżeli chcą pracować,
praktycznie nie mają żadnego wyjścia.
— Czyli maja taką świadomość?
— Myślę, że większość pracowników ma taką świadomość. Pracownicy, którzy
myślą o tym, żeby dłużej pracować, nie wypaść z rynku — muszą szkolić się. Z własnej inicjatywy wielu pracowników przychodzi do nas — do ZDZ-u- i płaci za szkolenia, po to by podwyższyć kwaliﬁkacje.
— Z własnej kieszeni płacą?
— Z własnej kieszeni płacą. Nie jest tego ostatnio dużo, bo teraz są inne formy
podnoszenia kwaliﬁkacji. Jest wiele środków unijnych, wykorzystując które pracownik może brać udział w szkoleniach nieodpłatnie. Ale jeżeli robimy szkolenia za
unijne pieniądze, to z naborem nie mamy problemów.
— Rozumiem, że to są projekty realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego?
— Tak. Jest taki segment szkoleń dla osób pracujących — w ramach programu
Kapitał Ludzki — to jest z 8-mego działania. I jest bardzo dużo chętnych osób, które bezpłatnie, czyli za pieniądze unijne, chcą podnieść swoje kwaliﬁkacje. Robią to
w większości poza godzinami pracy.
— Jest jeszcze ta druga strona, czyli pracodawcy. Czy pracodawcy chcą szkolić swoich
pracowników? Czy mają taką świadomość, że muszą inwestować w pracowników?
— Pracodawcy oczywiście też chcą szkolić. I mają taką świadomość, choć często
mówią tak: Niech się pracownik sam wyszkoli, to on potrzebuje szkolenia. Wiadomo,
że rynek pracy jest taki a nie inny. Jest bezrobocie. Często pracodawcy mówią, żeby
pracownik sam podniósł kwaliﬁkacje, bo nie będzie inaczej zatrudniony.
— Bo zmienię go na lepszy model…
— Dokładnie. Ale jest część pracodawców, którzy mają renomę i wysyłają pracowników na szkolenia.
— Wysyłają płacąc za to szkolenie? Ilu jest takich pracodawców?
— Tak, płacąc za szkolenia, choć w ostatnim czasie nie jest tego dużo. To kilkaset
skierowań rocznie. Dlatego kilkaset, bo są szkolenia w ramach Kapitału Ludzkiego
bezpłatne i pracodawca wysyła wtedy chętniej.
— Czyli wracamy do pieniędzy unijnych. Jeżeli pracodawca wie, że za szkolenie
jego pracownika zapłaci ktoś inny, to chętnie wysyła.
— Są również szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego w części tylko
doﬁnansowywane, a część musi dopłacić pracodawca. W przypadku dużych ﬁrm
jest to nawet 50%. I pracodawcy z tego korzystają. Szkolenia odbywają się w czasie
godzin pracy, więc w pośredni sposób pracodawca za to płaci — wypłacając wy-
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nagrodzenie pracownikowi, jak za wykonywaną w tym czasie pracę. I oprócz tego
doﬁnansowuje to szkolenie.
— A zdarzył się taki przypadek, że przyszedł pracodawca i zadeklarował, że sam
zapłaci za podniesienie kwaliﬁkacji swoich pracowników?
— Teraz tak jest wyjątkowo. Ale jak skończą się projekty unijne, to na pewno
tak będzie. Porządne ﬁrmy mają tą świadomość, że pracownik musi być szkolony,
w różnych dziedzinach. Firmy, które są ugruntowane na rynku korzystają nawet
ze szkoleń typowo miękkich np. radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe.
Ostatnio modna jest relaksacja.
— Czy widzi Pan jakąś dynamikę w ilości szkoleń w ostatnich latach? Jaka część
— to inicjatywy oddolne pracowników?
— Zakład Doskonalenia Zawodowego szkoli rocznie ponad 14 tysięcy osób
na różnego rodzaju kursach, w tym BHP. Część osób pochodzi z wolnego naboru,
część skierowana jest przez urzędy pracy lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub pracodawców. Znaczna liczba korzysta ze szkoleń w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Rocznie to około 3 tysięcy osób — to są szkolenia dłuższe.
W latach, gdy nie było dostępu do środków unijnych, w ciągu roku mieliśmy 11
tysięcy osób. Z własnej inicjatywy przychodzi w ciągu roku kilkaset osób i za własne pieniądze podnosi kwaliﬁkacje. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że brakuje
pieniędzy w urzędach pracy i nawet bezrobotni sami przychodzą do naszych ośrodków, by podnieść swoje kwaliﬁkacje.
— Jakie to są szkolenia? Szkolenia zawodowe?
— Różne. Są przede wszystkim szkolenia zawodowe dające dodatkowe umiejętności. Bardzo dużo szkolimy operatorów wózków jezdniowych, spawaczy. Daje to
dodatkowe uprawnienia. Florysta, czyli układanie kwiatów też jest dosyć popularny. I oczywiście kursy komputerowe. Tu wiele osób przychodzi, nawet dla własnych
potrzeb.
— A jakie systemy zachęt do podnoszenia kwaliﬁkacji można stworzyć dla obu
stron: pracowników i pracodawców? Jakie zachęty systemowe powinny pojawić się, by
więcej osób z własnej inicjatywy przychodziło na szkolenia? A z drugiej strony by pracodawcy wysyłali swoich pracowników?
— Pracodawcy chętniej wysyłaliby swoich pracowników, gdyby mieli z tego tytułu preferencje ﬁnansowe, np. zwolnienie z części jakiegoś podatku czy jakieś inne
zachęty ﬁnansowe. Wtedy więcej traﬁałoby do nas osób skierowanych przez pracodawców. Bo dzisiaj pracodawca szkoli, by ten pracownik był lepszy i wydajniejszy,
by zapoznał się z nową technologią czy systemami.
— A z pozycji pracownika?
— Pracownik już dzisiaj jest świadomy, że dla niego podnoszenie kwaliﬁkacji
jest bardzo ważne. Na rynku pracy jest rotacja, zakłady przyjmują i zwalniają pra-
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cowników. Nikt nie ma pewności, że w jednym zakładzie czy w jednym zawodzie
będzie pracował całe życie. Na świecie zmienia się pracę i zawód 6-7 razy w życiu.
W Polsce też do tego dojdzie. Od 20-tu lat mamy trwałe bezrobocie. Pracownicy
zdają sobie sprawę, że trzeba mieć zapas wiedzy, by móc zmienić stanowisko w zakładzie pracy albo zakład pracy.
— We Francji i Holandii zakładane są w zakładach pracy fundusze szkoleniowe,
w Wielkiej Brytanii — indywidualne konta szkoleniowe pracowników. Co w Polsce
sprawdziłoby się?
— U nas też pracodawca może założyć fundusz szkoleniowy, ale z własnych pieniędzy. Nie ma zachęt ﬁskalnych i ﬁnansowych. W krajach wysokorozwiniętych jest
jeszcze coś takiego, że jeżeli pracownik w ciągu roku dwa razy nie przeszkolił się, to
trzeba go zwolnić. Są nawet takie metody. W Polsce jeszcze tego nie ma, ale świadomość konieczności podnoszenia kwaliﬁkacji jest bardzo duża, szczególnie osób
wchodzących na rynek pracy, młodych. Dotyczy to także części osób w średnim
wieku.
— Niektóre francuskie ﬁrmy wprowadzają bilans kompetencji przedsiębiorstwa…
— To jest bardzo dobra metoda. Jeżeli to dotyczy poważnej ﬁrmy, przedsiębiorca
może planować wtedy rozwój ﬁrmy. I pod tym kątem szkoli swoich pracowników.
— A czy potrzebny jest system certyﬁkacji umiejętności nabytych w sposób alternatywny do klasycznego systemu edukacji zawodowej? Myślę tu nie tylko o świadectwach
posiadania kwaliﬁkacji uzyskanych w czasie studiów czy kursów, ale także o potwierdzeniu kwaliﬁkacji nabytych podczas wykonywania pracy, w sposób nieformalny.
— Jest taki system potrzebny. We Francji funkcjonuje taki system potwierdzania kwaliﬁkacji nieformalnych. Są takie przypadki, że ktoś całe życie pracuje jako
malarz, układa glazurę. Robi to bardzo dobrze. Nauczył się tego sam przez wiele lat.
A nie ma żadnego certyﬁkatu, który stwierdza, że on jest fachowiec w tej dziedzinie.
Takie potwierdzenie nieformalnie zdobytych umiejętności powinno być robione.
Dopiero zaczynamy. Jest kilka projektów unijnych w ramach których można potwierdzić takie kwaliﬁkacje. Specjalna komisja stwierdza, że dana osoba to umie.
Często bywa tak, że ten pracownik jest lepszym fachowcem niż ten, który skończył
odpowiednią szkołę. To jest na pewno potrzebne. Jako Zakład Doskonalenia Zawodowego mając duże doświadczenie szkoleniowe (65-cio letnie), wiemy jak takiego
pracownika można sprawdzić, jakie testy zrobić mu.
— Jakie mogą być instrumenty zwiększające jakość i przejrzystość nabywanych
kwaliﬁkacji?
— Musi być przede wszystkim tożsamy system egzaminów, jednolity dla wszystkich. Dla danego oczywiście zawodu.
— To tak jak system jednolitego sprawdzania w całym kraju umiejętności kierowania pojazdami?
— Dokładnie. I wszyscy wiedzą, że to trzeba tak a nie inaczej robić. Jeżeli ktoś
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zda, to wiadomo, że umie jeździć. Jednolity musi być też system potwierdzania kwaliﬁkacji zdobytych nieformalnie.
— I na koniec zapytam, jakie znaczenie mają systemowe rozwiązania dotyczące
nauki przez całe życie?
— Szykowana jest teraz ustawa o szkolnictwie zawodowym i o kształceniu ustawicznym. Po pierwsze ﬁrmy, które prowadzą szkolenia powinny być zweryﬁkowane. Bo takich ﬁrm są teraz tysiące. Są takie ﬁrmy, które myślą, że szkolenie to jest
to samo, co sprzedawanie pietruszki na straganie. Ktoś zakłada ﬁrmę w domu, wynajmuje gdzieś salę, ma jakiś program szkoleniowy lepszy lub gorszy i uważa, że
szkoli. Musi być weryﬁkacja ﬁrm szkoleniowych. Muszą mieć bazę, wykładowców,
odpowiednie programy i musza być sprawdzane co jakiś czas. Druga rzecz, to świadomość ludzi, że szkolić się trzeba przez całe życie. Prosty przykład: ktoś skończył
studia 20 lat temu a inny — w tym roku. To zupełnie co innego, nawet choćby sprawa informatyki — wiadomo jak to było kiedyś, a jak teraz jest. Musi też być system
promujący kształcenie ustawiczne. A jeżeli chodzi o pracodawców muszą być jakieś
zachęty ﬁnansowe. Z pewnością to bardzo pomogłoby.
— Dziękuję bardzo za rozmowę.

3. Wywiad z Bożeną Barbarą Krasnodębską —
dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku
— Czy w województwie podlaskim pracownicy szkolą się, z pani perspektywy?
— Szkolą się. Ale ja reprezentuję perspektywę oświaty — sektora publicznego. Wszyscy nauczyciele całe życie uczą się, muszą podnosić swoje kwaliﬁkacje.
Ale też jako pracodawca mam swoich pracowników i bardzo zależy mi na tym,
by podnosili oni swoje kwaliﬁkacje. Korzystają więc z wszelkich możliwych form
szkoleń.
— Tu Pani mówi o dwóch różnych sprawach, gdy pracownicy z własnej woli lub
potrzeby podnoszą kwaliﬁkacje, a z drugiej strony pracodawca, który czuje lub nie
taka potrzebę — wysyłania na szkolenia. Albo inwestuje w swoich pracowników, albo
nie inwestuje.
— Dokładnie tak jest. Taka jest rzeczywistość. Czyli po pierwsze świadomość
pracownika, po drugie świadomość pracodawcy. Ta świadomość pracowników
nadal jest niska.
— Nawet w oświacie?
— Jeżeli chodzi o pracowników administracyjno-biurowych, tak. Jeżeli chodzi
o nauczycieli — nie, bo oni widzą taką potrzebę. Widzą potrzebę, szkolą się sami
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i też pracodawca ich do tego inspiruje, motywuje. Zresztą mamy w Polsce mechanizmy, które pozwalają motywować, w jakimś stopniu satysfakcjonować ﬁnansowo.
Człowiek, który podnosi swoje kwaliﬁkacje ma wyższe uposażenie.
— Jest nauczycielem mianowanym, dyplomowanym….
— Tak, ma stopnie awansu zawodowego, ma dodatek motywacyjny, oprócz tego
są inne formy, np. nagrody. Natomiast pracownicy administracyjni — ich pracodawca powinien naprawdę zachęcić. Tu jest ogromna rola pracodawców.
— Kto płaci za te szkolenia?
— Oczywiście pracodawcy. Ja, jako pracodawca mam specjalny fundusz na szkolenia i z tego funduszu doﬁnansowuję w całości szkolenia pracownikom.
— Pani wzorem Francji i Holandii stworzyła fundusz szkoleniowy w swojej ﬁrmie?
— Tak. Pracodawca w jednostce budżetowej ma prawo zaplanować wydatki.
W takim planie zakładam pulę pieniędzy na szkolenia pracowników. Tych pieniędzy jest tyle, by każdy pracownik mógł skorzystać z przynajmniej jednego szkolenia
w ciągu roku.
— Mówi Pani o własnej ﬁrmie. Ale spróbujmy to uogólnić. Czy w ostatnich latach
ﬁrmy, z którymi pani współpracuje szkolą więcej swoich pracowników?
— Centrum Kształcenia Nauczycieli jako instytucja publiczna w swoim statucie
ma zapisane kształcenie w formach szkolnych i w formach pozaszkolnych. Szkoły
dla osób dorosłych są całkowicie bezpłatne. Są to szkoły umożliwiające podniesienie kwaliﬁkacji na poziomie średnim, czyli ogólniaki i uzupełniające licea ogólnokształcące, ale też szkoły policealne. Szkoły policealne dające szansę dorosłym na
uzyskanie kwaliﬁkacji w dwuletnim lub rocznym cyklu kształcenia. Jeszcze raz podkreślam bezpłatnie, tu wystarczy inicjatywa osoby powyżej 18-tego roku życia, żeby
chciała coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli ma nawet zawód, to patrząc z perspektywy
rynku pracy, czy ten zawód będzie uprawiała do końca życia. Wiemy, że dziś już tak
nie jest. Ta świadomość jest bardzo istotna. Ta osoba może w między czasie uzyskać
kwaliﬁkacje do wykonywania kolejnego zawodu, trochę zmienić branżę.
— I dzięki temu czuć się bezpieczniej na rynku pracy.
— Zdecydowanie. Być bardziej mobilna na rynku. Jeżeli traci pracę w danym
zawodzie, może szukać w kolejnym, bo ma już dokumenty uprawniające do wykonywania nowego zawodu. Moja instytucja funkcjonuje od 5-ciu lat. W pierwszym
roku funkcjonowania, w roku 2005, mieliśmy jedną klasę szkoły policealnej, czyli
około 30-tu osób. W tej chwili mamy 16 oddziałów razy około 30 osób. To daje
około 500 osób.
— W jakich zawodach kształcicie?
— W szczególności są to zawody administracyjno-biurowe. Wiele osób kończy
technika administracji, technika prac biurowych. Ale też kształcimy w zawodzie
cieśla, dekarz, technik cyfrowych procesów graﬁcznych, technik bezpieczeństwa
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i higieny pracy, technik informatyk — bardzo popularny. Ostatnio wprowadziliśmy
i cieszy się dużym powodzeniem zawód ﬂorysta, czyli układanie bukietów, wystroje sal. I wiele korzysta osób, które są już na rynku pracy, już gdzieś pracują i nie
koniecznie w kwiaciarniach. Bo wiadomo, że do tej pory ludzie pracujący w kwiaciarniach nie mieli potwierdzonych kwaliﬁkacji. Szef — to najczęściej ta osoba,
która posiada kwaliﬁkacje, pracownicy mają zazwyczaj umiejętności, ale nie mają
potwierdzonych kwaliﬁkacji. I tutaj system potwierdzania kwaliﬁkacji uzyskanych
w sposób nieformalny ma ogromne znaczenie.
— By potwierdzić kwaliﬁkacje w dziedzinie ﬂorystyki proponuje Pani skończenie
dwuletniej szkoły. Ale jest jeszcze inna metoda stosowana w Europie Zachodniej, gdzie
można potwierdzić nieformalnie zdobyte kwaliﬁkacje przez system egzaminów.
— I w tym kierunku, myślę, edukacja zawodowa pójdzie. Zresztą takie są propozycje minister edukacji Katarzyny Hall. Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek.
Po co taki człowiek ma dwa lata chodzić do szkoły, jeżeli on umiejętności posiada.
Wystarczy żeby przyszedł do ośrodka egzaminacyjnego (akredytowanego, czyli posiadającego pewien standard, pracującego według określonych procedur — oczywiście identycznych w całym kraju , a nawet w Europie) żebyśmy mogli sprawdzić
kwaliﬁkacje w ciągu jednego np. dnia. Taka osoba dostałaby certyﬁkat w języku
polskim i dobrze by było — także angielskim, uprawniający do pracy i w Polsce, i w
Europie. To jest konieczne w dzisiejszych czasach. Tylko jest druga strona medalu:
czy pracodawcy mają świadomość, że w swoich szeregach powinni mieć ludzi, którzy mają potwierdzone kwaliﬁkacje. Czy im wystarczy, tak jak dzisiaj, zatrudnienie
pracownika, którego przyuczą do zawodu — bez potwierdzania kwaliﬁkacji.
— Do tej pory mówiła Pani o kształceniu bezpłatnym prowadzonym w CKU, ale
jest druga dziedzina działalności Centrum.
— To kursy, już odpłatne. Proponujemy szkolenia dla wszystkich dorosłych. Specjalizujemy się jednak w szkoleniach dla pracowników sektora edukacji. Podobnie
jak ja, wielu pracodawców refunduje część kosztów szkolenia swoim pracownikom
— najczęściej w około 50-ciu procentach. 50% dopłaca sam pracownik.
— Jaki wpływ na rynek szkoleniowy mają środki pochodzące z Unii Europejskiej?
— Zdecydowanie widzimy wzrost zainteresowania szkoleniami. W latach 2004-2006 zaczęły się masowe szkolenia pracowników. Teraz mamy już boom szkoleniowy, dzięki programowi Kapitał Ludzki. Firmy szkoleniowe , z trudem zdobywające pieniądze na szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, często nie
mogą znaleźć osób zainteresowanych danym szkoleniem. Znowu są dwie strony
medalu: pytanie czy proste szkolenie -typu języki, technologie komputerowe — czy
specjalistyczne — pod potrzeby rynku pracy, konkretnego pracodawcy, wcześniej
wydyskutowane. Szkolenia takie, po których i pracodawcy i pracownicy będą zadowoleni. Na pewno jest wzrost zainteresowania szkoleniami, i udział w nich jest
z każdym rokiem większy.
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— Wrócę do pytania o doﬁnansowanie unijne: czy jest wprost proporcjonalna zależność pomiędzy dostępnością do refundacji ze środków unijnych a chęcią szkolenia czy
szkolenia się. Jak zachęcić i pracodawców i pracowników do podnoszenia kwaliﬁkacji?
— Zdecydowanie, im większa refundacja, tym udział w szkoleniach jest większy. Zdecydowanie jest łatwiej pracodawcy wysłać pracownika na szkolenie, kiedy
nie musi ponosić kosztów tego szkolenia. Pracodawca jeszcze bardziej cieszyłby się,
gdyby miał to szkolenie celowane, czyli traﬁone dokładnie pod potrzeby danego
pracodawcy.
— Zwraca Pani po raz kolejny uwagę, że powinny być skorelowane szkoleniami
z potrzebami konkretnych pracodawców i potrzebami rynku pracy.
— Absolutnie tak. Ja kończyłam studia techniczne i pracowałam w szkole zawodowej wiele lat. Współpracowałam z pracodawcami, znam potrzeby pracodawców,
często z nimi rozmawiam i wiem, że oni potrzebują specjalistycznych szkoleń. Ale
też nie zawsze chcą współpracować z instytucją szkoleniową. Byłoby super, gdyby
taka współpraca była: pracodawca — instytucja szkoleniowa. Wiadomo, że nie każda instytucja szkoleniowa ma sprzęt, oprogramowanie, urządzenia, na których powinno być przeprowadzone szkolenie. Czyli współpraca z pracodawcą na zasadzie
udostępnienia jego wyposażenia, a instytucja szkoleniowa zapewnia obsługę, organizację, szkoleniowca. To przyniosłoby jeszcze większe efekty.
— Jakie można stworzyć systemy zachęt do podnoszenia kwaliﬁkacji kadry pracowniczej?
— Z punktu widzenia pracownika? Każdego interesuje możliwość awansu. Pracownik musiałby wiedzieć, jaki jest system wchodzenia na kolejne szczeble kariery
po podniesieniu kwaliﬁkacji. Czyli jasny i czytelny system funkcjonujący w zakładzie, gdzie widać wyraźnie, że jeżeli pan zrobi to i to, to będzie pan miał o tyle większe uposażenie, wyższe stanowisko.
— Jeżeli chodzi o pracodawców, to najskuteczniejsze są metody ﬁnansowo-ﬁskalne…
— I tutaj odciążenie pracodawcy od pokrywania kosztów czy zwolnienie w jakiejś części z opodatkowania. Może stworzenie indywidualnych funduszy szkoleniowych dla pracowników, współﬁnansowanych, refundowanych. Na pewno odciążenie pracodawcy. Wtedy chętniej pracodawcy wysyłaliby swoich pracowników na
szkolenia.
— Jakie mogą być instrumenty zwiększające jakość i przejrzystość nabywanych
kwaliﬁkacji?
— Najistotniejsze by był jasny i czytelny system certyﬁkowania, czyli by były
w Polsce akredytowane ośrodki, powszechnie dostępne, całoroczne. Akredytowane,
czyli posiadające swój standard, posiadające fachowców w danej branży i ci fachowcy pracujący również według określonych standardów. Musi być jasna informacja,
na jakim stanowisku jakich kwaliﬁkacji się wymaga. Czyli świadomość pracodawcy
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— przyjmowanie pracowników z określonymi kwaliﬁkacjami na dane stanowisko.
A te kwaliﬁkacje powinny być potwierdzane w ośrodkach egzaminowania.
— Jakie znaczenie mają systemowe rozwiązania dotyczące nauki przez całe życie?
— W dzisiejszych czasach nie ma innego wyjścia. Oczywiście te systemowe rozwiązania są ogromnie ważne, czyli możliwość zdobywania uprawnień i kwaliﬁkacji
w sposób formalny, potwierdzania kwaliﬁkacji zdobytych w sposób nieformalny
oraz udział w edukacji szkolnej. Teraz ten system jest budowany przez państwo. Są
przygotowywane zmiany w kształceniu zawodowym obejmujące edukację młodzieżową w połączeniu z edukacją dorosłych. Są planowane branżowe centra kształcenia zawodowego, w których to będą funkcjonowały szkoły dla młodzieży, szkoły dla
dorosłych oraz ośrodki egzaminowania. Taki system powinien powstać, tylko nie
może on być tworzony na szczeblu samorządu czy pojedynczej jednostki. Musi być
zaprojektowany i wprowadzony przez państwo.
— Dziękuję bardzo.
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Polskie Radio Białystok

Flexicurity a ubezpieczenia
Społeczne
Wywiad z Przedstawicielem
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Białymstoku
1. Wstęp
Obecnie w Europie z jednej strony przedsiębiorcy domagają się większej elastyczności od pracowników. Uzasadniają to kryzysem gospodarczym i wyzwaniami stwarzanymi przez światową konkurencję. Z drugiej strony mamy żądania
większego bezpieczeństwa zgłaszane przez pracowników. Jak wśród tych pozornych sprzeczności mieści się polski system ubezpieczeń społecznych? Nowoczesny
system ubezpieczeń społecznych jest — obok elastycznych i bezpiecznych umów
o pracę, aktywnej polityki rynku pracy, nauki przez całe życie — jednym z ﬁlarów
ﬂexicurity.

2. Wywiad z Maciejem Łosiem — zastępczą dyrektora
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
— Czy obecnie obowiązujący w Polsce system ubezpieczenia społecznego zaspokaja potrzeby pracowników czy pracodawców?
— Ma zaspokajać potrzeby pracowników — to podstawowy warunek. Przede
wszystkim chodzi o to, by pracownik miał ubezpieczenie i to ubezpieczenie pokrywało ryzyko. Dlatego tak naprawdę zaspokaja potrzeby i pracowników i pracodaw-
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ców. Z samej funkcji składki wynika właśnie to, że pracodawcy płacą składkę tytułem pokrycia ryzyka: ryzyka starości, niezdolności do pracy — tej długoterminowej
czyli renty i tej krótkoterminowej, czyli zachorowania.
— Czyli zdaniem Pana, i pracownicy i pracodawcy powinni czuć oparcie w tym
systemie. Przechodząc do szczegółów, zapytam o to, czy polski system stworzony jest
z myślą o ludziach zatrudnionych w ramach klasycznej umowy o pracę?
— System ubezpieczeń społecznych do czasu reformy w 1999 roku był pomyślany
pod potrzeby ludzi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Od 1 stycznia 1999
system ubezpieczeń społecznych chroni wszystkich, którzy maja chociaż jeden tytuł do
ubezpieczenia społecznego. A tych tytułów jest wiele. To może być klasyczna umowa
o pracę, umowa zlecenie, wszelkie aktywności zawodowe i… brak aktywności zawodowej. Aktywność zawodowa rozumiana w ten sposób, że mogę prowadzić działalność
gospodarczą, mogę wykonywać jakieś czynności w ramach umowy agencyjnej. Brak
aktywności zawodowej to znaczy to, że ktoś jest bez pracy bez prawa lub z prawem do
zasiłku — też ma ten tytuł do ubezpieczenia społecznego. Przy czym w zależności od
tego, czy otrzymuje zasiłek, czy nie, będzie miał ubezpieczenie społeczne obowiązkowe
bądź też tylko ubezpieczenie zdrowotne. Czyli teraz w Polsce wiele jest uprawnień do
ubezpieczenia społecznego, poza klasyczną umową o pracę. Nawet w przypadku samozatrudnienia, gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, ale pracuje na rzecz swojego
byłego pracodawcy, też jest objęty systemem ubezpieczeń społecznych.
— Czy system składek na ubezpieczenie społeczne koresponduje z proponowanymi
elastycznymi umowami o pracę? Czy gwarantuje takie same uprawnienia dla pracowników tymczasowych i dla osób zatrudnionych na mocy klasycznej umowy o pracę?
— Tak, w zasadzie koresponduje. Nie widzę zagrożeń dla osób zatrudnionych
np. na podstawie umów tymczasowych. Poza tym polski system ubezpieczeń społecznych nie funkcjonuje tylko w ramach naszego kraju, funkcjonuje w ramach Unii
Europejskiej. Nawet jeżeli pracownik tymczasowy wyjeżdża do pracy zagranicę, to
też ma zagwarantowane ubezpieczenie. Niezależnie od tego czy będzie w tym kraju
czy w innym — dalej ma zagwarantowane ubezpieczenie. Przy czym, w zależności
od tego gdzie tę pracę będzie wykonywał, albo na czyją rzecz, to będzie podlegał albo
systemowi ubezpieczeń społecznych w Polsce, albo właśnie zagranicą — w UE.
— Czyli stawia Pan tezę, że system ubezpieczeń społecznych funkcjonujący w Polsce, nie ogranicza elastycznych form zatrudnienia. A jak elastyczne formy zatrudnienia mają się do składek emerytalnych, do wysokości naszej przyszłej emerytury?
— Na tak zadane pytanie nie potraﬁę odpowiedzieć. Bo tak jak mówiłem, niezależnie od formy w jakiej jest człowiek zatrudniony, ma zagwarantowane, że będzie
podlegał ubezpieczeniu społecznemu..
— Czyli będzie miał wypłacony zasiłek chorobowy, jeżeli zachoruje…
— Przy czym, gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, do niego należy wybór czy będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu czy nie. I w związku z tym,
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czy będzie uzyskiwał ten zasiłek czy nie. I jeszcze warunek niezbędny, by ten zasiłek otrzymać — to składki muszą być opłacone w terminie. Teraz trwają prace
ustawodawcze nad zmianą ubezpieczenia chorobowego, prawdopodobnie będzie
wprowadzony obowiązek ubezpieczenia chorobowego. Pozostałe formy zatrudnienia mają zagwarantowane ubezpieczenie chorobowe. Tu musimy jeszcze rozróżnić
ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie zdrowotne. W zasadzie każdy, kto ma tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, ma od razu tytuł do
ubezpieczenia zdrowotnego — tj. możliwość udania się do lekarza i pokrycia kosztów leczenia. A to ubezpieczenie chorobowe gwarantuje, że w razie niezdolności do
pracy osoba uzyskuje zasiłek z systemu ubezpieczeń społecznych.
— Ale czy pracownik, który pracuje w niepełnym wymiarze albo na umowę zlecenie ma także prawo do zasiłku chorobowego?
— Ma. To nie ma znaczenia w jakim wymiarze pracuje. Wymiar pracy nie wpływa w ogóle na prawo do zasiłku. Jedyną okolicznością warunkującą jest to jak dużo
zarabiamy. Bo jeżeli będę pracował nawet na pół etatu, ale będę zarabiał 8 tysięcy
złotych, od tego będę miał policzony zasiłek. Przychód mówi nam naprawdę o tym
jakie będę miał zabezpieczenie.
— Czyli przekonuje Pan, że idea ﬂexicurity nie jest hamowana w Polsce przez zły
system ubezpieczeń społecznych.
— Nie jest. Tym bardziej, że do końca 1998 roku system był pomyślany pod osoby pracujące na podstawie klasycznej umowy o pracę. A dzisiaj nie ma takiego rozróżnienia. Niezależnie od formy zatrudnienia mam ubezpieczenie społeczne, czyli
jestem ubezpieczony od wszelkiego rodzaju ryzyk.
— A w przypadku telepracy?
— Też. Choć z telepracą jest głębszy problem. Znam treść proponowanego kodeksu pracy przygotowanego przez zespół naukowców i specjalistów od prawa pracy. Telepraca jest ujęta w ramach nowych rozwiązań kodeksowych. Tu jest problem
z ryzykiem dotyczącym zapewnienia BHP. Generalnie bezpieczeństwo pracy zapewnia pracodawca. W przypadku telepracy pracownik wykonuje pracę z poziomu
swego mieszkania siedząc przed komputerem. I tu jest problem, czy ten ciężar BHP
powinien spoczywać na pracodawcy czy też na tym pracowniku, który sam ma sobie zagwarantować odpowiednie warunki zatrudnienia.
— To później związane jest z ubezpieczeniami społecznymi… Teraz chciałabym
byśmy porozmawiali o emeryturze. Wiem, że człowiek pracując nie myśli, jaką będzie dostawał emeryturę. Czy na taką samą emeryturę mogę liczyć będąc zatrudniona
w ramach klasycznej umowy o pracę, jak pracując czasowo lub na umowę zlecenie?
— Jak mówiłem, nie jest istotna forma zatrudnienia. Jest istotny przychód jaki uzyskujemy z tytułu pracy. Jeszcze trzeba rozróżnić jedną rzecz. Emerytura może przysługiwać na dwóch zasadach. Po pierwsze — na starych zasadach — wypłacana jest
przez ZUS. Do tej pory ciężar wypłaty emerytur rozłożony był na wszystkich aktywnie
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pracujących — w ramach umowy społecznej. Natomiast od momentu wprowadzeniu
nowego systemu ubezpieczeń społecznych ciężar jest przenoszony na tą osobę, która
jest zatrudniona. Z analiz wynika, że ta forma starego obliczania gwarantowała wyższą emeryturę. Według nowych zasad wyliczane emerytury będą mniejsze. Ale jeżeli
człowiek jest przezorny, sam dba o to by pracodawca zgłaszał go do systemu ubezpieczeń społecznych właściwie — czyli wykazywał właściwe podstawy wymiaru składek,
właściwy przychód. Wtedy mamy zagwarantowane, że ta emerytura będzie w miarę
godziwa. W sytuacji gdy godzimy się, że zarabiamy 5 tysięcy złotych, a pracodawca
zgłasza nas do systemu ubezpieczeń społecznych z pensją minimalną, wiadomo, że
sami doprowadzamy do tego, że nie będziemy mieli godziwej emerytury.
— Tu jest ten problem szarej strefy.
— Warto pamiętać, czym więcej zarabiam oﬁcjalnie, tym teoretycznie jestem
lepiej zabezpieczony.
— Jakie są nowoczesne systemy ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę wymogi ﬂexicurity, czyli elastyczności zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy?
— Nie mam wiedzy jak to jest w innych krajach. Patrząc na Polskę, nasz system
jest w miarę nowoczesny. Jest dosyć elastyczny jeśli chodzi o formę zabezpieczenia na wypadek ryzyk objętych ochroną. Należałoby rozróżnić system ubezpieczeń
społecznych a system zabezpieczenia społecznego, czy tez opieki społecznej.
— Najczęściej ubezpieczenia społeczne przedstawiane są jako element systemu zabezpieczeń społecznych.
— A opieka społeczna to kolejny element. Po ustaniu zatrudnienia gdy nie ma
innej formy zabezpieczenia, państwo przejmuje opiekę. Nie wiem, czy istnieje jakikolwiek model, który łączyłby te dwie tak naprawdę różne dziedziny. Niektórzy naukowcy próbują łączyć ubezpieczenia i opiekę społeczną w jeden system zabezpieczenia społecznego. Tyko, że nie ma takiego systemu, który byłby spójny zarówno
w zakresie ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej. W Polsce to są dwa różne
systemy. Ubezpieczenia społeczne gwarantują ochronę związaną jedynie z pracą
(w tym nawet zarejestrowani bezrobotni mają zagwarantowaną opiekę medyczną).
Zaś w przypadku utraty pracy z jakiegoś powodu nie gwarantuje to, że będę miał
prawo do jakiegoś pseudo-wynagrodzenia.
— Jest przecież zasiłek dla bezrobotnych?
— Ale ten zasiłek ﬁnansowany jest z Funduszu Pracy. Od stycznia tego roku jest
jeszcze fundusz emerytur pomostowych. Chcę podkreślić, że sam system ubezpieczeń społecznych nie jest w stanie zagwarantować pełnej opieki dla tych osób, które
utraciły pracę. To jest też związane z koncepcją państwa. Na to jak daleko państwo
posuwa się w opiece po utracie zatrudnienia, mają wpływ politycy.
— Oni decydują o tym, czy to jest państwo socjalne czy też nie.
— Właśnie. Dzisiaj Polska nie jest państwem socjalnym. Trzeba zrobić ukłon
w stronę legislatora, żeby zastanowił się nad tym jak połączyć ze sobą te dwa sys-
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temy, żeby osoby które pozostają bez zatrudnienia miały zagwarantowaną opiekę.
Trzeba odpowiedzieć na pytanie jak daleko powinna być zagwarantowana ta opieka.
Dziś nie ma takiej koncepcji.
— A jakich zmian wymaga polski system ubezpieczeń społecznych, by zwiększyć
poziom zatrudnienia, poziom aktywności zawodowej?
— Myślę, że to nie sam system ubezpieczeń społecznych wymaga zmiany tylko
bardziej koncepcja państwa będzie wpływała na to, czy będzie większy poziom zatrudnienia. Jeżeli patrzymy na poczynania ministerstwa pracy i polityki społecznej,
to ono podejmuje różnego rodzaju programy. M.in. program 50 plus, czyli aktywizacji zawodowej osób, które ukończyły 50 lat. Ważne jest, jakie formy aktywizacji przyjmuje państwo by zwiększyć poziom ludzi aktywnych zawodowo. System
z założenia jest dobry, jest wiele przepisów, które wymagają zmian, bo zmienia się
państwo i społeczeństwo. Poza tym trzeba brać pod uwagę naturę Polaków, którzy
próbują obejść każdy przepis. Tu mówię o tej szarej streﬁe, gdzie pracownicy i pracodawcy godzą się na to by do systemu ubezpieczeń społecznych zgłaszać wynagrodzenie znacznie niższe niż otrzymywane.
— Tak może być przy klasycznej umowie o pracę, przy umowie czasowej czy umowie o dzieło. Nikt z pracowników nie myśli, jak to np. odbije się na jego emeryturze.
— Tu państwo powinno wkroczyć, by uświadamiać obywateli jak powinni reagować na takie sytuacje. Nie mówię o tym, by zgłaszać do organów ścigania, ale nie
godzić się na to. Jeżeli dochodzi do zatrudnienia, żeby było jasno powiedziane, że
jest ubezpieczenie i to naliczone zgodnie z pełną kwotą wypłacaną pracownikowi
albo wcale. Wtedy urywamy tę szarą strefę.
— Ale pracownik często jest w sytuacji bez wyjścia, albo przyjmie warunki pracodawcy, albo nie ma w ogóle pracy.
— Dlatego tu potrzebna jest kampania społeczna, powiększenie wiedzy pracowników, którzy nie znają swoich praw lub nie umieją ich dochodzić.
— Uświadomienie, że godząc się na taki proceder godzisz się na niższą emeryturę…
— Dokładnie tak.
— A jakie są charakterystyczne cechy dla tego regionu — Podlasia?
— Wynika to ze specyﬁki regionu. Województwo podklasie nie należy do najbogatszych. Jest słabo zaludnione. Posiada kilka silnych ośrodków miejskich. Borykamy się, jak Warmia i Mazury oraz Lubelszczyzna — z dużym bezrobociem. Statystycznie u nas jest odrobinę lepiej, ale trzeba pamiętać, że mamy duże bezrobocie
ukryte, szczególnie na terenach wiejskich. Do tego dochodzi przyzwyczajenie ludzi.
Jeżeli ktoś przyzwyczaił się korzystać z pomocy państwa, to dalej będzie korzystał.
Nawet nie próbuje nic zrobić, by tę sytuację zmienić, żeby być aktywnym zawodowo. Z drugiej strony nie dziwię się ludziom, którzy nie chcą iść do pracy i otrzymać
minimalne wynagrodzenie około 900 złotych na rękę za osiem godzin 5 razy w ty-
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godniu. Widzą oni ludzi, którzy potraﬁą umiejętnie korzystać z opieki społecznej
i otrzymują 500-600 złotych. Poziom opieki społecznej jest zbyt pobłażliwy. Nie
ma spójnych działań pomiędzy ośrodkami, które wypłacają świadczenia z opieki
społecznej a tymi, którzy mają aktywizować, czyli urzędami pracy. Tu powinna być
korelacja. Jeżeli osoba nie chce podejmować żadnego zatrudnienia, to ośrodek pomocy społecznej powinien zablokować mu wypłatę świadczeń, bo ten człowiek nie
wykazuje się chęcią pracy. Trzeba rozróżnić te osoby, które chcą pracować i które
nie chcą. Jeżeli to zgramy ten nasz system zabezpieczeń społecznych będzie o wiele
lepszy, nie tylko w województwie podlaskim.
— Dziękuję za rozmowę.

mgr Dorota Sawicka
Polskie Radio Białystok

Flexicurity
a Bezpieczństwo Pracy
Wywiad z Przedstawicielem
Opinii Okręgowego
Inspektoratu Pracy
1. Wstęp
Istota ﬂexicurity w prawie i w praktyce krajów europejskich to łączenie pozornych sprzeczności, czyli elastyczności zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy. Tak to
też określa Komisja Europejska. Mówi ona o kompleksowym podejściu do rynku
pracy, które łączy elastyczne umowy o pracę oraz gwarancję bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracowników.

2. Wywiad z Dariuszem Siwczyńskim — Okręgowym
Inspektorem Pracy w Białymstoku
— Czy w Polsce możliwe jest pogodzenie ognia z wodą, czyli elastyczności i bezpieczeństwa? W Polsce ciągle poczucie bezpieczeństwa daje jedynie umowa na pełen
etat na czas nieokreślony…
— To jest do pogodzenia, tylko wymaga czasu. Przez lata — jeszcze w poprzednim systemie gospodarczym — byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w zatrudnieniu
funkcjonowała tylko jedna umowa — umowa na czas określony. Wielu pracowników
ma zakodowane, że ta umowa gwarantuje im pełnię praw. Natomiast rynek pracy
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zmienia się, mamy różne rodzaje umów, również cywilno-prawne. I oczywiście one
nie są złe. Myślę, że taką podstawową barierą w relacjach pracodawca-pracownik
jest brak zaufania. Widzimy to w czasie kontroli. Pracownicy nie do końca ufają
pracodawcom i pracodawcy nie ufają pracownikom. Tutaj są inne oczekiwania ze
strony pracodawców, inne ze strony pracowników. Co do samej idei ﬂexicurity, to
jest bardzo dobra idea. Tylko, że w dobie globalizacji ta idea nie będzie sprawdzała
się do końca, będzie przegrywała. Globalizacja ma to do siebie, że w znacznym stopniu ogranicza prawa pracowników. Ważny jest przede wszystkim efekt ﬁnansowy.
Zapomina się często o tym, że jest pracownik, że są jego prawa. Oczywiście minimalne prawa są gwarantowane, ale pracownicy chcieliby mieć więcej tych praw.
— Wracając na grunt polski, z Pana perspektywy, jakie są najważniejsze problemy w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem? Pierwsza rzecz, to powiedział
Pan, brak zaufania…
— Tak, brak zaufania. Pracodawcy niejednokrotnie podnoszą ten problem, że
nie ufają pracownikom. Bardzo źle widzą organizację w zakładzie związków zawodowych. Uważają, że jeżeli prowadzą przedsiębiorstwa, robią to na tyle uczciwie
i rzetelnie, że nie ma potrzeby zakładania organizacji związkowych. Jeżeli taki związek powstaje to jest to podważenie ich rzetelności.
— A związki zawodowe to część dialogu społecznego, a dialog społeczny to niezbędny mechanizm, żeby rzeczywiście zaczął działać mechanizm ﬂexicurity, żeby
doszło do porozumienia i ustępstw z obu stron.
— Musi być porozumienie, musi być dialog prowadzony. Ja myślę, że my jesteśmy jeszcze takim społeczeństwem nie do końca wyedukowanym. Pracownicy często nie mają świadomości tego, że inne formy zatrudnienia niż ta umowa o pracę na
czas nieokreślony również zaspokajają ich podstawowe poczucie bezpieczeństwa.
— A zdarzają się przypadki, że do Państwowej Inspekcji Pracy przychodzą pracownicy, którzy przez wiele lat byli zatrudnieni na pełnym etacie na czas nieokreślony
i nagle pracodawca zmienia im formę zatrudnienia? Skarżą się wtedy na działania
pracodawcy.
— Zdarzają się i takie sporadyczne przypadki. Jeżeli mówimy o skargach, od
kilku lat są na niezmienionym poziomie. Około 30% kontroli, które prowadzimy
jest właśnie po skargach pracowników. Dominują skargi związane ze stosunkiem
pracy. Ale nie ma tam rażących nieprawidłowości, przede wszystkim kwestia niewydawania świadectw pracy, niezawarcia umowy na czas. W mniejszym stopniu
występują problemy związane z czasem pracy, w jeszcze mniejszym — dotyczące
wynagrodzenia. Niewypłacanie wynagrodzenia to w dalszym ciągu problem. Obwialiśmy się spowolnienia gospodarczego. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może mieć
to przełożenie na pewne kwestie związane z niewypłacaniem wynagrodzenia. Nie
można powiedzieć, że jest diametralny wzrost takich przypadków, aczkolwiek problem jest.
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— Czego boją się pracownicy, gdy pracodawca proponuje im umowę na czas określony, umowę o dzieło?
— Oni obawiają się, że to jest początek takiej drogi, która będzie prowadziła do
zwolnienia ich z ﬁrmy. Boją się stracić pewne przywileje. Z posiadaniem umowy na
czas nieokreślony wiąże się np. kwestia możliwości wzięcia kredytu. Banki wymagają umowy stałej. Umowa cywilno-prawna nie jest brana pod uwagę przez banki
przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Podobnie umowy na czas określony. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że każdą umowę można rozwiązać. Umowa na czas
nieokreślony to jest takie pozorne poczucie bezpieczeństwa, bo również tę umowę
można rozwiązać. Co prawda pracodawca musi podać przyczynę rozwiązania umowy. Oczywiście pracownik może wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uznanie
wypowiedzenia za nieskuteczne. Ale to ciągle nie chroni pracownika przed tym, że
może on stracić tę pracę. Umowa na czas określony powyżej 6-ciu miesięcy, możne
zawierać taką klauzulę, że rozwiązuje się ją za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.. Nawet jak umowa zawierana jest na długi okres 5-10 lat, w dowolnym
okresie może być rozwiązana.
— To magiczne słowo bezpieczeństwo co to oznacza dla pracownika?
— To jest pewne poczucie dosłownego bezpieczeństwa, stałości. Pracownik nie
musi zaprzątać sobie głowy, że wystąpią jeszcze jakieś problemy w jego zatrudnieniu. Czasy są generalnie ciężkie, są problemy bytowe i ludzie nie chcą mieć problemów związanych z utratą zatrudnienia.
— Co rozumieją pracownicy pod bezpieczeństwem gwarantowanym umową na
czas nieokreślony? Ubezpieczenie, dostęp do szkoleń, świadczenia urlopowe, możliwość awansu?
— Oczywiście te elementy występują, ale przede wszystkim kwestia ubezpieczenia. Co prawda niektóre umowy cywilno-prawne posiadają pewne gwarancje, bo
przy umowach- zleceniach odprowadzane są składki na ubezpieczenie wypadkowe,
zdrowotne. Zmieniła się przecież ustawa o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy
pracy. Od 1 stycznia 2003 roku osoby które ulegają wypadkom przy zatrudnieniu
w oparciu o umowę-zlecenia, mają pewne świadczenia wypadkowe. Ale ta świadomość, to przywiązanie przez lata do tych klasycznych umów jako najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych nadal funkcjonuje. Dużo czasu musi upłynąć, potrzeba
wiele edukacji, by przekonać społeczeństwo, że inne formy zatrudnienia są również
dobre. W tym krajach starej Unii Europejskiej umowa na czas określony jest umowa
powszechną, także inne formy zatrudnienia np. telepraca.
— Ta umowa na czas określony wcale nie wyklucza możliwości awansu czy dostępu do szkoleń, czy świadczeń urlopowych…
— Absolutnie nie wyklucza, są te same możliwości w naszym kraju. Z tym że
inna sytuacja jest w dużych ﬁrmach, korporacjach, natomiast inna sytuacja jest
w małych ﬁrmach, które borykają się z problemami, nie są tak aktywne na rynku.
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Być może tam możliwość awansu czy dostępu do szkoleń jest ograniczona. Choć
jeżeli ﬁrma ma perspektywy rozwojowe, to wydaje mi się, że nie ma znaczenia jaka
jest forma umowy. Jeżeli pracodawca jest świadomy i wie, że warto jest inwestować
w pracownika, bo to mu się opłaci, bo ﬁrma musi się rozwijać, to tutaj nie ma problemów ze szkoleniami. Jeżeli dana osoba sprawdzi się potem, to prędzej czy później będzie miała umowę na czas nieokreślony…
— Czyli edukacja potrzebna jest obu stronom, i pracownikom, i pracodawcom?
— Tu potrzebna jest świadomość obu stronom. My podkreślamy od lat, że nasze
społeczeństwo nie do końca jest świadome tego co rynek pracy i przepisy prawne
oferują. Gdyby pracodawcy i pracownicy znali przepisy łatwiej byłoby im się porozumieć. Mniej byłoby konﬂiktów.
— Jeszcze dopytam o świadczenia urlopowe. Jak jest z naliczaniem urlopów, kiedy
nie jest to umowa stała, a np. umowa czasowa — pierwsza, druga… Czy pracownik
nie traci?
— Oczywiście, że pracownik nie traci. Niezależnie czy to jest umowa na czas
określony czy nieokreślony tutaj pełne prawa są zachowane.
— W Polsce są tzw. statyczne zasady naliczania wysokości odpraw. Odprawa jest
tym wyższa, im dłużej pracujemy. To bardzo poważny wydatek dla pracodawcy, który
nie odkłada pieniądze na ten cel w czasie zatrudnienia danej osoby. Jakie tu są potrzebne zmiany?
— Była zmiana przepisów kilka lat temu. Rzeczywiście w tej chwili liczy się staż
u danego pracodawcy. Gdy potrzeba jest rozwiązania umowy z pracownikiem o dużym stażu, z przyczyn oczywiście nie leżących po stronie pracownika, to rzeczywiście pracodawca zobowiązany jest wypłacić odprawę. Rząd postanowił, że takie
rozwiązanie będzie. Sejm przyjął. I trudno wypowiadać się, czy powinny być jakieś
lepsze rozwiązania. Trzeba zdawać sobie sprawę, że szereg rozwiązań dotyczących
spraw o których mówimy jest dyskutowanych na komisji trójstronnej, gdzie są
przedstawiciele pracodawców, pracowników i rządu. Trzeba przyjąć, że te rozwiązania, które funkcjonują w tym systemie prawa pracy, były konsultowane. To nie są
jednostronne akty prawne, które rząd po prostu przyjął.
— Jak jest z nadgodzinami. W Polsce praktycznie nie prowadzi się ewidencji nadgodzin i pracy w weekendy. Paradoksalnie to może leżeć w interesie pracodawcy. Poza
tym ewidencja nadgodzin może zapobiec zwolnieniu pracownika w czasie kryzysu
w ﬁrmie, gdy nie ma zamówień. Dla porównania w Niemczech są tzw. konta godzin
nadliczbowych. Pracownik sam decyduje, co robi z nadgodzinami. Mogą one posłużyć
do ﬁnansowania późniejszych urlopów typu sabbatical, wcześniejszej lub dodatkowej
emerytury.
— Małe nieporozumienie. W Polsce prowadzi się ewidencję. Jest prowadzona
ewidencja czasu pracy, która obejmuje też weekendy. Są ewidencjonowane te godziny. Chodzi teraz o rozliczenie. Funkcjonuje okres rozliczeniowy, w którym to okre-

— 166 —

sie ten czas musi być zbilansowany. Rzeczywiście rozwiązanie, które jest w Niemczech jest bardzo korzystne. Na pewno dla pracodawcy. Jeżeli sytuacja jest trudna,
może on regulować sytuację czasem pracy. Natomiast czy to jest dla pracownika
korzystne? To ocena subiektywna.
— Nie traci miejsca pracy w czasie kryzysu.
— Nie traci pracy. W Polsce funkcjonują również takie rozwiązania, które
w okresie kryzysu dają pewne możliwości pracodawcy na to by zastosować elastyczny czas pracy. Można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12-tu miesięcy.
Oczywiście w pierwszym, drugim miesiącu czas pracy może być krótszy, bo nie
ma zamówień. Pracownicy pracują np. po 4 godziny. Później ten czas muszą jednak nadrobić i to się musi zbilansować w tym okresie 12-tu miesięcy. Do PIP-u
wpływają takie informacje, że system ten został zastosowany. Teraz na terenie
Okręgowego Inspektoratu Pracy jest kilkanaście firm, które taki system stosują.
Są też inne możliwości. Taką najpopularniejsza formą elastycznego podejścia
jest indywidualna rozmowa z pracownikiem, gdzie pracodawca podpisuje porozumienie z pracownikiem, że jest trudna sytuacja i żeby zakład nie popadł
w tarapaty zmniejsza się czas pracy z pełnego wymiaru na ¾ czy pół etatu. I to
obowiązuje przez jakiś okres. Agnella białostocka wystąpiła z takim rozwiązaniem. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku sytuacja poprawi się, więc
zawarto takie porozumienie z pracownikami. Pracownicy, którzy mieli świadomość tego, że jest to jedyna droga by nie stracić miejsc pracy, na takie warunki
przystali.
— Czyli wracamy do dialogu. Musi być dialog obu stron i kompromis.
— Jeżeli któraś ze stron nie wykaże elastyczności i zrozumienia, to może skończyć się tym, że zakład popadnie w trwałe tarapaty i stracone zostaną miejsca pracy.
Tego obydwie strony chcą uniknąć.
— Elastyczne i bezpieczne umowy o pracę różnie w różnych krajach są rozumiane. W Hiszpanii promowane są umowy na czas nieokreślony , w Holandii regulowana jest praca niestandardowa, w Niemczech ewidencjonowana jest praca
w godzinach nadliczbowych. W Belgii są urlopy typu sabbtical — pracownik może
skorzystać z urlopu na 3-6 miesięcy na okres tzw. wypalenia zawodowego. Warunkiem jest odpowiedni staż pracy: najczęściej 5-10 lat. Które z tych propozycji można
przenieść na grunt polski?
— Ja myślę, że ten system, który w Niemczech jest — ta ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych i później elastyczne podchodzenie do rozliczania czasu pracy.
Takie rozwiązanie byłoby z korzyścią dla naszej gospodarki. Aczkolwiek Inspekcja
pracy nie jest odpowiednim organem do kształtowania tych przepisów, my możemy
tylko podpowiadać. Podczas kontroli słyszymy od pracodawców, jakie rozwiązania
powinny być. Ale pracodawcy przecież też są zrzeszeni i głosy ich dochodzą do rządu, do posłów.
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— Na posumowanie poproszę o zdeﬁniowanie, jak powinny wyglądać z jednej
strony bezpieczne, a z drugiej elastyczne umowy o pracę w Polsce?
— Nie powinno być przekonania, że umowa na czas określony jest złą umową. W firmach powinny funkcjonować różnego rodzaju umowy: część pracowników powinna mieć umowy na czas nieokreślony, część — określony. Powinna
być elastyczność jeżeli o czas pracy — tutaj pracodawcy powinni mieć większe
możliwości. Przede wszystkim jeżeli będzie zrozumienie i pracowników i pracodawców, świadomość że nie są wrogami tylko stronami w dialogu, to będzie
dobry początek zmian. Rozwiązania nie muszą być jednakowe we wszystkich
zakładach. Wszystko powinno być uzależnione od profilu produkcji, możliwości finansowych pracodawcy. Pracownik i pracodawca powinni umieć porozumieć się.
— Dziękuję za rozmowę.
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Rozdział 3:
Godni naśladowania
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dr Adam Adam Tomanek*
Uniwersytet w Białymstoku

Promotech — Trudna Sztuka
Kompromisu
1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
Promotech to ﬁrma o ponad dwudziestoletniej historii. Początki jej funkcjonowania sięgają lat 80-tych, kiedy to, w dniu 8.10.1987 r. zarejestrowała swą działalność
pod nazwą Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Promotech Sp. z o.o.,
później przemianowanego na Promotech Sp. z o.o. Działalność gospodarczą
rozpoczęto praktycznie od chwili rejestracji w sądzie i uzyskania potrzebnych
zezwoleń. Początkowo były to prace projektowo-badawcze z dziedziny prasowania spieków proszków stalowych oraz produkcja oprzyrządowania do tłoczenia
i wykrawania. Od ponad 20 lat ﬁrma pozostaje innowacyjnym wytwórcą, ukierunkowanym na wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych,
starającym się realizować cel zapisany w wizji ﬁrmy a brzmiący: zawsze będziemy
niezawodnym producentem wdrażającym wiodącą technologię w dziedzinie urządzeń
do obróbki mechanicznej i wiarygodnym parterem biznesowym dla naszych klientów.
Jednymi z pierwszych produktów, były i nadal są, uchwyty magnetyczne i elektromagnetyczne. W 1991 roku uruchomiono produkcję wiertarek na podstawie ele*Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
*Opracowano na podstawie:
- materiały wewnętrzne Tomas Consulting
- rozmowa z Sebastianem Rynkiewiczem – Dyrektorem Operacyjnym Tomas Consulting
- źródła internetowe
* Opracowano na podstawie:
- rozmowa z p. Wiktorem Markiem Siergiejem – Prezesem Zarządu Promotech Sp. z o.o.
- źródła internetowe
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ktromagnetycznej. Asortyment produktów stopniowo był wzbogacany i wkrótce
ﬁrma zaczęła zyskiwać międzynarodowe uznanie.
Obecnie przedsiębiorstwo oferuje ponad 300 produktów, m.in.:
• kompletne wiertarki z podstawami elektromagnetycznymi, stosowane w
• nowoczesnym budownictwie, przemyśle stoczniowym, budowie kon• strukcji stalowych, mostów, rurociągów, oraz w pracach remontowych,
• a także podzespoły do produkcji w/w wiertarek,
• frezarki ręczne do ukosowania blach i rur przed spawaniem,
• ukosowarki pneumatyczne do ukosowania i planowania rur,
• portale oraz słupowysięgniki spawalnicze,
• wózki spawalnicze do automatycznego spawania z programowaniem
• procesu spawania, przemieszczające się po płaszczyźnie poziomej oraz
• pionowej,
• obrotniki do spawania rur,
• urządzenia do automatyzacji spawania i cięcia,
• uchwyty elektromagnetyczne i magnetyczne do mocowania przedmiotów obrabianych na szliﬁerkach i frezarkach,
• akcesoria magnetyczne,
• zaginarki do blach,
• spawalnicze systemy portalowe.
Wszystkie wyroby zostały zaprojektowane we własnym biurze projektowym i
charakteryzują się nowoczesnością oraz odpowiadają wymogom i standardom
rynków krajów wysoko rozwiniętych. Funkcjonujący w ﬁrmie dział badań i rozwoju zaangażowany jest nie tylko w opracowywanie nowych urządzeń, ale również
ciągłą modyﬁkację i udoskonalanie już istniejących. Wiele wyrobów i rozwiązań jest
chronionych patentami i wzorami użytkowymi Promotech. Dzięki temu, ponad 90
procent produkcji traﬁa na eksport. Przedsiębiorstwo bezpośrednio sprzedaje do
40 krajów na wszystkich kontynentach, w sprzedaży pośredniej dociera prawdopodobnie do większości państw całego świata. Eksport jest więc podstawą istnienia i
rozwoju ﬁrmy Promotech, która dostarcza swoim partnerom biznesowym unikalne
produkty, z technologią maszynową wiodącą w skali światowej, zapewniając
doskonałą obsługę oraz profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Praktyka dowodzi, że ﬁrma działa zgodnie z przyjętą przez siebie misją, która brzmi:
…dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniem i pasją tworzymy nowe i wyjątkowe
maszyny dla naszych klientów.
Firma konsekwentnie wdraża do produkcji nowe wyroby, rozszerzając zakres
działalności o kolejne dziedziny przemysłu i zdobywając nowe rynki zbytu.
W 1997 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością zgodny ze
standardem ISO 9001. Najnowszy certyﬁkat potwierdza zgodność z wymaganiami
standardu ISO 9001:2000.
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Osiągnięcia i sukcesy ﬁrmy Promotech zostały dostrzeżone przez szereg polskich organizacji i stowarzyszeń, co zaowocowało szeregiem nagród i wyróżnień,
uzyskiwanych w różnych kategoriach i rankingach. Choć wszystkich ich nie
sposób wymienić warto wspomnieć o kilku wybranych. I tak, w 1997 r. ﬁrma zajęła
pierwsze miejsce w regionie i czwarte w kraju w konkursie Pracodawca Organizator
Bezpiecznej Pracy oraz uzyskała wyróżnienie Solidny Partner. Wyniki ekonomiczne
uzyskane przez przedsiębiorstwo w 1999 roku pozwoliły Promotechowi uzyskać 6
lokatę wśród 15 ﬁnalistów konkursu Złoty Grosz, konkursu organizowanego przez
Przekrój, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Uniwersytet Jagielloński. W roku
2000 Promotech został uhonorowany Złotą Statuetką - nagrodą główną w konkursie
Lider polskiego biznesu, uzupełnioną w kolejnych latach o Pierwszy i Drugi Diament.
W tym samym roku ﬁrma otrzymała ponownie tytuł dobrego pracodawcy. W roku
2005, w konkursie Gazele Polskiego Biznesu, Promotech zostaje zaliczony do grupy
najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Od lat święci również
triumfy na poziomie regionalnym. W 2006 roku otrzymuje z rąk okręgowego inspektora pracy tytuł Pracodawcy Bezpiecznej Pracy a w konkursie Innowacje, organizowanym przez Kurier Poranny, zarówno w edycji 2008 i 2009 zajmuje pierwszą
lokatę w kategorii produkcja.

2. Flexicurity w wymiarze organizacji
Promotech jest liczącym się pracodawcą w województwie podlaskim. Choć aktualny stan zatrudnienia, wynoszący około 190 osób nie odpowiada rzeczywistym
mocom przerobowym posiadanym przez ﬁrmę, jednak wykazuje w chwili obecnej
tendencję wzrostową i jest wielce prawdopodobne, że sytuacja taka utrzyma się w
dłuższej perspektywie. Średnia wieku wszystkich pracowników wynosi 38 lat. Prawie
cała załoga posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze a 70% wyższe lub średnie.
Firma jako jeden z największych w regionie eksporterów, przedsiębiorstwo silnie
uzależnione od kontraktów zagranicznych, bardzo mocno odczuła skutki kryzysu
ekonomicznego, który dotknął gospodarkę światową w 2008 roku. W efekcie drastycznego spadku zamówień, sięgającego nawet 60 procent, zatrudnienie w Promotechu
zmniejszyło się o około 100 osób. Zarząd podjął decyzję o nieprzedłużaniu umów
ze świeżymi pracownikami, zatrudnionymi na czas określony. Niestety, rozwiązano
również współpracę z częścią osób o długim stażu zatrudnienia, wykonujących
pracę na czas nieokreślony.
W marcu 2009 roku pracownicy musieli zadecydować – albo będą dalsze zwolnienia, albo wszyscy zgodzą się na pracę w zmniejszonym wymiarze czasu pracy
(na pół etatu przez pięć miesięcy). Zdecydowana większość załogi (około 80%)

— 173 —

przystała na tę propozycję. Sytuacja przedsiębiorstwa, w efekcie stabilizacji, czy
nawet względnej poprawie koniunktury na rynkach międzynarodowych oraz
wytężonej pracy kadry zarządzającej, ukierunkowanej na poszukiwanie nowych
zleceń poprawiła się na tyle, by od sierpnia podwyższyć wymiar etatu z 0,5 do 0,8.
Jednocześnie zarząd powołał specjalny zespół ds. obniżenia kosztów, którego zadaniem była optymalizacja kosztów wyrobów, czyli poszukiwanie usprawnień i
oszczędności w całym procesie produkcji. Oceniając opisany przypadek z perspektywy dnia dzisiejszego, wydaje się, że załoga wraz z zarządem ﬁrmy, dzieląc się
pracą podjęła właściwą, optymalną w danej sytuacji decyzję. Jest to jednocześnie
świetny przykład, ilustrujący jak trudny jest proces zarządzania ﬁrmą, a szczególnie
jej najważniejszymi zasobami jakimi są ludzie. To oni decydują o być albo nie być
ﬁrmy, pozwalają na osiąganie przewagi konkurencyjnej oraz określają możliwości
jej rozwoju. W kontekście koncepcji ﬂexicurity przykład ten należy potraktować
jako wzorcowy model zachowania pracownika i pracodawcy, świadczący z jednej strony o możliwości jednoczesnego łączenia, nawet w sytuacjach krytycznych,
elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy, z drugiej, utwierdzający w przekonaniu, że ten rodzaj polityki powinien być stosowany na co dzień z uwagi na obopólne
korzyści osiągane przez obie strony stosunku pracy.
Promotech, o czym świadczą liczne wyróżnienia i nagrody uzyskiwane w całej,
ponad dwudziestoletniej historii przedsiębiorstwa jest ﬁrmą praktykującą permanentnie politykę win-win, opartą na godzeniu interesów pracownika i pracodawcy.
W ﬁrmie wykorzystywanych jest większość dopuszczalnych prawem form zatrudnienia. Nie jest stosowana jedynie forma pracy tymczasowej. W przypadku
umów o pracę, proces zatrudniania przebiega następująco. Każdy pracownik, który
po raz pierwszy rozpoczyna pracę w Promotechu jest początkowo przyjmowany
do przedsiębiorstwa na okres próbny. Przejście tego etapu daje podstawę do zawarcia kolejnej umowy na czas określony. Obie służą weryﬁkacji przydatności danej
osoby dla ﬁrmy. Ostatecznie, po pozytywnej ocenie pracownika zawierana jest
trzecia umowa, tym razem na czas nieokreślony. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na pracę lub w okresie urlopowym ﬁrma posiłkuje się wieloma byłymi
pracownikami, zawierając z nimi najczęściej umowy zlecenia. Jest to rozwiązanie
przypominające, przynajmniej w sensie pełnionej funkcji, pracę na wezwanie.
Przedsiębiorstwo stosuje bardzo różne formy organizacji czasu pracy. Jest to
ﬁrma produkcyjna, w której korzystanie z elastycznych form zatrudnienia nie zawsze jest możliwe ze względów organizacyjnych. Aktualnie większość załogi pracuje
w trybie dwuzmianowym. Pomimo obowiązującej, sztywnej w sensie formalnym
organizacji czasu pracy, w zakładzie praktykowane i propagowane jest indywidualne podejście do potrzeb pracowniczych. Oznacza to, że w określonych sytuacjach,
np. gdy nie ma możliwości przełożenia terminu wizyty u lekarza czy też gdy istnieje konieczność załatwienia spraw urzędowych, pracownik po zgłoszeniu swo-
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jej potrzeby bezpośredniemu przełożonemu może liczyć na zwolnienie z pracy. W
takiej sytuacji ma jedynie obowiązek odpracowania tych godzin, w dowolnym, uzgodnionym z przełożonym terminie.
Przedsiębiorstwo stawia dosyć wysokie wymagania wobec swoich pracowników.
W szczególności chodzi o posiadane kwaliﬁkacje, umożliwiających wykonywanie
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Wynika to z charakteru prowadzonej
przez ﬁrmę działalności oraz parametrów, które muszą spełniać wytwarzane przez
nią produkty. Tania siła robocza w Chinach, Indiach czy innych krajach Dalekiego Wschodu ogranicza, a wręcz nawet uniemożliwia ﬁrmie konkurowanie za
pośrednictwem ceny. Stąd też w Promotechu szczególny nacisk kładziony jest na
jakość i precyzję wykonania produktów, co w konsekwencji rodzi potrzebę zatrudniania osób o określonych kwaliﬁkacjach i predyspozycjach zawodowych. Zatrudnieni pracownicy muszą zatem spełniać określone, niejednokrotnie wysokie kryteria kompetencyjne. Prowadzona przez ﬁrmę polityka jakościowa tłumaczy również
całą, trzyetapową, opisywaną wcześniej procedurę przyjmowania do pracy. Praktyka
dowodzi, że nie każdy pracownik chce się wdrożyć i spełnić określone, wyznaczone
na potrzeby ﬁrmy normy jakościowe.
W ﬁrmie generalnie nie jest praktykowane zatrudnianie osób, kierowanych do
pracy przez urząd pracy. Przedsiębiorstwo poszukuje pracowników, którzy nie
mają, czy też dotychczas nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia na
rynku pracy. W opinii kadry zarządzającej, są to niejednokrotnie osoby o wysokich kwaliﬁkacjach, choć niekoniecznie dysponujące doświadczeniem zawodowym. Firma w obszarze pozyskiwania pracownika utrzymuje ścisłą współpracę
z Politechniką Białostocką, Katedrą Fizyki UWB, Instytutem Obróbki Plastycznej
w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Powszechnie
stosowanym w przedsiębiorstwie, szczególnie w odniesieniu do absolwentów uczelni wyższych instrumentem aktywnej polityki rynku pracy jest staż. Uczestnicy
staży mają możliwość bliższego zapoznania się z ﬁrmą, ﬁrma z kolei sprawdza czy
dana osoba pasuje do organizacji, odpowiada jej charakterowi i kryteriom pracy
wymaganym przez nią. Wówczas dopiero zapada obopólna decyzja o nawiązaniu
dalszej współpracy bądź jej zakończeniu.
We współczesnym świecie, nieustanne podnoszenie kwaliﬁkacji, doskonalenie
umiejętności oraz poszerzanie wiedzy stało się już standardem. Promotech kładzie
szczególny nacisk na rozwój osobowy i zawodowy pracowników, stwarzając im nie
tylko warunki do wszechstronnej edukacji, ale również kreując możliwości dalszego
awansu. Jest to możliwe, m. in. dzięki sporemu budżetowi przeznaczanemu na szkolenia pracownicze, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które są niezbędne
pracownikom zakładu do wykonywania pracy zawodowej. W szczególności preferowany jest system podnoszenia kwaliﬁkacji metodą wewnętrzną. Bogaty asortyment produkcyjny wyjaśnia potrzebę dysponowania przez pracowników wieloma
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umiejętnościami. Z drugiej strony ich posiadanie jest podstawowym wyznacznikiem statusu i wynagrodzenia pracownika w organizacji. O ile uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ﬁrmę determinowane jest głównie przez jej potrzeby
rozwojowe, decyzje o podnoszeniu poziomu wykształcenia i kontynuacji nauki
są kwestią indywidualną poszczególnych pracowników. Pracownicy sami, prawdopodobnie świadomi tego, że wyższe kompetencje otwierają im drogę do awansu
pionowego chętnie podejmują naukę na studiach wyższych, zarówno pierwszego,
jak i drugiego stopnia. Postawom takim sprzyja jak się wydaje, praktykowany w
ﬁrmie, zwłaszcza w odniesieniu do wyższych stanowisk sposób rekrutacji na
wakaty. Przy ich obsadzaniu, przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności bierze pod
uwagę swoich własnych pracowników. W efekcie, bardzo wiele z zatrudnionych w
Promotechu osób, w trakcie pracy w ﬁrmie zdobyło tytuł licencjata czy magistra.
Przedsiębiorstwo nie utrudnia, a wręcz nawet ułatwia i wspiera, również ﬁnansowo
wszelkie formy podnoszenia przydatnych dla pracownika kwaliﬁkacji.
Firma dba również o bezpieczeństwo socjalne swoich pracowników. W 1996
roku, jako pierwszy zakład w regionie, Promotech wykupił dla pracowników dodatkowe polisy ubezpieczeniowe na życie. Wszystkie zatrudnione w ﬁrmie osoby
mogą liczyć na bezpłatne porady i usługi lekarskie, świadczone w ramach umowy
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zawartej między Promotechem a jednym
z prywatnych centrów usług medycznych.
Promotech w znacznym stopniu współﬁnansuje letni wypoczynek pracowników i ich rodzin oraz prawie w całości pokrywa koszt kolonii i obozów dla ich
pociech. Uzupełnieniem pakietu socjalnego jest możliwość korzystania z pływalni,
sali gimnastycznej, siłowni oraz rywalizacja w ramach organizowanych przez
ﬁrmę zakładowych rozgrywek sportowych. Firma aktywnie kształtuje relacje
międzypokoleniowe, doświadczenie starszych pracowników doceniane jest poprzez nagrody jubileuszowe, a nawiązywaniu właściwych relacji interpersonalnych
sprzyjają organizowane przez zakład imprezy integracyjne.

długa historia przedsiębiorstwa, naznaczona przykładami odpowiedzialnego i podmiotowego podejścia do pracownika. Czas kryzysu, choć niesłychanie bolesny dla
ﬁrmy, w pełni uzasadnia tą tezę. Promotech, niejednokrotnie nagradzany w kategorii
dobrego pracodawcy wykazał się w tych trudnych chwilach umiejętnością godzenia interesów pracownika i pracodawcy, pokazał, jak będąc elastycznym osiągnąć
wyższy poziom bezpieczeństwa na rynku pracy.

3. Wnioski
Właściwe relacje między pracodawcą a pracownikiem to klucz do systematycznego budowania sukcesu ﬁrmy. Niestety w dzisiejszych czasach wielu pracodawców o tym zapomina, zaniedbując swoich pracowników. Dobra atmosfera w
pracy znacząco wpływa na efektywność działania wszystkich pracowników. To
oni budują ﬁrmę i są źródłem jej powodzenia. Od ich pracy zależy wykonywanie
celów ﬁrmy. Jeśli są odpowiednio zmotywowani i traktowani z szacunkiem, pracują
lepiej. Jeśli jest inaczej, efektywność pracy spada. Wiedzą o tym także właściciele i
kadra zarządzająca ﬁrmy Promotech. Niezaprzeczalnym dowodem na to, jest cała,
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dr Adam Tomanek
Uniwersytet w Białymstoku

Drewlux — Zrywamy
ze Stereotypami*
1. Ogólna charakterystyka Drewlux
Drewlux jest polską ﬁrmą działającą na rynku krajowym i zagranicznym od
1990 roku. Firma jest spółką cywilną, której współwłaścicielami są: p. Jan Szmidt
oraz Sławomir Sieńko. Siedziba ﬁrmy mieści się w Szypliszkach, w powiecie suwalskim. Przedsiębiorstwo jest producentem funkcjonalnych, nowoczesnych i estetycznych drzwi z drewna litego do biur, mieszkań, zakładów pracy i urzędów.
Wyroby ﬁrmy cechuje elegancja wykończenia, szeroka gama kolorów, ładne wzornictwo i nowoczesna technologia lakierowania. Ciągły nadzór kadry technicznej
oraz właściciela ﬁrmy w procesie produkcji zapewnia wysoką jakość wyrobów takich jak: drzwi drewniane — zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety okienne,
schody itp. Specjalnością zakładu są zamówienia nietypowe, przyciągające oko
każdego klienta. Nowoczesny park maszynowy, wyspecjalizowana kadra techniczna, profesjonalna załoga, to wyróżniki zakładu, który stara się sprostać coraz
bardziej zindywidualizowanym potrzebom klientów, stawiających na jakość i niepowtarzalność wyrobów.
W grudniu 2007 roku, z powodu zwarcia instalacji elektrycznej doszło do wybuchu pożaru, który strawił budynek o powierzchni około 900 m2 należącego do
przedsiębiorstwa. Zniszczeniu uległo sto wyprodukowanych drewnianych drzwi,
hala produkcyjna z wyposażeniem i maszynami oraz lakiernia. Strażakom udało
się uratować budynek administracyjno — biurowy oraz częściowo magazyn, które zostały wyburzone ze względu na pęknięcia ścian. Straty oszacowano na 2 mln
złotych. Pomimo tego nieszczęśliwego zdarzenia przedsiębiorstwo nie zaprzestało
* Opracowano na podstawie:
- rozmowa z p. Janem Szmidtem – współwłaścicielem ﬁrmy „Drewlux”
- źródła internetowe
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swojej działalności. Nadal się rozwija, swoim zasięgiem obejmując nie tylko rynek
krajowy ale także zagraniczny.

2. Flexicurity w wymiarze organizacji
Obecnie ﬁrma zatrudnia od 30 do 35 osób, z czego około 33% (11 osób) stanowią kobiety. Przed pożarem, w 2007 r. w przedsiębiorstwie pracowały 43 osoby. Po spaleniu zakładu z przyczyn oczywistych rozmiary zatrudnienia musiano
ograniczyć. Ostatecznie udało się uratować 34 stanowiska pracy. Był to znaczący,
bo wynoszący ponad 20% ubytek rozmiarów zatrudnienia w stosunku do poziomu
sprzed nieszczęśliwego wypadku. Hala z biurem została odbudowana jednak z powodu braku możliwości produkcyjnych stracono ponad połowę hurtowni. Obecnie
wszystko jest odtwarzane. Jeśli przedsiębiorstwu uda się osiągnąć stan mocy przerobowych z 2007 roku to prawdopodobnie będzie istniała potrzeba, zwiększenia
zatrudnienia.
W ﬁrmie, z uwagi na specyﬁkę prowadzonej działalności praktycznie jedynymi
stosowanymi formami zatrudnienia są umowy o pracę. Odstępstwem od tej zasady
jest korzystanie z usług projektantów, którzy wykonują swoją pracą na zasadach umowy o dzieło, ale usługę tą należy traktować jako świadczenie zewnętrzne. Zawieranie
z pracownikiem stosunku pracy przebiega w przedsiębiorstwie zgodnie z określoną i dopuszczoną prawem procedurą. Najczęściej pierwszą podpisywaną z pracownikiem umową jest umowa na czas określony. Ten rodzaj umowy daje pracodawcy
możliwość zweryﬁkowania umiejętności i postaw pracowniczych, co jest niesłychanie
istotne, szczególnie w kontekście budowy zgranego, odpowiedzialnego i dysponującego określonymi kwaliﬁkacjami zespołu. Dopiero druga umowa ma charakter umowy na czas nieokreślony, chyba, że pracownik nie sprawdził się do końca albo nie ma
wykształcenia czeladniczego stolarskiego. W takiej sytuacji umowa na czas określony
wiąże obie strony do chwili przystąpienia i pomyślnego zdania przez kandydata egzaminu czeladniczego. Firma stara się przestrzegać tej zasady, bowiem pracownik bez
uprawnień zawodowych może pracować jedynie jako pomocnik stolarza, a nie operator maszyny. Warto zauważyć, że podpisywanie umowy z osobami, nie posiadającymi
wymaganych kwaliﬁkacji na czas nieokreślony mija się z celem, bowiem jak wskazuje
praktyka, rotacja na takich stanowiskach jest bardzo wysoka.
Godziny pracy pracowników mają charakter sztywny. Praca załogi nie może odbywać się bez nadzoru mistrza lub innego przełożonego, co wynika z proﬁlu działalności wykonywanej w ﬁrmie. To potrzeba utrzymania ciągłości cyklu produkcyjnego przedsiębiorstwa wpływa na nieelastyczną organizację czasu pracy, stąd też
wybieranie bądź dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników nie jest praktykowane.
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W przedsiębiorstwie znajdują zatrudnienie osoby z różnych grup wiekowych.
Pracują zarówno osoby młode, w wieku dwudziestu czy dwudziestu kilku lat, jak
i osoby zbliżające się do wieku emerytalnego. Wiek potencjalnego kandydata do
pracy nie jest brany pod uwagę, jako kryterium doboru kadry. Liczą się jedynie
kompetencje i chęć do wykonywania pracy, przez co tak duża rozpiętość wiekowa
jest rzeczą zrozumiałą i akceptowalną. Rekrutacją i selekcją pracowników do ﬁrmy
zajmują się mistrzowie. To oni, odpowiadając za wykonanie prac zleconych muszą odpowiednio dobrać pracowników. W szczególności rzecz jasna chodzi o pracowników z uprawnieniami do wykonywania pracy stolarza. W chwili obecnej, jak
stwierdza p. Jan Szmidt, współwłaściciel ﬁrmy …znalezienie na rynku pracy takiego
pracownika graniczy wręcz z cudem. W przeciągu trzech ostatnich lat ﬁrmie udało
się pozyskać 3-4 stolarzy, przy rotacji wynoszącej około 20-25 osób. Zawód stolarza
jest na rynku lokalnym zawodem deﬁcytowym, co w konsekwencji utrudnia znacząco funkcjonowanie ﬁrmy i obsadzanie stanowisk pracy. Zrekrutowane osoby nie
są wysyłane przez przedsiębiorstwo na szkolenia zewnętrzne. W opinii kadry zarządzającej są one mało efektywne. Dwu czy trzytygodniowe szkolenia nie pozwalają
ich uczestnikowi na nabycie nawet podstaw wykonywania zawodu. Odpowiedzią
na zaistniałą sytuację jest praktyczna nauka zawodu w przedmiotowym zakładzie
pracy. Firma spełnia wszystkie wymogi formalno-techniczne, organizacyjne i merytoryczne dające jej podstawę do realizacji takiego programu. Praca wykonywana
pod okiem mistrza, posiadającego uprawnienia do kształcenia czy też właściciela
zakładu, który ma wykształcenie pedagogiczne w kierunku stolarskim, przynosi lepsze i szybsze efekty niż szkolenie odbywające się z dala od maszyn i narzędzi
pracy, z którymi na co dzień przyjdzie się stykać potencjalnemu pracownikowi ﬁrmy. Rzecz jasna, zachowanie ciągłości produkcji uniemożliwia ﬁrmie jednorazowe przygotowywanie do pracy na danym stanowisku dużej ilości osób. W praktyce
na 4-5 pracowników z dużym doświadczeniem pracy w zawodzie, może przypadać jedna, maksymalnie dwie osoby bez doświadczenia. Jedynie w takiej sytuacji
niezakłócony jest rytm pracy całego zakładu, a jednocześnie, kształcąca się, niedoświadczona osoba nabywa umiejętności praktycznych, wymaganych do tego by być
pełnowartościowym pracownikiem ﬁrmy.
Przedsiębiorstwo Drewlux dostrzegając realne problemy związane z pozyskaniem pracowników do zakładu, zastosowało rozwiązanie nietypowe, łamiąc stereotypy postrzegania miejsca kobiety i mężczyzny na rynku pracy. Branża stolarska choć
zdominowana przez mężczyzn, okazała się miejscem, gdzie z powodzeniem może
również znaleźć zatrudnienie stosunkowo duża grupa kobiet. Firma sięgnęła po nie
jako uzupełniające źródło kadry pracowniczej. Drewlux nawiązał współpracę z PUP
w Suwałkach, podpisując umowę na przeszkolenie 10 kobiet. Firma zobowiązała się
do przyjęcia i zatrudnienia połowy z nich. Ostatecznie, po zakończeniu cyklu zajęć,
w ﬁrmie znalazło zatrudnienie 6 z uczestniczek szkolenia. Godnym podkreślenia jest
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fakt, że na dzień dzisiejszy znaczna część kobiet, uprzednio uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez Drewlux, pracuje w przedsiębiorstwie, zaspokajając w ten
sposób własne i pracodawcy potrzeby. Panie znalazły zatrudnienie na stanowiskach
w hali montażowej, wykonując prace lekkie, mniej skomplikowane, natomiast wymagające precyzji i dokładności. Ten charakter pracy odpowiada naturalnym predyspozycjom posiadanym przez kobiety. Dostrzegają to również pracodawcy, będąc
bardziej zadowoleni z pracy kobiet niż mężczyzn, zajmujących identyczne stanowiska pracy. Twierdzą wręcz, co potwierdzają także efekty pracy, że kobiety przykładają
większą wagę do jakości montażu, wykonując swoją pracę staranniej choć wolniej.
Zgadza się to w pełni z ﬁlozoﬁą wyznawaną przez kierujących ﬁrmą, starających się
kształtować swoich pracowników w kierunku pracy jakościowej, a nie ilościowej. Stąd
też bierze się tak pozytywna opinia na temat pracy zatrudnionych kobiet. Cytując słowa jednego z właścicieli przedsiębiorstwa …ilość to powolne topienie ﬁrmy, jakość to
jej rozbudowa. Choć była to akcja jednorazowa, jednak stanowi godny do naśladowania przykład, pokazując jak z pomocą instrumentów aktywnej polityki rynku pracy
i niestandardowego, kreatywnego myślenia można godzić interesy pracodawcy i pracownika. Z drugiej strony, opisana praktyka jest wzorcową ilustracją prawidłowej realizacji zasady równości szans i płci. Choć w rzeczywistości, początkowo faktycznym
powodem podjęcia decyzji o zatrudnieniu kobiet w zakładzie stolarskim były trudności z pozyskaniem mężczyzn do pracy, tym niemniej w chwili obecnej pracodawcy są
świadomi trafności dokonanego wyboru i tego, jak złudne mogą okazać się stereotypy
utrwalane w świadomości ludzkiej. Strukturę zatrudnienia należy kształtować w sposób racjonalny, kierując się zasadą: właściwa osoba na określonym, odpowiadającym
jej kompetencjom i predyspozycjom stanowisku.
Firma nie stwarza problemów w podnoszeniu kwaliﬁkacji swoich pracowników.
W uzasadnionych przypadkach, z chwilą nabycia pewności, że dana osoba swoją
postawą zasługuje na stałe zatrudnienie, przedsiębiorstwo może nawet sﬁnansować
niezbędny kurs czy szkolenie, przyczyniając się w ten sposób z jednej strony do
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zatrudnieniowego pracownika, z drugiej zaś
zapewniając sobie odpowiedni poziom efektywności pracy. Z pracownikiem podpisywana jest wówczas umowa dwustronna, zobowiązująca go, w sytuacji wcześniejszego od ustalonego w umowie terminu rozwiązania stosunku pracy, do zwrotu
poniesionych przez Drewlux wydatków na kształcenie. Działanie to stosowane jest
przez ﬁrmę z uwagi na wysoką rotację kadry, charakteryzującą całą branżę stolarską. Firma ze względów zarówno ekonomicznych jak i być może jeszcze ważniejszych — etycznych, nie może sobie pozwolić na marnowanie pieniędzy wypracowanych przez pracowników zatrudnionych w zakładzie, zaangażowanych w produkcję
i osiągnięcie jak najlepszego wyniku ﬁnansowego przedsiębiorstwa, przyznając je
tym, którzy się nie sprawdzają. Kłóciłoby się to z rachunkiem ekonomicznym i elementarnymi zasadami wychowania i etosu pracy. Właściciele ﬁrmy, choć zarządzają
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tymi pieniędzmi, są w pełni świadomi tego, że kryje się za nimi pot i wysiłek zespołu zaufanych ludzi, wykonujących najczęściej pracę ﬁzyczną. Są oni odpowiedzialni
za kierowanie ﬁrmą, dlatego też nie wolno im tych pieniędzy marnotrawić.
Każdy pracownik wyrażający chęć do kontynuowania swojej edukacji może liczyć na zrozumienie i przychylność w tym zakresie ze strony ﬁrmy. Przedsiębiorstwo zwalnia takie osoby na czas zajęć czy przygotowania do egzaminów z obowiązków pracowniczych. Przybiera to postać urlopu bezpłatnego, udzielanego
zainteresowanej osobie. Nie jest natomiast praktykowane w opisywanym zakładzie
samo ﬁnansowanie kosztów edukacji. W opinii kadry zarządzającej, przykładanie
się do pracy w ﬁrmie, zabezpiecza w wystarczającym stopniu od strony ﬁnansowej
potrzeby takich pracowników, również te związane z kształceniem.
Podstawowym, choć nie jedynym motywatorem do pracy, na którym bazuje
ﬁrma jest płaca. Funkcjonujący w przedsiębiorstwie system wynagrodzeń powstał
w drodze obserwacji i bogatych doświadczeń zebranych przez właścicieli Drewluxu
zarówno w kraju i za granicą. Aktualnie obowiązujący, i jak się wydaje docelowy
model wynagradzania został przywieziony z Niemiec Zachodnich i zaadoptowany na potrzeby własne. Wybór właściwego rozwiązania płacowego nie był rzeczą
prostą. Jak się okazuje nie wypracowano w tej kwestii rozwiązań uniwersalnych,
które z powodzeniem zdawałyby egzamin w każdej ﬁrmie, niezależnie od proﬁlu
jej działalności, występujących w niej stanowisk pracy czy też wielkości. Firma eksperymentowała z różnymi systemami płacowymi, proponując m.in. wysoką stawkę
godzinową czy też płacę akordową. Ostatecznie wprowadziła system mieszany, stanowiący połączenie wynagrodzenia czasowego z premiowaniem. Zasady wynagradzania znane są wszystkim i określone w regulaminie pracy, stworzonym na potrzeby
przedsiębiorstwa. Pracownikom oferuje obok niekoniecznie wysokiej stawki godzinowej premie uznaniowe, nawet bardzo wysokie, z pomocą których określany jest
szczególny wkład pracownika w efekty pracy zespołu. Wysokość premii określana
jest przez mistrzów, pełniących w ﬁrmie funkcje menedżerskie. To oni, stykając się
na co dzień z członkami zespołu dysponują największą wiedzą i są w stanie najlepiej
ocenić pracę swoich podwładnych. Właściwie dokonywana przez mistrzów wycena
osiągnięć pracowniczych służy wzmacnianiu ich pozycji w zespole oraz postrzegania ich w kategoriach lidera. Sytuacja odwrotna z kolei może stanowić potencjalne
źródło zagrożeń i tak postrzegana wymusza na mistrzach obiektywizm i rzetelność
w tym zakresie. Dodatkowo, różnicowanie wynagrodzeń jest kontrolowanie przez
właścicieli, którzy starają się nie dopuścić do sytuacji toksycznych, szkodliwych dla
całego przedsiębiorstwa i jego pracowników, wpływających negatywnie na atmosferę panującą w miejscu pracy i ostatecznie efektywność zespołu.
W zakładzie, z uwagi na rozmiary zatrudnienia przekraczające 20 osób, funkcjonuje fundusz socjalny. Podział i przeznaczenie środków funduszu określane są
praktycznie przez samą załogę. To ona, biorąc pod uwagę sytuację materialną po-
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szczególnych osób jak również wkład pracownika w całokształt pracy zakładu, decyduje o tym, komu i w jakiej wysokości należy się wsparcie.
Stosowanie jasnych i przejrzystych dla obu stron stosunków pracy, zasad wzajemnej koegzystencji oraz uzależnienie poziomu wynagrodzeń pracowniczych
od zaangażowania i efektywności pracy służy budowie zgranego, rozumiejącego
się zespołu, który nie jest zlepkiem chaotycznie dobranych elementów ale najsilniejszym ogniwem ﬁrmy, decydującym o jej powodzeniu. Dostrzegają to również
właściciele ﬁrmy, w pełni zgadzając się z maksymą zakład jest tyle warty, ile jest
warta jego załoga. Jeśli załoga nie jest skonsolidowana, wartość zakładu jest znikoma. W jego mniemaniu warto, by o tej prawdzie pamiętali wszyscy pracodawcy.
W tym momencie dużo łatwiej będzie i pracodawcom i pracownikom. Pracodawcy
powinni zrozumieć, że bez pracowników nie ma możliwości funkcjonowania zakładu, a pracownicy, że bez pracodawców, którzy nimi kierują nie ma możliwości
zaspokojenia swoich, nawet elementarnych potrzeb. Są to dwie strony, które muszą
współistnieć by przedsiębiorstwo mogło działać.

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej
Podlaskie Centrum —
Motywowanie od Wewnątrz*

3. Wnioski

1. Ogólna charakterystyka ﬁrmy

Drewlux jest ﬁrmą przyjazną dla pracowników. Stara się w pełni zrozumieć
ich problemy, w miarę możliwości pomagając je przezwyciężać. Transparentność
warunków zatrudnienia i wynagradzanie powiązane z indywidualnym zaangażowaniem i kompetencjami posiadanych przez pracowników to cechy wyróżniające
opisywane przedsiębiorstwo. Ograniczony poziom stosowania elastycznych form
zatrudnienia i organizacji czasu pracy w ﬁrmie tłumaczy charakter i proﬁl prowadzonej przez nią działalności. Przypadek ten jednocześnie pokazuje, że wykorzystywanie atypowych form organizacji pracy i zatrudnienia nie może być dziełem
przypadku czy efektem mody, ale musi znajdować swoje głębsze uzasadnienie w potencjalnych korzyściach odnoszonych przez pracodawcę i pracownika.
W szczególności Drewlux stanowi dobry i godny do naśladowania przykład ﬁrmy, która łamiąc przyjęte konwenanse promuje zasadę równości szans i płci, nie
dyskryminując w dostępie do stanowisk pracy kobiet i mężczyzn, niezależnie od ich
wieku czy innych różnic.

Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej powstało w 1992 roku
jako jeden z ośrodków regionalnych FRDL. Siedziba FRDL-PC mieści się w pomieszczeniach Pałacu Lubomirskich w Białymstoku, udostępnionych przez obecnego właściciela obiektu, tj. Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku (WSAP). Sama Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest największą polską
organizacją pozarządową, którą tworzy 16 regionalnych ośrodków z ﬁliami i Polskim
Instytutem Demokracji Lokalnej. Celem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, podobnie jak jej wszystkich jednostek organizacyjnych jest wspieranie samorządności.
Organizacja działa na zasadach apolitycznych, jako instytucja niezależna i niekomercyjna. Została ustanowiona 18 września 1989 roku i wpisana do rejestru fundacji 9
stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści — aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: senator Jerzy Regulski, prof. Walerian
Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński i Jerzy Stępień.
Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej, jako
podstawowa forma demokracji. Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:
• merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego,

Uniwersytet w Białymstoku

* Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
* Opracowano na podstawie:
- Dwadzieścia lat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL, Warszawa 2009.
- Sprawozdanie roczne 2008, FRDL, Warszawa 2009.
- materiały wewnętrzne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum.
- rozmowa z Małgorzatą Anną Szewczyk – Dyrektorem FRDL – PC.
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• wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem terytorialnym,
• wspomaganie polskimi doświadczeniami rozwoju demokracji lokalnej w krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.
Realizując swoją misję Fundacja prowadzi regularne działania na rzecz budowy
więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez
szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych — rządowych i samorządowych, bada jakość świadczonych usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz
podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.
Swoje działania Fundacja kieruje do bardzo szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług
Fundacji są także małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również, przy określonych
projektach — grupy zagrożone marginalizacją.
Fundacja funkcjonuje w oparciu o zasadę partnerstwa, dążąc do utrzymywania
stałych więzi ze współpracującymi podmiotami, zarówno osobami jak i organizacjami oraz różnego rodzaju instytucjami.
Założyciele FRDL na początku lat dziewięćdziesiątych powołali cztery pomaturalne szkoły samorządu terytorialnego i administracji. Wszystkie zostały przekształcone w wyższe szkoły administracji publicznej (WSAP-y) zlokalizowane w Białymstoku, Kielcach, Łodzi i Szczecinie. Służą one wspieraniu rozwoju administracji
publicznej poprzez kształcenie profesjonalnych urzędników administracji. Do dnia
dzisiejszego mury uczelni opuściło ponad 10000 absolwentów. W efekcie stworzenia takiej struktury, Fundacja swoim zasięgiem objęła terytorium całego kraju.
Od 2004 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której głównym zadaniem jest
rozwój rynku usług edukacyjnych oraz propagowanie idei uczenia się przez całe
życie i kształtowania społeczeństwa wiedzy. PIFS jest podmiotem integrującym
środowisko instytucji zajmujących się działalnością szkoleniową. Izba opracowała
i stosuje w praktyce Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, opierający sie na założeniu, że
uczenie się jest warunkiem rozwoju i zwiększania konkurencyjności każdej ﬁrmy,
a istotnym elementem procesu uczenia się są właśnie szkolenia. Kodeks ma za
zadanie ustanawiać standardy konieczne dla funkcjonowania całego rynku szkoleniowego.
Działalność FRDL była wielokrotnie doceniana i nagradzana szeregiem wyróżnień. Spośród najważniejszych warto wymienić:
• UN Habitat Scroll of Honour (1995 r.),
• Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów w Konkursie Pro Publico Bono
(2000 r.),
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• Nagroda Honorowych Skrzydeł dla Świętokrzyskiego Centrum FRDL (2003 r.),
• Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy (2004 r.),
• Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie Najlepsza Inwestycja
w Człowieka (2008 r.),
• Odznaka Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego dla Ośrodka Regionalnego FRDL w Zielonej Górze (2008 r.),
• Medal PRO MASOVIA (2008 r.).
W roku 2009 FRDL obchodziła Jubileusz XX-lecia i jednocześnie w tym samym
roku została przekroczona magiczna liczba miliona uczestników szkoleń realizowanych przez instytucję.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej — Podlaskie Centrum skupia swą działalność w szczególności na rynku regionalnym oferując samorządom lokalnym i ich
jednostkom organizacyjnym szkolenia prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych, interaktywnych metod prowadzenia zajęć, udział w pracach Forów działających przy FRDL-PC, udział w projektach realizowanych przez FRDL-PC, konsultacje i doradztwo ekspertów, pomoc w wymianie informacji, książki i czasopisma
o tematyce samorządowej.
Swoje zadania FRDL-PC realizuje poprzez:
• szkolenia i warsztaty,
• debaty, konferencje, seminaria,
• branżowe fora i kluby,
• doradztwo i konsulting,
• projekty,
• prace badawcze,
• konkursy (np. organizowany od 1995 r. konkurs Za szczególną aktywność
w rozwoju wiedzy samorządowej),
• działalność wydawniczą (m.in. bezpłatny kwartalnik samorządowy „Dialog
Gminny”, docierający regularnie od 1997 roku do wszystkich samorządów
gminnych oraz powiatowych województwa podlaskiego).
Szkolenia organizowane przez Podlaskie Centrum, prowadzone są przez zespół
licencjonowanych specjalistów z takich dziedzin jak: planowanie, zarządzanie strategiczne, pozyskiwanie i zarządzanie funduszami strukturalnymi. Wszyscy eksperci dysponują wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych oraz
w przygotowaniu dokumentacji technicznej, ﬁnansowej i ekonomicznej niezbędnej
przy aplikowaniu o środki unijne. Inną z form działalności Podlaskiego Centrum
FRDL są fora branżowe, skupiające przedstawicieli różnych grup zawodowych jednostek samorządu terytorialnego z regionu. Aktywnie działają: Forum Urzędników
Europejskich, Forum Pomocy Społecznej, Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego, Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Fora te pełnią funkcje
edukacyjno-konsultacyjne, służą podnoszeniu wiedzy oraz umiejętności ich człon-
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ków, a w konsekwencji oddziałują na funkcjonowanie instytucji reprezentowanych
przez samych uczestników, deklarujących przynależność do forum.
Podstawowym narzędziem realizacji założonych przez Fundację celów są projekty realizowane na rzecz szerokiego grona beneﬁcjentów. W całej historii Podlaskiego Centrum, fundacji udało się z powodzeniem zrealizować ich aż kilkadziesiąt.
Aktualnie w fazie końcowej znajduje się, np. projekt Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, przygotowany na potrzeby
wyselekcjonowanych 170 urzędów gmin z terenu całej Polski. O wymiarze projektu
może świadczyć choćby liczba zakładanych szkoleń. I tak, w szkoleniach ogólnych
zaplanowano udział około 5950 osób a w specjalistycznych około 1360. Innym,
zakończonym spektakularnym sukcesem projektem, którego pomysłodawcą była
„Gazeta Wyborcza” a jednym ze współrealizatorów FRDL-PC była Akcja Społeczna Przejrzysta Polska — sześć zasad dobrego rządzenia. W programie udział wzięło
prawie 900 gmin oraz 115 powiatów (w tym 38 miast na prawach powiatu). Akcja
Społeczna Przejrzysta Polska realizowana w latach 2004-2007 została przekształcona
przez FRDL w stały program — realizowany również w kolejnych latach. Jak widać,
w dorobku FRDL-PC znajdują się nie tylko projekty realizowane samodzielnie, wyłącznie na terenie województwa podlaskiego ale również wykraczające poza jego
ramy i tworzone w partnerstwie. Można powiedzieć, że Fundacja wykorzystując
szerokie spektrum instrumentów działa we wszystkich dziedzinach istotnych dla
samorządów terytorialnych, dla rozwoju lokalnego oraz aktywizacji obywatelskiej
będąc instytucją rozpoznawalną w całym województwie podlaskim.

2. Flexicurity w wymiarze organizacji
Na chwilę obecną w Podlaskim Centrum pracuje 11 osób. Wszystkie osoby
pracują na umowę o pracę, w tym 4 osoby wykonują pracę w niepełnym wymiarze
czasu pracy, tj. po dwie na pół etatu i ¾ etatu. Stanowią one zasadniczy trzon kadry pracowniczej. Fundacja posiada również stałych współpracowników. Ich liczba
zmienia się w zależności od bieżących potrzeb organizacji, np. samych trenerów
współpracujących na co dzień z fundacją jest ponad 50-ciu. Fundacja kształtując
swoją politykę personalną opiera się na dwóch jego modelach: modelu sita i modelu kapitału ludzkiego. Na etapie rekrutowania osób do Podlaskiego Centrum
zwykle zamieszczane są ogłoszenia na stronie internetowej fundacji, w siedzibie
WSAP w Białymstoku, na portalu podlaskie.ngo.pl. Czasami ogłoszenia umieszczane są również w prasie. Fundacja w ten sposób poszukuje kandydatów do pracy na
określone stanowiska, np. koordynatora projektu czy też jego asystenta, jak również
rekrutuje osoby do odbycia stażu, ﬁnansowanego przez PUP. Wiadomość taka ogłaszana jest szeroko, określane są warunki jakie musi spełnić dana osoba, (także staży-
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sta), oczekiwania stawiane wobec niej, jej obowiązki, określany jest termin aplikacji,
tj. składania listu motywacyjnego i cv. Z wybranymi osobami, także z potencjalnymi stażystami przedstawiciele fundacji spotykają się na rozmowie kwaliﬁkacyjnej.
Ostatnio ze zrekrutowanej grupy 30-stu osób aplikujących o staż, do rozmowy kwaliﬁkacyjnej zostało dopuszczonych 14-stu kandydatów. Został przygotowany prosty
zestaw trzech pytań, z których jedno dotyczyło znajomości sektora pozarządowego
i fundacji, drugie specyﬁki samorządu terytorialnego, a trzecie, powodu, dla którego dana osoba pragnie odbyć staż konkretnie w Podlaskim Centrum. Pytania z pozoru proste, okazały się w rzeczywistości niesłychanie trudne. Większość kandydatów nie dysponowała jakąkolwiek wiedzą nt. organizacji pozarządowych, a co jest
jeszcze bardziej niezrozumiałe wykazała się niewiedzą z zakresu funkcjonowania
samorządu terytorialnego. Z grona wszystkich kandydatów udało się wybrać 3 osoby, które na tle innych faktycznie dobrze rokowały i podeszły w sposób profesjonalny do rozmowy kwaliﬁkacyjnej, uprzednio się do niej przygotowując. Z uwagi na
potrzeby zatrudnieniowe ostatecznie została zatrudniona 1 osoba, która jak się okazało w przyszłości, po odbyciu stażu została zatrudniona w fundacji jako pracownik
etatowy. Opisana sytuacja daje wiele do myślenia. Ukazuje rzeczywistość taką jaką
jest naprawdę. Jak się okazuje, już na tym wstępnym etapie związanym z podjęciem
zatrudnienia popełniane są przez kandydatów kardynalne błędy, dyskwaliﬁkujące
ich z aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.
Fundacja, dostrzegając problem właściwego doboru pracowników stara się często wykorzystywać narzędzie jakim są staże. To z ich pomocą ﬁrma może zweryﬁkować nie tyle same umiejętności i kwaliﬁkacje pracownika, ale w szczególności
świadomie i aktywnie kształtować swoją politykę personalną, stawiając na osoby
godne zaufania i odpowiedzialne, które przy odpowiednim zaangażowaniu w pracy
i odpowiednich postawach mogą szybko piąć się po szczeblach kariery zawodowej,
podnosząc w ten sposób swoje kompetencje i w efekcie poczucie bezpieczeństwa na
rynku pracy. Instrument ten w samej fundacji jak się wydaje stanowi podstawowe
narzędzie pozyskiwania stałej kadry. Fundacja wielokrotnie zgłaszała gotowość do
przyjęcia osób na staże, i co jest godne wyeksponowania, w fundacji uczestniczyło
w stażach wiele osób. Godnym podkreślenia jest również fakt, że wszyscy stażyści,
którzy z powodzeniem przebrnęli przez ten etap swojej kariery zawodowej znaleźli w fundacji zatrudnienie, a obecnie, jak mówi Dyrektor FRDL-PC p. Małgorzata
Anna Szewczyk — …są ﬁlarami fundacji, pracującymi na odpowiedzialnych, wymagających dużej wiedzy i doświadczenia stanowiskach. Trzy spośród jedenastu osób
zaczynając od pracy szeregowego pracownika pełnią w chwili obecnej funkcje kierownicze. Fundacja nie wydłuża okresu stażu. Najczęściej trwa on 3, 6 miesięcy.
W ﬁrmie przyjmuje się założenie, że jest to wystarczający okres, umożliwiający weryﬁkację opinii, nt. uczestnika stażu. Poza tym, wydłużanie okresu stażu uznawane
jest w opinii fundacji za wykorzystywanie stażystów. Potrzeby ﬁnansowe tych osób,

— 189 —

zwłaszcza, że najczęściej są to osoby rozpoczynające swoją przygodę z pracą zawodową i wchodzące w dorosły etap życia, są zdecydowanie wyższe w stosunku do
tego co gwarantuje im dodatek stażowy. Z tego powodu ﬁrma świadomie nie dąży
do wydłużania okresu stażu. Na dzień dzisiejszy, choć przez ﬁrmę przewinęła się
zdecydowanie większa liczba stażystów, w instytucji spośród 11 osób zatrudnionych
na umowę o pracę, 5 to osoby, które swoją karierę zaczynały w fundacji od stażu.
Firma podchodzi odpowiedzialnie do pracy stażystów. Składając wniosek do PUP
opracowuje program pracy stażysty, który faktycznie w trakcie trwania stażu jest
przez tą osobę realizowany. Dodatkowo, w instytucji znajduje się osoba, pełniąca
funkcję opiekuna stażystów. Po zakończeniu stażu przygotowywana jest szczegółowa ocena pracy stażysty, uwzględniająca jego zakres obowiązków i stopień wywiązania się z powierzonych mu zadań. Ocena ta ma charakter jawny i znana jest
również osobie stażysty. Dodatkowo, obok formalnego systemu oceny okresowej —
rocznej funkcjonuje w organizacji, choć nie ma podstawy formalnej, system oceny
osób o krótkim okresie stażu. Zazwyczaj po upływie miesiąca stażu, podczas narady pracowników dokonywana jest, przy aktywnym współudziale osoby po krótkim
okresie jej zatrudnienia ocena. Osoba oceniana, może wówczas wyrazić publicznie,
na forum całego zespołu swoją opinię na temat pracy w fundacji, zgłosić swoje uwagi, scharakteryzować wykonywaną przez siebie pracę, ocenić relacje z innymi pracownikami centrum. Osoba taka uczy się w ten sposób samooceny a jednocześnie
nabywa umiejętność przyjmowania opinii innych osób, niekoniecznie opinii pozytywnych. Rozmowy takie cechuje szczerość. Można w ich trakcie usłyszeć zarówno wiele dobrego na swój temat, jak również spotkać się z głosami krytyki. Celem
tego rodzaju praktyk jest świadome kształtowanie pożądanych postaw pracowniczych i umożliwienie im pełniejszej asymilacji z grupą. Jest to rozwiązanie wysoce
efektywne, i jak wynika z doświadczeń Podlaskiego Centrum godne naśladowania
w większości przedsiębiorstw.
Z uwagi na charakter działalności organizacji, firma do zadań ważnych, wymagających szczególnej odpowiedzialności (choć zdarzają się takie przypadki),
w ograniczonym stopniu korzysta z usług osób niesprawdzonych, pozyskiwanych z zewnątrz organizacji. Oczywiście cały proces rekrutacji ma charakter
transparentny, a zasadniczym celem jest niepopełnienie błędu i wybranie kandydata odpowiadającego wymogom zarówno formalnym jak i merytorycznym,
stawianym przez organizację. Jak do tej pory, proces rekrutacji i selekcji pełnił
w sposób efektywny swoje zadanie, przyczyniając się do rozwoju i sukcesów
odnoszonych przez Podlaskie Centrum. Firma podejmując decyzje odnośnie
doboru pracownika, stara się wybrać najlepszych z grupy potencjalnych kandydatów. Oprócz poziomu wiedzy oczekuje się od nich również aktywności w zakresie dostrzegania problemów z jakimi borykają się samorządy oraz pozyskiwania środków i sposobów, z pomocą których można te trudności pokonywać.
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Firma w momencie podpisywania umowy o pracę, gwarantuje pracownikom
uczestnictwo w szkoleniach, których celem jest podnoszenie ich kompetencji
zawodowych, ale również określa swoje oczekiwania w zakresie ich samokształcenia. Już na starcie, przed nawiązaniem stosunku pracy pracownicy są informowani o oczekiwaniach pracodawcy w zakresie samokształcenia. Wiedzą, że
część swojego czasu, również tego prywatnego będą musieli poświęcać właśnie
na samokształcenie. Wchodzi to w firmie niemal w zakres obowiązków pracowniczych. Reguły gry są jasne i przejrzyste, co jest zgodne z zasadami polityki
flexicurity. Planowanie zatrudnienia odbywa się w firmie najczęściej pod koniec
roku, w momencie przewidywania działań planowanych do realizacji na przyszły rok. Głównie wiąże się to przygotowywanymi projektami, które instytucja
zamierza realizować w tym okresie. Planowanie zatrudnienia przebiega modelowo. Z pewnym wyprzedzeniem określane są możliwości pozyskania pracowników, niezbędnych do realizacji planowanych zadań. Firma jest świadoma
tego, że w niektórych przypadkach może napotkać na problem doboru kadry.
Przykładem może być stanowisko doradcy zawodowego czy też pośrednika pracy.
Doświadczenia instytucji wskazują, że nadal podlaski rynek pracy w tym obszarze jest stosunkowo płytki. Pomimo znaczącej poprawy w tym zakresie, znalezienie odpowiedniego pracownika w tym zawodzie jest stosunkowo trudne.
Nawet rosnąca podaż tej grupy zawodowej na rynku pracy nie jest w stanie pokryć zwiększającego się popytu na nią. Odpowiedzią firmy na zaistniałą sytuację
było podjęcie działań, zmierzających do wykształcenia własnej kadry, mogącej
z powodzeniem wspierać funkcjonowanie instytucji. W ten sposób udało się
wzmocnić zespół o 3 osoby, współpracujące z instytucją w ramach umów cywilno-prawnych w sytuacji istnienia takowej potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania mają charakter obopólny. Z jednej strony firma podniosła swój poziom
elastyczności i bezpieczeństwa, z drugiej strony to samo można powiedzieć
o tych pracownikach, którzy podnosząc kwalifikacje zawodowe czy zdobywając
nowe, wyraźnie poprawili swoją pozycję na rynku pracy. W podobny sposób
przygotowana została grupa specjalistów z zakresu ewaluacji projektów.
Instytucja przestrzega zasady równości szans. Nie chodzi w tym przypadku
absolutnie o zachowanie parytetu zatrudnienia mężczyzn i kobiet, ale o pełny,
nieograniczony przez płeć, rasę czy też stosunek do religii dostęp do stanowisk
pracy. Rzecz jasna, jak wskazują statystyki dominującą grupę osób zatrudnionych w sektorze trzecim stanowią kobiety. W Podlaskim Centrum FRDL obserwuje się podobną sytuację. Jeszcze 4 lata temu w fundacji nie pracował żaden
mężczyzna. Nie oznacza to wcale, że byli oni dyskryminowani przez firmę. Wynikało to ze zgoła odmiennych powodów. Podobnie jak kobiety przechodzili
proces rekrutacji, jednak liczba zgłaszających się mężczyzn była zdecydowanie
mniejsza niż kobiet. W niektórych przypadkach wymagania, stawiane przez
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kandydatów, choćby żądania płacowe, nie mogły być zaakceptowane przez
pracodawców. W chwili obecnej w 11-to osobowym zespole znajdują się trzej
panowie (księgowy projektu i dwóch koordynatorów projektu). Fundacja nie
opiera się także przed zatrudnianiem osób młodych. Zresztą to one stanowią
trzon całej firmy. Odrzucany jest także stereotyp postrzegania kobiety w firmie. Jak wynika z wypowiedzi Dyrektor PC, pełnienie przez kobiety wielu ról
w swoim życiu (w tym roli matki) jest rzeczą naturalną, zaś firma nie stwarza
jakichkolwiek problemów w podjęciu zatrudnienia przez kobiety, które planują bądź będą w przyszłości planowały założenie rodziny i posiadanie dziecka.
Firma jest przygotowana do takich sytuacji. Okres ciąży kobiety jest okresem,
w którym instytucja stara się przygotowując zastępcę na dane stanowisko zapewnić ciągłość pracy całej instytucji. Z tego powodu, o żadnej dyskryminacji,
jakiejkolwiek grupy osób nie może być mowy. Celem firmy jest nawet dążenie
do osiągnięcia wyższego poziomu równowagi w zakresie zatrudniania różnych
kategorii pracowników. Jak się okazuje w zespołach mieszanych można liczyć na
pojawienie się pozytywnych efektów synergii.
Czas pracy wynika z regulaminu pracy, obowiązującego w Podlaskim Centrum, opartego na obowiązujących przepisach prawa. Tygodniowy wymiar czasu
pracy wynosi 40 godzin. W rzeczywistości ma charakter zadaniowy, który jest jak
najbardziej uzasadniony w kontekście proﬁlu działalności prowadzonej przez fundację. Kumulacja zadań stawianych przed pracownikami wymusza poszukiwanie
i stosowanie elastycznych rozwiązań, które sprawdzają się z powodzeniem w analizowanej instytucji. Członkowie zespołów projektowych, przy obecnym poziomie rozwoju techniki, niektóre zadania z powodzeniem mogą realizować w domu. Praca taka, z uwagi na swój charakter jest nawet niejednokrotnie bardziej
efektywna niż praca w siedzibie ﬁrmy. Za dodatkowe, przeprowadzane godziny
pracy poza siedzibą ﬁrmy odbierane są dni wolne. Nie odkłada się tego na dalszą
przyszłość a z propozycją konkretnego dnia wolnego występuje sam pracownik.
Podsumowując, stwierdzić należy, że tego typu organizacja czasu pracy jest rozwiązaniem optymalnym nie tylko z perspektywy pracodawcy ale również pracownika. W praktyce liczy się nie tyle czas spędzony w biurze fundacji, ile efekt pracy.
W umowach o pracę określony jest poziom wynagrodzenia miesięcznego. Oprócz
tego pracownikom wypłacane są nagrody uznaniowe, wypłacane zwykle dwa razy
do roku. W instytucji brakuje systemu premiowania podporządkowanego formalnemu dokumentowi jakim jest regulamin premiowania. Wydaje się jednak,
że zarządzający w fundacji pomału zaczynają dostrzegać taką potrzebę. Zasadniczym powodem braku w chwili obecnej regulaminu premiowania jest trudność
polegająca na stworzeniu obiektywnych kryteriów premiowania, dopasowanych
do charakteru działalności instytucji, rozwiązań, które nie krzywdziłyby samych
pracowników.
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Poziom wynagrodzeń w fundacji jest zmienny. Korzystna sytuacja ﬁnansowa,
korespondująca z aktywnością samych pracowników uzasadnia osiąganie wyższej
płacy. W ocenie Dyrektor Podlaskiego Centrum, łączne wynagrodzenia w fundacji kształtują się na poziomie ponadprzeciętnym w stosunku do średniej dla województwa, a w niektórych czasookresach wyższym od średniej krajowej. Płaca, choć
pełni z pewnością główną rolę w zakresie motywowania do pracy, nie jest jedynym
narzędziem motywacji.
Fundacja w swojej 18-to letniej historii zatrudniała nawet ponad 20-cia osób.
Spuścizną tego okresu jest fundusz socjalny, pełniący w szczególności funkcję integracyjną, z którego w chwili obecnej fundacja korzysta w sposób ciągły.
Fundacja inwestuje w swoich pracowników. Najczęściej planowanie systemu
dokształcania łączone jest z roczną oceną okresową. Formułowany jest wówczas
plan podwyższania kwaliﬁkacji, z określeniem proﬁlu kształcenia oraz formy
kształcenia ustawicznego. Z inicjatywą mogą występować obie strony stosunku
pracy, czyli zarówno pracodawca jak i sam pracownik. Strony ustalają potrzeby,
przydatność różnych propozycji kształcenia ustawicznego oraz warunki uczestnictwa w tych formach i godzenia pracy zawodowej z podnoszeniem swoich kwaliﬁkacji. Oprócz praktykowanego w chwili obecnej dokształcania pracowników,
realizowanego w ramach różnego rodzaju projektów współﬁnansowanych ze
środków unijnych, sama fundacja, jako organizacja non-proﬁt wspiera ten proces,
przeznaczając część wypracowanego przez siebie zysku na podnoszenie kwaliﬁkacji i umiejętności swoich pracowników. Sytuacja taka występuje w warunkach
braku dostępu do darmowych kursów i szkoleń. Zakres tematyczny kształcenia
ustawicznego, w którym uczestniczą pracownicy fundacji determinowany jest
przez obszar działania fundacji. Stąd też najczęściej są to szkolenia z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, niejednokrotnie zarządzania zasobami
ludzkimi. Pracownicy nie ograniczają się wyłącznie do form szkolnych kształcenia ustawicznego. Rozwijają się wielotorowo, indywidualnie podejmując decyzje
o samokształceniu. Co jest pewnego rodzaju ewenementem, nie trzeba ich nawet
dodatkowo do tego zachęcać. Można wręcz wnioskować, że sukcesy odnoszone
przez jednych motywują do zwiększonego wysiłku innych. W ten sposób, oprócz
korzyści wymiernych przybierających postać choćby awansu i wykonywania bardziej odpowiedzialnych zadań połączonych z wyższą gratyﬁkacją materialną, pozycję konkurencyjną na rynku, podnoszą ﬁrmy. Bodźcem zachęcającym do sukcesywnego inwestowania w siebie są sami pracownicy tworzący zespół fundacji.
To oni, dostrzegają konieczność podnoszenia swoich kwaliﬁkacji i rozwoju, napędzają siebie wzajemnie. Sukcesy odnoszone przez organizację w tym obszarze są
konsekwencją wykształconej kultury organizacyjnej, w której panują relacje bardziej nawet przyjacielskie niż służbowe. Okazuje się, że w kształceniu ustawicznym mogą z powodzeniem uczestniczyć wszyscy, niezależnie od wieku, płci czy
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też rasy. Nie ma dobrego czy też złego okresu do rozszerzania swoich horyzontów
myślowych. Mniej zdolni nadrabiają wytężonym wysiłkiem i chęciami. W efekcie
po jakimś czasie, mogą znaleźć się w grupie liderów. Pracownicy oprócz zdrowej
konkurencji, wspierają siebie nawzajem w procesie dokształcania. Raz wykształcona postawa, właściwie pielęgnowana w późniejszym okresie zapewnia takiej
osobie poczucie wyższego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza zatrudnieniowego
na rynku pracy. Co jest godne podkreślenia, to właśnie panujące w zespole relacje stanowią zasadniczy powód zainteresowania pracą w fundacji. Na kolejnym
miejscu znajduje się rzetelny, obiektywny, jeśli można powiedzieć sprawiedliwy
system oceny pracowniczej, możliwości podwyższania kwaliﬁkacji i uzupełniania wiedzy.
W ﬁrmie na szczególną uwagę zasługuje stosowany system oceny pracowniczej.
Oprócz oceny osób, o krótkim stażu zatrudnienia, o którym wspomniano wcześniej, wszyscy zatrudnieni poddawani są ocenie rocznej. Przybiera ona specyﬁczną
formę. Zdaniem kierownictwa system oceny wypracowany przez centralę jest niewystarczający. Z tego powodu, na potrzeby Podlaskiego Centrum zostało przygotowane dodatkowe narzędzie oceny, pełniące funkcję komplementarną. Wszyscy
pracownicy organizacji, na karcie oceny pod nazwą Wybierz najlepszych w formie
anonimowej dokonują wyboru trzech najlepszych w ich mniemaniu pracowników
ﬁrmy. Oceny dokonuje się w trzech obszarach:
• wiedza (kwaliﬁkacje do wykonywania obowiązków, doskonalenie wiedzy,
samokształcenie, zdobywanie informacji, przetwarzanie zdobytych informacji),
• umiejętności (umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pozyskiwania partnerów, skutecznego przygotowywania projektów,
w tym budżetów, zarządzania projektami, umiejętności trenerskie, współpracy z odbiorcami usług)
• praca (solidność, samodzielność, staranność, punktualność, kreatywność,
sposób i poziom wykonania planu, realizacja wyznaczonych celów, efektywność, odpowiedzialność, kultura osobista, wpływ na wizerunek ﬁrmy, pozyskiwanie odbiorców usług Podlaskiego Centrum).
Oddzielny, dodatkowy arkusz pod nazwą Kierownik Zespołu wypełniają osoby
pełniące funkcje kierownicze. Tym razem wypełnianie ankiety nie ma charakteru
anonimowego. Pracownicy dokonują oceny swoich kompetencji kierowniczych
w skali od 1 do 5. Wśród kompetencji kierowniczych wyodrębniono następujące
rodzaje: wiedza związana z zakresem odpowiedzialności, pewność siebie, uczciwość, rzetelność, umiejętność kierowania innymi, wywieranie wpływu na innych,
zapał i ambicje, umiejętność panowania nad stresem, umiejętności koncepcyjne,
komunikowania się, motywowania, rozwiązywania konﬂiktów, pracy z zespołem,
wprowadzania zmian, planowania i organizacji pracy, zdolności analityczne, dą-
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żenia do perfekcji w działaniu, szybkiego podejmowania decyzji, prognozowania,
pośredniczenia między dyrektorem a podwładnymi, reprezentowania podległych
pracowników.
Celem tak rozbudowanego systemu oceny jest uzyskanie zobiektywizowanej opinii na temat każdego z pracowników oraz wyłonienie z grupy osób znamionujących
cechy liderów. Ocenie poddawany jest również, choć z uwagi na pełnioną funkcję
w oparciu o nieco inne kryteria, dyrektor Podlaskiego Centrum. W jego przypadku
oceny dokonuje zarząd FRDL.

3. Wnioski
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej — Podlaskie Centrum jest dobrym
przykładem ﬁrmy, działającej zgodnie z zasadami polityki ﬂexicurity. Organizacja
stara się z pełną świadomością poszukiwać rozwiązań zapewniających godzenie interesów pracodawcy i pracownika. Widać to na każdym kroku, począwszy od etapu
doboru kadry, poprzez wprowadzenie pracownika na stanowisko pracy i wreszcie
na etapie jego rozwoju w ﬁrmie. Godne do wyeksponowania i naśladowania praktyki, które obserwuje się w przedmiotowej instytucji wiążą się przeróżnymi aspektami
prowadzonej polityki personalnej. Na uwagę w szczególności zasługuje:
• efektywna współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia, głównie dotycząca organizacji staży pracy w organizacji,
• wzorcowa kultura organizacyjna, wspierająca konkurencyjność fundacji, jak
i samych pracowników,
• dbałość fundacji o rozwój i doskonalenie pracowników, powiązana ściśle
z rozbudowanym i efektywnym systemem ocen pracowniczych.
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dr Adam Tomanek
Uniwersytet w Białymstoku

Tomas Consulting Droga
do Sukcesu na Rynku Pracy*
1. Wstęp
Przedsiębiorstwo zostało założone w styczniu 2006 roku. Nadano mu wówczas
formę organizacyjną spółki jawnej. Spółka jest kontynuatorem prawnym i przejęła
działalność prowadzoną jako Tomas Consulting Tomasz Perkowski od 1 maja 2003.
Spółka została założona przez trzech wspólników, którzy stanowią kadrę zarządzającą
przedsiębiorstwa w chwili obecnej: Tomasz Perkowski – dyrektor generalny, Krzysztof
Paszko – dyrektor zarządzający, Sebastian Rynkiewicz – dyrektor operacyjny.
Siedzibą ﬁrmy jest aktualnie budynek przy ulicy Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A w Białymstoku. Tomas Consulting nie jest właścicielem budynku. Wynajmuje pomieszczenia od ﬁrmy INTRATEL Sp. z o.o.
Proﬁl działalności ﬁrmy nierozerwalnie wiąże się z funduszami unijnymi.
Przedsiębiorstwo specjalizuje się z pozyskiwaniu dotacji dla jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji non proﬁt. Oferta ﬁrmy obejmuje obecnie cztery podstawowe rodzaje świadczonych usług, tj.:
• tworzenie projektów,
• rozliczanie projektów,
• szkolenia,
• doradztwo, głównie w zakresie dotacji unijnych.
Pierwszą kluczową usługą są projekty, czyli tworzenie wniosków o doﬁnansowanie biznes planów, studiów wykonalności, strategii. Drugą kluczową usługę
świadczoną przez ﬁrmę Tomas Consulting, stanowi zarządzanie projektami. Firma
*Opracowano na podstawie:
- materiały wewnętrzne Tomas Consulting
- rozmowa z Sebastianem Rynkiewiczem – Dyrektorem Operacyjnym Tomas Consulting
- źródła internetowe
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specjalizuje się zarówno w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi (budowa obiektów kubaturowych) pełniąc rolę menedżera projektu dla tych zadań, jak również
zarządza projektami „miękkimi” o charakterze szkoleniowym, bądź doradczym.
Ofertę ﬁrmy uzupełniają usługi szkoleniowe. Firma działa jako podwykonawca
w dużych projektach szkoleniowych współﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej – będąc regionalnym wykonawcą i organizatorem szkoleń. Do tej pory
organizowała szkolenia na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego,
warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.
W skład struktury organizacyjnej ﬁrmy wchodzi Zarząd oraz pięć
podporządkowanych mu działów: dział projektowy, dział rozliczeń, dział szkoleń,
dział doradztwa oraz sekretariat. Poszczególne komórki organizacyjne stanowią
logiczne odzwierciedlenie proﬁlu działalności prowadzonej przez Tomas Consulting (Rysunek 1.).
RYSUNEK 1.
Struktura organizacyjna Tomas Consulting

Źródło: Materiały wewnętrzne Tomas Consulting.
Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się od działalności gospodarczej założonej
w 2003 roku przez Tomasza Perkowskiego – tj. rok przed wstąpieniem Polski do
Unii Europejskiej. Od samego początku proﬁl działalności był zbliżony do obecnego.
Firma skupiła się na pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł ﬁnansowania na inwestycje – głównie dla przedsiębiorstw. Dodatkowo ﬁrma była lokalnym kooperantem i
podwykonawcą Duńskiego Instytutu Technologicznego, który realizował projekt szkoleniowy współﬁnansowany ze środków Phare 2000 Szkolenia dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Celem projektu było przeszkolenie 3900 pracowników MŚP w
przeciągu roku. Zadanie to udało się zrealizować nawet z nawiązką (w ramach projektu zostało przeszkolonych prawie 4500 pracowników). Projekt został zakończony
w marcu 2004 r. i od tego momentu ﬁrma Tomas Consulting skoncentrowała się na
działalności doradczej.
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Tomas Consulting w okresie programowania 2004-2006 obsługiwał projekty ze
wszystkich programów operacyjnych. W okresie przedakcesyjnym nie uczestniczył
jedynie w pozyskiwaniu środków z programu ISPA, za to osiągnięto duży sukces
w aplikowaniu w ramach SAPARD i PHARE, w tym na projekty własne. W obecnym okresie programowania 2007-2013 Tomas Consulting obsługiwał wszystkie
krajowe programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Współpraca Terytorialna oraz Regionalne Programy Operacyjne w trzech województwach: podlaskim,
warmińsko-mazurskim, mazowieckim. Firma posiada również doświadczenie w
aplikowaniu o środki dla swoich klientów w ramach PROW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jedynym programem, z którego nie aplikowano dotychczas był PO Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.
Rozwój przedsiębiorstwa skutkował wzrostem zapotrzebowania na kadrę
pracowniczą. Do końca roku 2004 ﬁrma nie była już prowadzona jednoosobowo i
zatrudniała 3 pracowników. W kolejnych latach, w miarę odnoszonych sukcesów i
realizowanych zadań, zatrudnienie zwiększało się sukcesywnie, by w chwili obecnej
osiągnąć poziom 20 osób.
Statystyki opracowane przez ﬁrmę dotyczące zleceń wykonanych wyłącznie w
2009 r. wyraźnie wskazują na skuteczność w pozyskiwaniu funduszy. TC złożyło
projekty na wartość całkowitą równą 274 062 087,04 zł, z czego wnioski o wartości
184 075 229,54 zł zostały wybrane do doﬁnansowania. Całkowita kwota dotacji
pozyskanych przez Wnioskodawcę dla ﬁrm i instytucji z kraju w 2009 r. to 126 493
564,76 zł, przy skuteczności 71%.
Firma stawia na jakość składanych aplikacji. Przykładem niech będzie fakt, iż w wynikach ostatniego naboru w ramach działania 8.2 PO IG projekty stworzone przez Tomas Consulting stanowiły 50% projektów wybranych do doﬁnansowania. Sama ﬁrma
wykazała się z kolei 100% skutecznością, co oznacza, że wszystkie jej projekty zyskały
aprobatę i uzyskały wsparcie ﬁnansowe. Posiadając ogromny bagaż doświadczeń i
umiejętności w zakresie skutecznego pozyskiwania środków, jako jedyna ﬁrma z Podlasia i nieliczna w kraju była w stanie konkurować i spełnić wysoko postawione warunki
udziału w przetargu na opracowanie studium wykonalności dla Białostockiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Wysoką lokatę zagwarantowała ﬁrmie wzorowa realizacja
studiów wykonalności dla dwóch parków w regionie, tj. Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach (umowa o doﬁnansowanie z 21 września 2009 r. na
wartość doﬁnansowania 46,50 mln zł) oraz Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej
(umowa na wartość doﬁnansowania 11,5 mln zł została zawarta 27 maja 2010r.).
Podsumowując, stwierdzić należy, że ﬁrmie z powodzeniem udaje się realizować
przyjętą misję, którą jest świadczenie efektywnej pomocy na rzecz polskich ﬁrm,
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jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W swojej
działalności, stawiając na wysoką jakość relacji z klientem i jego pełną satysfakcję,
Tomas Consulting zyskał przychylność i zaufanie wielu klientów zarówno z Podlasia, jak i innych regionów kraju.

2. Flexicurity w wymiarze organizacji
Pozyskanie kadry w przedsiębiorstwie ma charakter ciągły. Na stronie internetowej ﬁrmy, w zakładce kariera TC umieszczona jest informacja zawierająca
szczegóły dotyczące aplikowania o pracę w Tomas Consulting. Ponadto organizacja
utrzymuje stałą współpracę z biurami karier białostockich uczelni, stanowiącymi
niezaprzeczalnie ważne źródło uzupełniania trzonu własnej kadry pracowniczej o
młode, choć najczęściej niedoświadczone zawodowo osoby. W razie pilnej potrzeby ﬁrma korzysta z ogłoszeń prasowych, zamieszczanych w lokalnych mediach.
Najczęściej rekrutacja ma charakter działań, w które bezpośrednio angażuje się
sama organizacja.
Drugą, choć rzadziej praktykowaną metodą jest rekrutacja przy współudziale
ﬁrmy zewnętrznej. Na dzień dzisiejszy można zatem mówić o modelu kombinowanym, kiedy ﬁrma sama daje ogłoszenie o pracę a z uwagi na specjalistyczną branżę
w jakiej funkcjonuje samodzielnie również sprawdza kandydatów do pracy pod
względem merytorycznym. Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych
oraz po przeprowadzeniu rozmów kwaliﬁkacyjnych wyselekcjonowane osoby kierowane są na testy psychologiczne. Tomas Consulting korzysta w tym zakresie z usług
outsourcingowych ﬁrmy Grupa Konsultacyjna, która przeprowadza testy pod kątem
predyspozycji do wykonywania pracy w ﬁrmie zleceniodawcy. Przedsiębiorstwo
interesują trzy zasadnicze proﬁle kandydata do pracy: proﬁl naturalny, zawodowy
oraz funkcjonowania pod stresem. Spora część pracy wykonywanej w Tomas Consulting ma charakter pracy terminowej, stresogennej. Stąd też ﬁrma świadomie
stara się zatrudniać osoby spełniające określone kryteria, nie tylko posiadające
wiedzę merytoryczną, ale również potraﬁące radzić sobie ze stresem i pracą pod
presją czasu. Na dzień dzisiejszy ﬁrma dostrzega spory problem z pozyskiwaniem z
rynku pracy osób, z kwaliﬁkacjami i predyspozycjami odpowiadającymi wymogom
stawianym przez Tomas Consulting.
Drugim, na szeroką skalę stosowanym sposobem pozyskiwania pracowników
jest rekrutowanie osób do odbycia staży, w tym staży absolwenckich. Ten sposób
zdobycia zatrudnienia należy nawet uznać za podstawową drogę zdobycia stanowiska w ﬁrmie. Świadczyć o tym może aktualna struktura zatrudnienia, zdominowana
w 80-90 procentach przez osoby, które w ten właśnie sposób traﬁły do ﬁrmy. Obawa
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przed nadużywaniem tego instrumentu przez ﬁrmy działające na rynku była prawdopodobnie powodem, dla którego początkowo Powiatowy Urząd Pracy niechętnie
odnosił się do możliwości zawarcia z organizacją umowy o odbycie staży i udzielał
odpowiedzi odmownej. Na dzień dzisiejszy (a warto wspomnieć, że Tomas Consulting korzysta z tego instrumentu rynku pracy od około 5-6 lat) urząd pracy już
dość chętnie doﬁnansowuje pracę stażystów. Jak wskazuje praktyka, większość z
nich zostaje zatrudnionych w organizacji bądź nabywa takie doświadczenie, że bezproblemowo znajduje pracę. Jak się wydaje, ta wysoka efektywność zatrudnieniowa
jest konsekwencją aktywnego udziału samej ﬁrmy w procesie doboru kandydatów
do odbycia staży. Organizacja nie pozostawia tego przypadkowi czy ślepemu losowi,
sama wskazując na konkretne osoby, które mogłyby skorzystać z tej formy wsparcia. Potencjalnych kandydatów znajduje czynnie uczestnicząc w targach pracy, dniach kariery, jak również posiłkuje się sugestiami sprawdzonych pracowników biur
karier. Umowa na odbycie stażu jest podpisywana na okres 3 miesięcy. W opinii
władz ﬁrmy jest to okres wystarczający, by jednoznacznie stwierdzić czy kandydat spełnia pokładane w nim nadzieje i dobrze rokuje na przyszłość czy też nie.
W przypadku osób przyjmowanych do odbycia stażu nie są stosowane testy psychologiczne. Pierwszy miesiąc stażu służy zapoznaniu się z ﬁrmą oraz jej strukturą
organizacyjną. Kolejne dwa miesiące pracy, nadzorowane przez opiekuna stażu
pełnią już faktycznie funkcję wdrożeniową. Stażyści uczestniczą w coraz większym
stopniu w pracach merytorycznych zespołu. W efekcie, po trzech miesiącach kandydat dokładnie wie jak wygląda praca w ﬁrmie i jeżeli obie strony są zainteresowane
dalszą współpracą, przeprowadzany jest test psychologiczny, który niejako dopełnia
proces weryﬁkacji kandydata do pracy. Dopiero wówczas podejmowana jest ostateczna decyzja odnośnie zatrudnienia bądź nie, danej osoby. Firma kształtując swoją
politykę kadrową, wychodzi z założenia, że najważniejszą rolę odgrywa określony
stosunek pracownika do pracy, wyrażający się chęcią i zaangażowaniem w wykonywanie swoich obowiązków. Takiego podejścia wymaga zadaniowy charakter pracy
wykonywanej najczęściej w przedsiębiorstwie.
Na chwilę obecną w ﬁrmie pracuje ponad 20 osób, zatrudnionych w czterech,
podstawowych komórkach organizacyjnych jakimi są:
• dział doradztwa, zajmujący się pozyskiwaniem i obsługą klientów,
• dział projektowy, przygotowujący ﬁsze aplikacyjne,
• dział rozliczeń, zajmujący się rozliczaniem projektów po podpisaniu umów o
doﬁnansowanie,
• dział szkoleń, odpowiedzialny za szkolenia oraz ewaluację.
Podstawową formę zatrudnienia większości kadry pracowniczej Tomas Consulting stanowi umowa o pracę. W przypadku stażystów najczęściej zawierana jest z
urzędem pracy umowa o doﬁnansowanie stażu, choć zdarzają się również przypadki
wykonywania pracy na umowę zlecenie czy też umowę o dzieło. Oprócz pracowników
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tworzących rdzeń organizacji, ﬁrma współpracuje z liczną, kilkudziesięcioosobową
grupą osób, pełniących funkcje ekspertów zewnętrznych. W ich przypadku typową
formą zatrudnienia są umowy cywilnoprawne.
Docelową formą zatrudnienia w organizacji jest umowa na czas nieokreślony,
wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Początkowo pracownik zatrudniany
jest na trzymiesięczny okres próbny (ewentualnie podpisywana jest umowa o staż),
po którym zawierana jest kolejna umowa okresowa, przeważnie na czas jednego
roku. Firma, bazując na własnym doświadczeniu wychodzi z założenia, że jest to
wystarczający okres, by w pełni określić przydatność pracownika dla organizacji. Jeśli
dochodzi do rozwiązania umowy z pracownikiem, ma to najczęściej miejsce w tym
właśnie przedziale czasowym. Celem ﬁrmy w tym okresie jest takie ukształtowanie
sylwetki pracownika, by mógł on z powodzeniem samodzielnie realizować przydzielane mu zadania, pełniąc funkcję specjalisty w danym obszarze tematycznym.
Po roku zatrudnienia z pracownikiem podpisywana jest ostatecznie umowa na
czas nieokreślony. W niektórych, wymagających indywidualnego podejścia przypadkach, zawiera się umowy w mniejszym wymiarze czasu pracy. Wnioskodawcą
skróconego wymiaru czasu pracy może być w równej mierze sam pracownik, jak
i pracodawca. Ten sposób kształtowania wzajemnych relacji, noszący znamiona
umowy partnerskiej wskazuje na odpowiedzialne, zgodne z fundamentalnymi
założeniami koncepcji ﬂexicurity postępowanie organizacji. Jak się okazuje jest to w
ﬁrmie zachowanie ze wszech miar naturalne i w pełni przez nią samą akceptowalne.
Zarządzający przedsiębiorstwem w pełni zdają sobie sprawę z tego, jak istotną rolę
w kontekście funkcjonowania ﬁrmy odgrywa kondycja psychoﬁzyczna pracowników, określana w dużym stopniu przez możliwości współdzielenia swojego czasu
między różne rodzaje obowiązków, nie tylko związane z życiem zawodowym.
Jedynym kluczem, według którego obsadza się w ﬁrmie stanowiska pracy są
kompetencje. Takie kryteria jak płeć, religia, wiek czy też kolor skóry nie są zupełnie
brane pod uwagę. Organizacja ma w chwili obecnej charakter sfeminizowany, co w
sposób naturalny wiąże się z proﬁlem jej działania. W opinii kadry zarządzającej
wskazane jest jednak racjonalne podejście do struktury zatrudnienia. Nadmierna
feminizacja, czy też, idąc w kierunku przeciwnym maskulinizacja, w opinii kadry
zarządzającej nie są rozwiązaniami korzystnymi dla przedsiębiorstwa. Toksyczność
takich sytuacji dostrzegana jest w bardzo krótkim okresie, stąd też dużą wagę należy
przywiązywać do zachowania właściwych proporcji w zatrudnianiu mężczyzn i kobiet. Firma, świadoma możliwych konsekwencji, wynikających z nieodpowiedniej
struktury zatrudnienia, dąży do tego, by w każdym dziale znalazł się przynamniej
jeden przysłowiowy rodzynek, pełniący swoistą funkcję ochronną.
Warunki zatrudnienia w przedsiębiorstwie charakteryzuje pełna transparentność.
Są one czytelne, przejrzyste i zrozumiałe, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.
Firma, planując swoje działania, w miarę możliwości stara się uwzględniać również
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indywidualne, wykraczające poza sferę zawodową potrzeby pracowników. Jest to ze
wszech miar zrozumiałe i godne naśladowania, bowiem spośród kilku rodzajów zasobów, którymi zarządza się w przedsiębiorstwie, najbardziej niepewnym i zmiennym, a w konsekwencji najtrudniejszym do kierowania jest właśnie czynnik ludzki. Generalnie zatrudnienie w ﬁrmie jest stabilne i mało płynne. Jak już wcześniej
wspomniano, jeśli dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, ma to miejsce najczęściej
w pierwszym roku trwania zatrudnienia. Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy
jest niewytrzymywanie przez pracowników obciążeń stresowych. Z drugiej strony,
odpowiedzialna i wymagająca wysokich kwaliﬁkacji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem praca owocuje ponadprzeciętnym poziomem wynagrodzeń. W ostatnim nawet okresie, ﬁrma odebrała informację mówiącą o tym, że organizacja
praktykując politykę wysokich płac zaczyna psuć rynek. W opinii zarządzających
przedsiębiorstwem, płaca powinna być powiązana z efektami pracy, znajdować uzasadnienie w jego sytuacji ﬁnansowej, a sam pracownik poprzez wymiar płacy musi
mieć poczucie, że jest przez ﬁrmę doceniany. Firma doszła do takiego momentu, do
którego od początku swego istnienia pragnęła dojść – do sytuacji, w której pracownicy otrzymują godziwą i słuszną gratyﬁkację materialną za swój wkład w wypracowywany zysk i sukces rynkowy przedsiębiorstwa.
Specyﬁka funkcjonowania przedsiębiorstwa wymusza na pracownikach wykonywanie niejednokrotnie pracy ponadwymiarowej. Rozliczanie takiej pracy przybierać
może różne formy. W praktyce, pracę nadliczbową rekompensuje się pracownikom
stosownym dodatkiem do wynagrodzenia lub czasem wolnym, niekiedy również
dodatkową premią, wypłacaną na rzecz angażującego się pracownika.
Pomieszczenia kilkuosobowe, w których wykonywana jest praca w ﬁrmie, nie
zawsze sprzyjają osiągnięciu pożądanego poziomu wydajności poszczególnych pracowników. Z tego powodu, prace wymagające ciszy i skupienia niejednokrotnie
są przez nich wykonywane w domu. Jest to rozwiązanie, świadczące o właściwym
podejściu przez ﬁrmę do kwestii organizacji pracy, organizacji, która aby była efektywna musi być na miarę potrzeb elastyczna i odpowiadać wymogom współczesnego
rynku pracy. Właściciele ﬁrmy, dla których z perspektywy przedsiębiorstwa
najważniejszy jest końcowy efekt pracy, dysponując dokładną wiedzą na temat
możliwości danego pracownika oraz tego ile są oni w stanie wykonać, dopuszczają
taką możliwość. Zasadniczo praca w biurze wykonywana jest w godzinach 8.0016.00. Oczywiście mają miejsce odstępstwa od tej zasady, uzasadnione względami
merytorycznymi. W przypadku niektórych osób stosowany jest indywidualny
rozkład czasu pracy i zmienne godziny rozpoczynania pracy.
Olbrzymia waga przywiązywana przez ﬁrmę do zdobycia i utrzymywania przez
kadrę jak najwyższych kompetencji prowadzi do tego, że w momencie rozwiązania
umowy o pracę, czy też już nawet po zakończonym, choć niekoniecznie skutkującym
nawiązaniem stosunku pracy stażu, pracownicy organizacji bez większych prob-
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lemów odnajdują się na rynku pracy, odnosząc na nim niejednokrotnie spektakularne sukcesy. Przytaczając słowa Dyrektora Operacyjnego Tomas Consulting,
p. Sebastiana Rynkiewicza …Jesteśmy, jeśli można tak się wyrazić swoistą kuźnią
talentów. (…) Zdajemy sobie sprawę z tego, że stawiamy wysokie wymagania wobec
pracowników. Czasami sam się zastanawiam, czy nie za wysokie. Odchodzący pracownicy mają świadomość swojej wartości, wartości płynącej z nabytych umiejętności
i wykształconych kompetencji. Już od etapu stażysty każda osoba jest pełnoprawnym
członkiem zespołu. Stażyści na równi z innymi pracownikami uczestniczą w szkoleniach, a także biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach, w tym o charakterze integracyjnym. Nie ma kwartału, w którym nie odbywałyby się w ﬁrmie
przynajmniej szkolenia wewnętrzne. Praca wykonywana w przedsiębiorstwie jest
pracą opartą na wiedzy, co wymusza na ﬁrmie, jak i samych pracownikach permanentne jej pielęgnowanie i pomnażanie. Zespół bez przerwy poddawany jest ocenie,
przybierającej postać wewnętrzną i zewnętrzną. Prawdziwym weryﬁkatorem
konkurencyjności ﬁrmy, jak i samych pracowników jest ocena zewnętrzna, dokonywana przez pryzmat efektów pracy zespołu. Dokonują jej codziennie zarówno beneﬁcjenci, konkurencja jak i sami partnerzy biznesowi ﬁrmy. Z tego prawdopodobnie powodu, wszyscy bez wyjątku pracownicy uczestniczą w procesie kształcenia
ustawicznego i co warto podkreślić, są na tyle silnie zmotywowani wewnętrznie, że
stosowanie dodatkowych bodźców w postaci nakazów czy poleceń wydaje się wręcz
zbędne. Choć samo uczestnictwo w podnoszeniu kwaliﬁkacji nie jest równoznaczne
z zajęciem wyższego stanowiska w ﬁrmie, tym niemniej przekładając się na wyższy
poziom kompetencji i wyższą efektywność stanowi narzędzie, torujące drogę do
awansu. Ścieżka awansu zawodowego w analizowanej ﬁrmie wygląda następująco:
stażysta, młodszy konsultant, konsultant, specjalista, starszy specjalista, kierownik.
Awanse te są związane z zaangażowaniem kompetencyjnym pracowników oraz
ich predyspozycjami do pełnienia określonych funkcji w przedsiębiorstwie. Z racji
branży, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, większość tematów szkoleniowych
jest doﬁnansowywana ze źródeł europejskich. Podnoszenie swoich kwaliﬁkacji ma
charakter interdyscyplinarny, obejmujący zagadnienia z dziedziny prawa, ekonomii,
zarządzania, socjologii, wiedzę specjalistyczną z zakresu budownictwa, księgowości,
informatyki oraz rzecz jasna doskonalenie językowe. Forma, w jakiej pracownicy uczestniczą w procesie kształcenia ustawicznego też jest zróżnicowana – są to
zarówno szkolenia i kursy, jak również studia wyższe, podyplomowe i doktoranckie. Firma, w zależności od kierunku kształcenia może partycypować, czy nawet
sﬁnansować w pełni kształcenie swoich pracowników. Możliwość taka warunkowana jest zbieżnością kierunku kształcenia z potrzebami i proﬁlem działalności organizacji. Tomas Consulting w sposób elastyczny podchodzi do kwestii łączenia
kształcenia pracowników i wykonywania przez nich pracy zawodowej. Rzeczą
naturalną, akceptowaną przez pracodawcę jest odbywanie się zajęć czy też seminar-
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iów w godzinach pracy. W takich sytuacjach, np. studenci, będący jednocześnie pracownikami ﬁrmy podlegają elastycznym formom organizacji czasu pracy, przez co
żadna ze stron nie może czuć się poszkodowana a wręcz odwrotnie, obie są w pełni
usatysfakcjonowane i odnoszą z tego tytułu korzyści. Opisana powyżej praktyka
znajduje odzwierciedlenie w planowanych kierunkach rozwoju polityki kadrowej
ﬁrmy, która zamierza nawiązać ściślejszą, wręcz nawet sformalizowaną współpracę z
uczelniami wyższymi, zapewniając wybranym osobom możliwość odbycia praktyki
czy też stażu. Jest to działanie godne naśladowania i upowszechnienia na szerszą
skalę, służące nie tylko zacieśnieniu relacji edukacja-biznes, ale stwarzające osobom
młodym realną szansę mniej bolesnego wkraczania na rynek pracy.

3. Wnioski
Jak wynika z zebranego materiału, analizowana ﬁrma niesłychanie dużą wagę
przywiązuje do kompetencji pracowniczych. Jest pracodawcą wymagającym, ale z
drugiej strony potraﬁącym docenić i odpowiednio do zasług wynagrodzić swoich
pracowników. Wpajany wśród pracowników etos odpowiedzialnej i opartej na
wiedzy pracy przynosi wymierne efekty, czyniąc z organizacji ﬁrmę rozpoznawalną
już nie tylko na rynku podlaskim ale także krajowym, wygrywającą niejednokrotnie
rywalizację w pozyskiwaniu środków unijnych z bardziej utytułowanymi podmiotami pochodzącymi spoza województwa. Młody, dynamiczny zespół, działający na
zasadach partnerskich to największy atut Tomas Consulting. Firma dopasowując
się do stale zmieniających się potrzeb rynkowych uwzględnia w swojej polityce
również interesy własnych pracowników. Szczerość i wzajemne zaufanie to cechy,
na których buduje stabilność swojego zespołu. W sposób przemyślany kształtując
postawy pracownicze, ucząc odpowiedzialności i współdecydowania o losach
przedsiębiorstwa, czyni z nich osoby zdolne do stałej konfrontacji z rosnącymi
wymogami współczesnego rynku pracy.
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