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Wstęp 
 

 Dokonujące się przemiany w sferze gospodarczej i społecznej oraz procesy 
restrukturyzacji zatrudnienia spowodowały, że wiele osób staje przed problemem utraty 
dotychczasowego zatrudnienia i koniecznością poszukiwania nowego miejsca pracy. Często 
jedną z głównych przeszkód w znalezieniu nowej pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji 
lub umiejętności. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy art. 34. Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla 
zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego 
zatrudnienia: 

1) świadczą usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 
2) świadczą usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
3) inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych  

i staże oraz przyznają i wypłacają stypendia, 
4) inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy, 
5) inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku 

pracy, 
6) przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia. 

 
 Poniższa analiza powstała na podstawie danych statystycznych zbieranych  
w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 4 z Powiatowych Urzędów Pracy w województwie 
zachodniopomorskim oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  
w Szczecinie i Koszalinie. Stanowi ona zestawienie danych za rok 2009 dotyczących 
poradnictwa zawodowego, klubów pracy, szkoleń zarówno bezrobotnych jak i poszukujących 
pracy oraz staży i przygotowania zawodowego. 
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1. Poradnictwo zawodowe 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy art. 38. poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym  
i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz 
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych 
predyspozycji psychofizycznych, 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 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, 

• udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród 
bezrobotnych i poszukujący pracy, 

• wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie 
porad zawodowych. 

 Usługi informacji i poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu 
pracy w województwie zachodniopomorskim realizowane są przez publiczne służby 
zatrudnienia w 21 powiatowych urzędach pracy oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie. 
 Adresatami usług informacji i poradnictwa zawodowego są mieszkańcy województwa, 
a w szczególności osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracujące, młodzież 
przygotowująca się do wejścia na rynek pracy, studenci, osoby niepełnosprawne. Usługi te 
realizowane są zgodnie z zasadami: 

• dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy 
oraz dla pracodawców, 

• dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego, 
• równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, 
przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową, 

• swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, 
• bezpłatności usług poradnictwa zawodowego, 
• poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy 

korzystających z usług poradnictwa zawodowego. 
 Poniższe dane dotyczące poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej ujmują 
liczbę korzystających z wyżej wymienionych usług z wyjątkiem młodzieży uczącej się. 
 
1.1 Poradnictwo indywidualne 
 

 Indywidualne poradnictwo jest złożonym procesem, podczas którego doradca 
zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystuje procedury i techniki rozmowy 
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doradczej, motywując klienta do swobodnego wypowiadanie się i aktywnego współdziałania 
w rozwiązywaniu jego problemów. 
 Podstawową metodą pracy doradców zawodowych z indywidualnymi klientami jest 
rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i etapami oraz  
z wykorzystaniem specyficznych technik. 
 Ogólnie można stwierdzić, że w ramach prowadzonej rozmowy doradczej następuje 
nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, sondowanie przebiegu kariery szkolnej, 
zawodowej, zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także zebranie informacji 
o warunkach zdrowotnych. Doradca zawodowy i klient wspólnie planują dalsze kroki 
postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania klient powinien zrealizować po zakończeniu 
porady czyli wspólnie dla niego przygotowują indywidualny plan działania. 
 
 W 2009 roku z porady w formie indywidualnej skorzystało 21 317 osób, z tego 11 918 
czyli 56% stanowiły kobiety. 
  

Wykres 1. Liczba osób, które skorzystały z porady i ndywidualnej w 2009 roku  

 
                                     Źródło: sprawozdanie MPiPS 01 załącznik 4 
 

 Z ogółu osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego możemy wyróżnić trzy 
podstawowe kategorie podziału: 

• bezrobotni, 
• poszukujący pracy, 
• inni. 

 Wśród wszystkich osób, które zdecydowały się skorzystać z porady indywidualnej 
92,2% stanowili bezrobotni tj. 19 646 osób (w tym 10 987 kobiet), natomiast osoby 
sklasyfikowane w kategorii „inni” 7,5% tj. 1 469 osób (w tym 853 kobiety). W 2009 jedynie 
202 osoby poszukujące pracy (w tym 78 kobiet) skorzystały z porady indywidualnej. 
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Wykres 2. Liczba osób, które skorzystały z porady i ndywidualnej – wybrane kategorie  

 
                         Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

 Spośród osób bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej możemy wyróżnić 
następujące kategorie: 

• Bezrobotni do 25 roku życia, 
• Bezrobotni powyżej 50 roku życia, 
• Bezrobotni do 6 miesięcy, 
• Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy, 
• Bezrobotni powyżej 12 miesięcy, 
• Zamieszkali na wsi, 
• Niepełnosprawni. 
 

 Z ogólnej liczby osób korzystających z usług poradnictwa indywidualnego najwięcej 
było bezrobotnych do 6 miesięcy – 8 773 osoby, w tym 4 306 kobiet. Kolejną grupą klientów 
byli bezrobotni zamieszkali na wsi, po indywidualną poradę zgłosiło się ich aż 7 796, spośród 
kobiet korzystających z tej formy poradnictwa indywidualnego kategoria ta okazała się być 
najliczniejsza – 4 510 osób. Na trzecim miejscu są bezrobotni powyżej 12 miesięcy – 6 665 
osób, w tym 4 306 kobiet. Kolejnymi grupami klientów byli: bezrobotni powyżej 50 roku życia 
(4 637 osób, w tym 2 152 kobiety), bezrobotni od 6 do 12 miesięcy (4 208 osób, w tym 2 262 
kobiety) oraz bezrobotni do 25 roku życia (4 140 osób, w tym 2 358 kobiet). Wyraźnie mniej 
w porównaniu do wcześniejszych kategorii stanowiły osoby niepełnosprawne – 1 108 osób, 
w tym 603 kobiety. Jedynie 18 bezrobotnych cudzoziemców, w tym 4 kobiety skorzystały  
w 2009 roku z usług poradnictwa indywidualnego, była to najmniej liczna grupa ze 
wszystkich przedstawionych kategorii. 
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Wykres 3. Liczba bezrobotnych korzystaj ących z porady indywidualnej w 2009 roku  

 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

Tabela 1. Udział poszczególnych kategorii bezrobotn ych w ogólnej liczbie korzystaj ących  
z porady indywidualnej 

 
Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
1.2 Poradnictwo grupowe 
 

Bardzo często stosowaną przez doradców zawodowych formą pomocy  
w rozwiązywaniu specyficznych problemów zawodowych jest grupowe poradnictwo 
zawodowe. Jest to skuteczny sposób pracy z ludźmi, którzy pracując w grupie i będąc jej 
członkiem, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania 
własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania 
umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej. 

W ramach poradnictwa grupowego doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia 
warsztatowe z zakresu poznania samego siebie, podejmowania decyzji zawodowych  
i planowania rozwoju zawodowego oraz z kształtowania umiejętności pozazawodowych, 
autoprezentacji, technik poszukiwania pracy. 

 
W 2009 roku 4 144 osoby skorzystały z usług poradnictwa grupowego, z tego 65% 

stanowiły kobiety (2 691 osób), zajęcia przeprowadzano dla 449 grup.  
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Wykres 4. Liczba osób korzystaj ących z porady grupowej w 2009 roku  

 
                                      Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

 W przypadku poradnictwa grupowego podobnie jak indywidualnego największą grupą 
zainteresowaną tą formą pomocy byli bezrobotni - 3 438 osób, w tym 2 308 kobiet. Spośród 
wszystkich korzystających z poradnictwa grupowego bezrobotni stanowili 83%. Udział osób 
należących do kategorii „inni” w analizowanym okresie wyniósł prawie 17%, ich liczba to 697 
osób, w tym 380 kobiet. Najmniej liczną grupą są osoby pracujące, tylko 9 osób, w tym 3 
kobiety zgłosiły chęć skorzystania z usług poradnictwa grupowego. 
 

Wykres 5. Liczba osób które skorzystały z porady gr upowej – wybrane kategorie  

 
                           Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 W spotkaniach poradnictwa grupowego uczestniczyło 1 438 bezrobotnych do 6 
miesięcy (w tym 958 kobiet), stanowili oni 34,7% w ogólnej liczbie bezrobotnych biorących 
udział w tej formie poradnictwa zawodowego. Z porady grupowej skorzystały przede 
wszystkim: 1 322 osoby zamieszkałe na wsi (31,9% z ogółu bezrobotnych korzystających  
z tego rodzaju usług urzędów pracy), w tym 895 kobiet, 1 255 bezrobotnych powyżej 12 
miesięcy (30,3%), w tym 860 kobiet, 866 bezrobotnych do 25 roku życia (20,9%), w tym 575 
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kobiet, 745 bezrobotnych od 6 do 12 miesięcy (18,0%), w tym 490 kobiet oraz 714 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia (17,2%), w tym 418 kobiet. Z pomocy doradcy 
zawodowego w tej formie poradnictwa skorzystały także 92 osoby niepełnosprawne oraz  
1 cudzoziemiec. 
 

Wykres 6. Liczba bezrobotnych korzystaj ących z porady grupowej w 2009 roku  

 
  Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
Tabela 2. Udział poszczególnych kategorii bezrobotn ych w ogólnej liczbie korzystaj ących  

z porady grupowej 

 
      Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 Analiza własnych preferencji, zainteresowań, a także możliwość dokonania oceny 
predyspozycji za pomocą metod psychologicznego pomiaru, stwarza klientom możliwości 
podejmowania właściwych decyzji zawodowych, dokonywania racjonalnych wyborów 
zawodowych i przygotowania realistycznego projektu dotyczącego perspektyw zawodowych. 
 
 Liczba przeprowadzonych badań testowych wyniosła 1 519, skorzystało z nich 1 420 
osób, udział kobiet wyniósł 53%. 
 

Wykres 7. Liczba osób obj ętych badaniami testowymi w 2009 roku  

 
                                                 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 Z ogólnej liczby osób objętych badaniami testowymi w analizowanym okresie 
zdecydowanie największą grupę stanowili bezrobotni - 1 128 osób (607 kobiet), ich udział  
w ogólnej liczbie korzystających z badań wyniósł 79%. Kolejną najliczniejszą grupą w tym 
przypadku byli uczestnicy zakwalifikowani do kategorii „inni” – 276 osób (151 kobiet), 
stanowili 19% ogółu osób biorących udział w tej formie poradnictwa zawodowego. Na 
wzięcie udziału w badaniach testowych zdecydowało się jedynie 16 osób poszukujących 
pracy, w tym 1 kobieta. 
 

Wykres 8. Liczba osób obj ętych badaniami testowymi – wybrane kategorie  

 
                    Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 W badanym okresie największą grupę bezrobotnych uczestniczących w tej formie 
poradnictwa zawodowego stanowili bezrobotni do 6 miesięcy – 572 osoby (w tym 237 
kobiet). Udział tej grupy poszukujących pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych korzystających 
z badań testowych wyniósł 40,3%. Drugą najliczniejszą grupą byli bezrobotni zamieszkali na 
wsi – 382 osoby, w tym 241 kobiet. Ogólna liczba korzystających z usług poradnictwa 
zawodowego w tej formie wyniosła 329 osób, grupa kobiet w należących do tej kategorii 
wyniosła 243 osoby i była największa spośród wszystkich bezrobotnych kobiet 
uczestniczących w tych badaniach. 
 

Wykres 9. Liczba bezrobotnych korzystaj ących z bada ń testowych w 2009 roku  

 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

Tabela 3. Udział poszczególnych kategorii bezrobotn ych w ogólnej liczbie korzystaj ących  
z informacji zawodowej grupowej 

 
  Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
1.4 Informacja zawodowa 
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zawodowej, a także umożliwia klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy. Zwłaszcza 
centra posiadają najkorzystniejsze warunki do realizacji zadań związanych z efektywnym 
oddziaływaniem informacyjnym na klientów oraz świadczeniem specjalistycznej pomocy 
doradczej. 
 
 Z pomocy doradców zawodowych w zakresie informacji zawodowej skorzystały 
27 973 osoby, w tym 11 808 czyli 42% stanowiły kobiety. 
 

Wykres 10. Liczba wizyt osób korzystaj ących z informacji zawodowej  

 
                                            Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

 W ramach informacji zawodowej zorganizowanych zostało 780 grup, liczba osób  
w nich uczestnicząca wyniosła 10 110,  z czego 53% stanowiły kobiety (5 310 osób). 
 

Wykres 11. Liczba osób korzystaj ących z informacji zawodowej grupowej w 2009 roku  

 
                                         Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 Zdecydowanie najczęściej z informacji zawodowej grupowej korzystają osoby 
bezrobotne tj. 9 424, w tym 4 958 kobiet. Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie klientów 
poradnictwa zawodowego wyniósł 93%. Kolejną grupą były osoby zakwalifikowane do 
kategorii „inni”, po pomoc do doradcy zawodowego zgłosiło się 639 takich osób, w tym 340  
stanowiły kobiety. W spotkaniach grupowych uczestniczyło jedynie 47 osób poszukujących 
pracy, w tym 12 kobiet. 
 

Wykres 12. Liczba osób uczestnicz ących w spotkaniach grupowych – wybrane kategorie  

 
                        Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

  
 Z informacji zawodowej w formie spotkań grupowych skorzystało 7 216 osób (3 464 
kobiety) pozostających bez pracy do 6 miesięcy, udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 
uczestniczących w badaniach wyniósł 71,4%. Kolejną najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
zamieszkałe na wsi, których udział wyniósł 39% (3 943 osoby, w tym 2 115 kobiet). Z tej 
formy poradnictwa zawodowego skorzystało także 3 806 bezrobotnych do 25 roku życia,  
w tym 3 806 kobiet. Mniej licznymi grupami osób uczestniczących w tych zajęciach byli 
bezrobotni powyżej 50 roku życia (1 284 osoby, w tym 630 kobiet), bezrobotni powyżej 12 
miesięcy ( 1 280 osób, w tym 959 kobiet) oraz bezrobotni od 6 do 12 miesięcy (928 osób,  
w tym 535 kobiet). Spośród ogółu bezrobotnych biorących udział w spotkaniach grupowych 
373 osoby (189 kobiet) stanowili niepełnosprawni, uczestniczyło w nich także 3 
cudzoziemców, w tym 2 kobiety. 
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Wykres 13. Liczba bezrobotnych korzystaj ących z informacji zawodowej w formie spotka ń 
grupowych w 2009 roku  

 
    Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
Tabela 4. Udział poszczególnych kategorii bezrobotn ych w ogólnej liczbie korzystaj ących  

z informacji zawodowej grupowej 

 
 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
1.5 Struktura osób korzystaj ących z poradnictwa indywidualnego  
  
 W ogólnej liczbie korzystających z usług poradnictwa indywidualnego największą 
grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (8 154 osoby). Drugie 
miejsce zajmują osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (4 972), następne 
osoby z wykształceniem  policealnym i średnim zawodowym (3 987 osób), kolejne ze 
średnim ogólnokształcącym (2 521 osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby, które 
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Wykres 14. Struktura osób korzystaj ących z poradnictwa indywidualnego według poziomu 
wykształcenia w 2009 roku  

 
              Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 Struktura osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywidualnego według 
poziomu wykształcenia kształtowała się podobnie jak w przypadku ogółu osób 
uczestniczących w zajęciach. Największą liczbę korzystających z pomocy doradców 
stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (7 619 osób), natomiast 
najmniejszą z wykształceniem wyższym (1 428 osób). 
 

Wykres 15. Struktura osób bezrobotnych korzystaj ących z poradnictwa indywidualnego 
według poziomu wykształcenia w 2009 roku  

 
           Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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4 178 osób, w tym 2 557 kobiet podjęło pracę (ponad 20% ze wszystkich zgłaszających się 
chętnych), natomiast na szkolenie zawodowe zostało skierowanych 2 281 osób, w tym 988 
kobiet (11%). Z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oferowaną przez klub pracy 
skorzystało 811 osób, w tym 586 kobiet (4%), skierowane do Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej zostały 143 osoby, w tym 67 kobiet (poniżej 1%). 
 

Tabela 5. Wyniki działania poradnictwa indywidualne go w 2009 roku - ogółem 

 
 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
Wykres 16. Wyniki działania poradnictwa indywidualn ego w 2009 roku - ogółem  

 
        Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 Ponad 21% bezrobotnych korzystających z usług poradnictwa indywidualnego, czyli 
4 175 osób, w tym 2556 kobiet podjęło pracę w wyniku przeprowadzonych działań urzędów 
pracy. Na szkolenie zawodowe zdecydowało się 11,5%, (2 242 osoby, w tym 968 kobiet),  
z usług klubu pracy skorzystało ponad 4% (792 osoby, w tym 574 kobiety). Jedynie 20 osób, 
w tym 7 kobiet zostało skierowanych do Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej. 
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Tabela 6. Wyniki działania poradnictwa indywidualne go w 2009 roku – osoby bezrobotne 

 
 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
Wykres 17. Wyniki działania poradnictwa indywidualn ego w 2009 roku w śród osób 

bezrobotnych  

 
        Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 

2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (kluby pracy ) 
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w klubach pracy jest realizowana przez organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, 
które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub nie osiągały pozytywnych 
efektów swoich działań w tym zakresie oraz dla osób, które powracają na rynek pracy po 
długim okresie braku aktywności zawodowej. 
 
2.1 Organizatorzy i uczestnicy szkole ń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie 
aktywnego poszukiwania pracy 
 
 W 2009 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego działało 57 klubów 
pracy, wszystkie zostały utworzone samodzielnie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Kluby 
pracy mogą być także organizowane przez  instytucje i organizacje współpracujące z PUP  
oraz takie, którym zlecono realizacje tej usługi. 
 Liczba uczestników szkoleń klubów pracy w 2009 roku wyniosła 1 097 osób. Spośród 
wszystkich biorących udział w tych zajęciach, wyróżnia się następujące grupy osób: 

• bezrobotni, 
• poszukujący pracy, 
• zgłoszeni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

 Spośród wszystkich uczestników szkoleń ponad 99% stanowili bezrobotni (1 085 
osób), natomiast niecały 1% poszukujący pracy (12 osób). Do udziału w szkoleniu nie 
została zgłoszona żadna osoba z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
 

Wykres 18. Liczba uczestników szkole ń w klubie pracy w 2009 roku – wybrane kategorie  

 
                           Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 W zajęciach aktywizacyjnych uczestniczyły 4 672 osoby, zdecydowanie największą 
grupę stanowią bezrobotni – 4648 osób. Z tej formy pomocy w aktywnym poszukiwaniu 
pracy skorzystały także 24 osoby poszukujące pracy. 
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Wykres 19. Liczba uczestników zaj ęć aktywizacyjnych w 2009 roku – wybrane kategorie  

 
                                 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
2.2 Struktura uczestników szkole ń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 
(szkolenia w klubach pracy) 
 
 Udział wybranych kategorii bezrobotnych uczestniczących w szkoleniu w zakresie 
aktywnego poszukiwania pracy w ogólnej ich liczbie w 2009 roku kształtował się 
następująco: 

	 kobiety – 81%, 
	 zamieszkali na wsi – 45%, 
	 długotrwale bezrobotni – 79%, 
	 niepełnosprawni – 6%, 
	 cudzoziemcy – 0,2%, 
	 osoby do 25 roku życia – 11%, 
	 osoby powyżej 50 roku życia – 27%. 

 Analiza struktury uczestników szkoleń w powyższych kategoriach jest możliwa tylko  
w odniesieniu do osób bezrobotnych, ponieważ tylko te osoby objęte są szczegółową 
statystyką publiczna. 
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Wykres 20. Wybrane kategorie bezrobotnych uczestnic zących w szkoleniu w zakresie 
aktywnego poszukiwania pracy w 2009 roku  

 
Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 Najliczniejszą grupą osób korzystającą ze szkoleń w klubach pracy stanowiły osoby 
powyżej 45 roku życia (464 osoby), udział w ogólnej liczbie uczestników wyniósł 42%.  
W strukturze osób biorących udział w szkoleniach w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 
25% stanowili uczestnicy w wieku 35-44 lata (271 osób), 22% osoby w wieku 25-34 lata (243 
osoby), natomiast 11%  osoby od 18 do 24 lat (119 osób). 
 
Wykres 21. Struktura uczestników szkole ń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według 

wieku  

 
                            Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 W strukturze uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według 
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udział w ogólnej liczbie uczestników 28%), następnie osoby z wykształceniem policealnym  
i średnim zawodowym (215 osób, udział 20%) oraz średnim ogólnokształcącym (96 osób, 
udział 9%). Z tej formy pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy skorzystało 119 
osób z wykształceniem wyższym (4% wszystkich uczestników szkoleń). 
 
Wykres 22. Struktura uczestników szkole ń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według 

wykształcenia  

 
                       Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 Największą liczbę uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 
stanowiły osoby bez stażu pracy (324 osoby, 30% wszystkich uczestników zajęć). 
Porównywalne co do liczebności były grupy osób, których staż pracy wynosi 10-20 lat (186 
osób) oraz 1-5 lat (185 osób), udział każdej z tych kategorii wyniósł 17%. Tylko 11% 
uczestników szkoleń przepracowało 20 lat i więcej (117 osób). 
 
Wykres 23. Struktura uczestników szkole ń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według 

stażu pracy  

 
                        Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 W całym badanym okresie zdecydowanie najwięcej osób biorących udział  
w szkoleniach w zakresie aktywnego poszukiwania pracy należało do kategorii osób 
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – ponad 80% wszystkich uczestników. 
Pozostający bez pracy do 6 miesięcy stanowili 12% osób korzystających ze szkoleń, 
natomiast udział bezrobotnych od 6-12 miesięcy wyniósł 8%. 
 
Wykres 24. Struktura uczestników szkole ń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według 

czasu pozostawania bez pracy  

 
                        Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
2.3 Struktura uczestników zaj ęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach 
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 
 
 Udział wybranych kategorii bezrobotnych uczestniczących w zajęciach 
aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 
kształtował się następująco: 

	 kobiety – 61%, 
	 zamieszkali na wsi – 49%, 
	 długotrwale bezrobotni – 53%, 
	 niepełnosprawni – 3%, 
	 cudzoziemcy – 0,06%, 
	 osoby do 25 roku życia – 24%, 
	 osoby powyżej 50 roku życia – 21%. 

Dane ilościowe poszczególnych kategorii ilustruje wykres 25. 
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Wykres 25.  Wybrane kategorie bezrobotnych uczestni czących w zaj ęciach aktywizacyjnych  
w 2009 roku  

 
Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 W 2009 roku najwięcej zajęć aktywizacyjnych dotyczyło osób w wieku powyżej 45 
roku życia, wzięło w nich udział 1 480 osób z tej kategorii wiekowej, stanowili oni 32% 
wszystkich uczestników. Z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skorzystały także 1 172 
osoby w wieku 25-34 lata oraz 1 121 osób w wieku 18-24 lata, każda z tych grup wiekowych 
stanowiła 25% ogólnej liczby uczestników zajęć. Najmniej osób korzystających z zajęć 
aktywizacyjnych mieściło się w przedziale wiekowym 35-44 lata, (899 osób), ich udział  
w strukturze uczestników zajęć aktywizacyjnych według wieku wyniósł 19%. 
 

Wykres 26. Struktura uczestników zaj ęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  
w aktywnym poszukiwaniu pracy według wieku  

 
                    Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 W 2009 roku w strukturze uczestników zajęć aktywizacyjnych 35% stanowiły osoby  
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (1 633 osoby). Udział osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym wyniósł 31% (791 osób), z policealnym i średnim 17% (791 osób), 
natomiast ze średnim ogólnokształcącym 13% (627 osób). Najmniej chętnych chcących 
skorzystać z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w tej formie dotyczyło osób  
z wykształceniem wyższym (165 osób), stanowili oni 4% w strukturze uczestników zajęć. 
 

Wykres 27. Struktura uczestników zaj ęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  
w aktywnym poszukiwaniu pracy według wykształcenia  

 
                  Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 W kategorii „bez stażu” wśród uczestników zajęć aktywizacyjnych najliczniejszą grupę 
stanowią osoby nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego – 24%. Kolejnymi 
grupami pod względem wielkości są osoby ze stażem: 1-5 lat -19%, 10- 20 lat – 17%, 5-10 
lat – 16% oraz 20 lat i więcej – 14%. Natomiast najmniej liczebną grupę stanowią osoby  
o stażu pracy do 1 roku – 11%.  
 

Wykres 28. Struktura uczestników zaj ęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  
w aktywnym poszukiwaniu pracy według sta żu pracy  

 
                 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 W kategorii „czas pozostawania bez pracy” dominującą grupę uczestników zajęć 
aktywizacyjnych stanowiły osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy – 65%. Udział 
osób bezrobotnych w okresie do 6 miesięcy wyniósł 24%, natomiast najmniej liczną grupę 
stanowią osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy, tylko 12% wszystkich 
korzystających z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 
 

Wykres 29. Struktura uczestników zaj ęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  
w aktywnym poszukiwaniu pracy według czasu pozostaw ania bez pracy  

 
                              Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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Wykres 30. Liczba osób, które rozpocz ęły szkolenie, uko ńczyły szkolenie oraz podj ęły prac ę  
w trakcie lub po uko ńczeniu szkolenia  

 
     Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
3.1 Obszary zawodowe szkole ń 
 
 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy najczęściej wybierały szkolenia z zakresu 
usług transportowych (w tym kursy prawa jazdy) oraz z innych obszarów szkoleń nieujętych 
w pozostałych kategoriach.  
 W 2009 roku osób, które zakończyły szkolenie ogółem odnotowano 8 115, z czego 
40% podjęło pracę w trakcie lub po zakończeniu programu. Zdecydowanie najwięcej osób 
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 Do obszarów zawodowych cieszących się najmniejszą popularnością, jeśli chodzi  
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Tabela 7. Obszary zawodowe szkole ń oraz podj ęcia pracy w trakcie lub po zako ńczeniu 
szkolenia w 2009 roku 

 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
3.2 Struktura osób, które uko ńczyły szkolenie 
 
 W badanym okresie najwięcej osób kończących szkolenie mieściło się w przedziale 
wiekowym 25-34 lata, wzięło w nich udział 2 856 osób, stanowili oni 35% wszystkich 
uczestników. Z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skorzystało także 1 846 osób  
w wieku powyżej 45 lat oraz 1 787 osób w wieku 18-24 lata, każda z tych grup wiekowych 
stanowiła odpowiednio 23% oraz 22% ogólnej liczby uczestników zajęć. Najmniej osób 
korzystających z zajęć aktywizacyjnych mieściło się w przedziale wiekowym 35-44 lata, 
(1 626 osób), ich udział w strukturze uczestników zajęć aktywizacyjnych według wieku 
wyniósł 20%. 
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Wykres 31. Struktura osób, które uko ńczyły szkolenie w 2009 roku według wieku  

 
                                         Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 W 2009 roku w strukturze uczestników szkoleń 25% stanowiły osoby  
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (2 033 osoby). Udział osób z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym wyniósł 25% (2 005 osób), z gimnazjalnym i poniżej 24% 
(1 969 osób), natomiast ze średnim ogólnokształcącym 15% (1 252 osoby). Najmniej 
chętnych chcących skorzystać z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w tej formie 
dotyczyło osób z wykształceniem wyższym (856 osób), stanowili oni 11% w strukturze 
uczestników zajęć. 
 

Wykres 32. Struktura osób, które uko ńczyły szkolenie w 2009 roku według wykształcenia  

 
                           Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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Tabela 8. Bezrobotni, którzy otrzymali stypendium n a kontynuowanie nauki 

 
 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
 Liczba osób którym sfinansowano z Funduszu Pracy koszty egzaminów 
umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych 
oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodów wyniosła 140 (20 
kobiet). Osób uczestniczących w szkoleniach było 97 (14 kobiet) natomiast 
nieuczestniczących 43 (6 kobiet). 
 

Wykres 33. Osoby, którym sfinansowano koszty egzami nów z Funduszu Pracy 

 
                    Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
3.6 Liczba i czas trwania szkole ń dla bezrobotnych i poszukuj ących pracy 
 
 W 2009 roku przeprowadzonych zostało 2 612 szkoleń, w których wzięło udział 8 523 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenia trwające do 3 miesięcy stanowiły prawie 
96% z ogólnej liczby szkoleń, uczestniczyło w nich 98% z wszystkich korzystających z tej 
formy pomocy osób. 
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Wykres 34. Liczba i czas trwania szkole ń dla bezrobotnych i poszukuj ących pracy w 2009 roku  

 
     Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych z Funduszu Pracy złożyły 
92 osoby, w tym 62 kobiety. W 2009 roku rozpoczęło studia 79 osób (53 kobiety), natomiast 
zakończyło 8 osób (6 kobiet). W trakcie studiów podyplomowych oraz w okresie 3 miesięcy 
po ich ukończeniu, 23 osoby, w tym 14 kobiet znalazło zatrudnienie. 
 

Wykres 35.  Osoby, którym sfinansowano z Funduszu P racy koszty studiów podyplomowych  

 
Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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Tabela 9. Instytucje szkoleniowe realizuj ące szkolenia dla bezrobotnych i poszukuj ących pracy  

 
                Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 

4. Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
 
4.1 Staż 
 
 Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 
pracy z pracodawcą. 
 
 W 2009 roku staż rozpoczęło 12 106 osób (8 813 kobiet), natomiast ukończyło 9 660 
osób (7 135 kobiet). Ponad 33% z ogółu osób biorących udział w programie stażu podjęło 
pracę w trakcie lub po jego zakończeniu (tj. 4 023 osoby, w tym 3 003 kobiety). 
 

Wykres 36. Liczba osób uczestnicz ących w programie sta żu 

 
      Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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 Długość programu stażu wynosiła najczęściej od 3 do 6 miesięcy, wzięło w nich 
udział 5 348 osób (3 968 kobiet) czyli 55% z ogólnej liczby kończących program. Ze stażu 
trwającego powyżej 6 do 12 miesięcy skorzystało 4 312 osób (3 167 kobiet). 
 

Wykres 37. Długo ść programu sta żu w 2009 roku  

 
                  Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 Ogólna liczba bezrobotnych (bez niepełnosprawnych), którzy w 2009 roku rozpoczęli 
staż wynosi 11 891 osób (8 675 kobiety). Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych, które  
w analizowanym okresie rozpoczęły program to 194 (125 kobiet). Z kategorii osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu w programie 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy uczestniczyło 21 osób (13 kobiet). 
 

Tabela 10. Osoby uczestnicz ące w programie sta żu w 2009 roku 

 
  Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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	 pozostałe usługi – 1 136 osób (12%), 460 podjęć pracy (11%), 
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	 sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami – 983 osoby (10%), 
449 podjęć pracy (11%), 

	 zarządzanie i administrowanie – 406 osób (4%), 78 podjęć pracy (2%). 
 Do obszarów zawodowych cieszących się najmniejszą popularnością, jeśli chodzi  
o odbycie stażu w 2009 roku należały: 

• dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna, 
• nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka), 
• usługi krawieckie, obuwnicze, 
• weterynaria, 
• języki obce, 
• matematyka i statystyka. 

 
Tabela 11. Obszary zawodowe, w których bezrobotni o dbyli program sta żu 

 
 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 Prawie 77% spośród wszystkich osób, które w badanym okresie zakończyły program 
stażu, odbywała go  u pracodawcy zatrudniającego do 49 osób. Firmy zatrudniające od 50 

razem kobiety razem kobiety
Prace sekretarskie i biurowe 3 447 2 879 1 485 1 262
Inne obszary zawodowe 1 844 1 152 704 446
Pozostałe usługi 1 136 664 460 254
Sprzedaż, marketing, public relations, handel 

nieruchomościami 983 799 449 367
Zarządzanie i administrowanie 406 269 78 64
Usługi gastronomiczne 276 212 145 108
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 

analiza inwestycyjna 266 242 159 147
Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 230 205 79 73
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 166 159 78 75
Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 142 136 28 28
Opieka zdrowotna 127 112 63 57
Architektra i budownictwo 124 29 63 7
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 67 31 28 9
Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 65 50 18 16
Informatyka i wykorzystanie komputerów 63 16 21 5
Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 60 39 31 25
Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: 

mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, 

elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i 37 8 14 2
Usługi stolarskie, szklarskie 34 3 24 2
Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: 

przemysł spożywczy, lekki, chemiczny) 29 25 1 0
Usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) 27 2 20 2
Nauki humanistyczne (bez jezyków obcych) i społeczne 

(w tym ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 

etnologia, geografia) 26 26 12 12
Ochrona środowiska 25 20 14 9
Prawo 20 15 19 14
Ochrona własności i osób 19 9 8 3
Dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 12 9 10 9
Nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, 

zoologia, chemia, fizyka) 11 9 2 1
Usługi krawieckie, obuwnicze 7 7 1 1
Weterynaria 6 5 8 5
Języki obce 2 2 0 0
Ogółem 9 657 7 134 4 022 3 003
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do 249 osób przyjęły na staż 1 888 osób (1 455 kobiet), natomiast 367 osób (275 kobiet) 
skorzystało z możliwości odbycia stażu u pracodawców zatrudniających ponad 250 osób. 
 Zdecydowanie najwięcej osób uczestniczyło w programie u pracodawcy zajmującego 
się działalnością z zakresu: 

• administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
– 2 899 osób (2 239 kobiet), 

• handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając 
motocykle – 1 303 osoby (950 kobiet), 

• edukacji – 942 osoby (840 kobiet), 
• opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 779 osób (668 kobiet), 
• działalności związanej z kulturą rozrywką i edukacją – 498 osób (372 kobiety). 

 Najmniej osób zdecydowało się odbyć staż u pracodawcy zajmującego się 
działalnością: 

• organizacje i zespoły eksterytorialne – 1 kobieta, 
• górnictwo i wydobywanie – 2 kobiety, 
• gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – 31 osób (15 kobiet), 
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 65 osób (46 osób) 
• informacja i komunikacja – 75 osób (45 kobiet). 

 Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kategorii przedstawia tabela 12. 
 

Wykres 38. Liczba uczestników sta żu według wielko ści zatrudnienia w przedsi ębiorstwie  

 
         Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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Tabela 12. Rodzaj działalno ści i liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy 
organizuj ącego sta ż 

 
Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 

 
4.2 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
 
 Przygotowanie zawodowe miejscu pracy – oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji 
lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na 
stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, 
pracodawcą, a bezrobotnym. 
 
 W analizowanym okresie 465 osób (361 kobiet) rozpoczęło przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy, natomiast 2 643 osoby (2 075 kobiet) ukończyły program. Spośród 
wszystkich osób, które w 2009 roku rozpoczęły oraz ukończyły program przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy znalazło zatrudnienie 1 311 osób (1 017 kobiet) w trakcie lub 
po jego ukończeniu. 
 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
161 73 55 28 1 0
2 2 0 0 0 0

335 182 91 60 32 24

20 14 4 3 41 29

87 42 82 51 1 1
314 76 16 7 3 1

1 248 905 48 39 7 6

239 177 12 6 5 5
125 71 22 16 13 9
71 42 2 1 2 2
344 293 75 63 42 35

212 151 14 12 0 0

305 215 38 32 2 0

126 82 6 5 1 1

1 724 1 337 1 043 807 132 95
723 649 192 166 27 25
592 520 130 107 57 41

452 330 46 42 0 0
293 228 12 10 1 1

31 15 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0

7 405 5 405 1 888 1 455 367 275
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Wykres 39. Liczba osób uczestnicz ących w programie przygotowania zawodowego dorosłych  
w miejscu pracy  

 
            Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 
 Ogólna liczba bezrobotnych (bez niepełnosprawnych), którzy w 2009 roku rozpoczęli 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy wynosi 439 osób (342 kobiety). Liczba 
niepełnosprawnych bezrobotnych, które w analizowanym okresie rozpoczęły program to 24 
(17 kobiet). Z kategorii osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających  
w zatrudnieniu w programie przygotowania zawodowego w miejscu pracy uczestniczyły 2 
kobiety. 
 

Tabela 13. Osoby uczestnicz ące w programie przygotowania zawodowego w miejscu p racy 

 
  Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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	 opieka społeczna (w tym opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, 
dziećmi, wolontariat) – 120 osób (55%), 62 podjęcia pracy (5%). 

 Do obszarów zawodowych cieszących się najmniejsza popularnością, jeśli chodzi  
o odbycie przygotowania zawodowego w 2009 roku należały: 

• weterynaria, 
• dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna, 
• matematyka i statystyka, 
• technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, 

energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa  
i konserwacja pojazdów) 

• języki obce. 
 

Tabela 14. Obszary zawodowe, w których bezrobotni o dbyli przygotowanie zawodowe  
w miejscu pracy 

 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

razem kobiety razem kobiety
Inne obszary zawodowe 813 524 351 226
Prace sekretarskie i biurowe 548 488 231 185
Pozostałe usługi 346 245 251 181
Informatyka i wykorzystanie komputerów 238 238 164 164
Sprzedaż, marketing, public relations, handel 

nieruchomościami 188 169 91 81
Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) 120 114 62 59
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 86 54 7 1
Usługi gastronomiczne 82 75 52 48
Zarządzanie i administrowanie 41 39 10 9
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 

analiza inwestycyjna 31 30 24 23
Architektra i budownictwo 25 2 11 0
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 24 24 9 9
Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 18 16 3 3
Opieka zdrowotna 14 13 3 2
Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 10 9 7 7
Ochrona własności i osób 10 6 3 1
Nauki humanistyczne (bez jezyków obcych) i społeczne 

(w tym ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, 

etnologia, geografia) 7 6 0 0
Usługi krawieckie, obuwnicze 7 5 2 2
Usługi stolarskie, szklarskie 6 2 10 3
Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 5 1 5 5
Ochrona środowiska 4 4 5 4
Nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, 

zoologia, chemia, fizyka) 4 4 1 1
Usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) 3 0 1 0
Prawo 3 2 1 0
Weterynaria 2 1 2 1
Dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 1 0 0 0
Matematyka i statysyka 1 1 1 1
Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: 
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Ogółem 2 637 2 072 1 311 1 017
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 Program przygotowania zawodowego w miejscu pracy u pracodawcy zatrudniającego 
do 49 osób, odbywało ponad 80% spośród wszystkich uczestników, którzy w badanym 
okresie zakończyli ten program. W firmach zatrudniających od 50 do 249 osób 
przygotowanie zawodowe odbyło 507 osób (385 kobiet), natomiast 20 kobiet skorzystało  
z możliwości przygotowania zawodowego u pracodawców zatrudniających ponad 250 osób. 
 Zdecydowanie najwięcej osób uczestniczyło w programie u pracodawcy zajmującego 
się działalnością z zakresu: 

• administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
– 741 osób (595 kobiet), 

• działalności profesjonalnej naukowej i technicznej – 337 osób (326 kobiet), 
• edukacji – 319 osób (287 kobiet), 
• opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 238 osób (186 kobiet), 
• handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając 

motocykle – 201 osób (154 kobiety). 
 Najmniej osób zdecydowało się odbyć przygotowanie zawodowe w miejscu pracy   
u pracodawcy zajmującego się działalnością: 

• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 6 kobiet, 

• informacja i komunikacja – 8 osób (5 kobiet), 
• działalność związana z obsługą rynku – 18 osób (12 kobiet), 
• działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 22 osoby 

(18 kobiet), 
• transport i gospodarka magazynowa – 34 osoby (28 kobiet). 

 Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kategorii przedstawia tabela 15. 
 
Wykres 40. Liczba uczestników przygotowania zawodow ego w miejscu pracy według wielko ści 

zatrudnienia w przedsi ębiorstwie  

 
             Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
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Tabela 15. Rodzaj działalno ści i liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy 
organizuj ącego przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

 
 Źródło: sprawozdanie MPiPS 01, załącznik 4 
 

Podsumowanie 
  
 W województwie zachodniopomorskim w badanym okresie z usługi poradnictwa 
zawodowego indywidualnego skorzystało 21 317 osób, zdecydowanie najwięcej, bo aż 92% 
z ogólnej liczby korzystających z porady stanowiły osoby bezrobotne. W tym samym okresie 
z usług poradnictwa grupowego skorzystały 4 144 osoby, większość z nich (tj. 93%) również 
stanowiły osoby bezrobotne. 
 W 2009 roku 20,2% z osób, które skorzystały z poradnictwa indywidualnego podjęło 
pracę, na szkolenie zawodowe zostało skierowanych 11% osób. Z pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy oferowaną przez klub pracy skorzystało 3,9%, natomiast skierowanych 
do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) zostało 0,7% osób  
z ogólnej liczby. Spośród osób bezrobotnych 21,4% z osób, które skorzystały z poradnictwa 
indywidualnego podjęło pracę, 11,5% osób zostało skierowanych na szkolenie zawodowe, 
natomiast 4,1% skorzystało z pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Jedynie 20 
osób, skorzystało z usług świadczonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej (CIiPKZ) – 0,1% z ogólnej liczby. 
 W badanym okresie działało 57 klubów pracy, wszystkie zostały utworzone 
samodzielnie przez Powiatowe Urzędy Pracy. W szkoleniach organizowanych przez kluby 
pracy wzięło udział 1 097 osób, natomiast liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych 
wyniosła 4 672 osoby. 
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 Wśród uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy największą 
grupę stanowiły kobiety, ich udział w ogólnej liczbie uczestników osiągnął 81%. Osoby 
długotrwale bezrobotne stanowiły 79%, natomiast zamieszkali na wsi – 45%. Kolejną pod 
względem wielkości grupą uczestników są osoby powyżej 50 roku życia – 27%, następnie 
osoby do 25 roku życia – 11%. W strukturze osób biorących udział w szkoleniach w zakresie 
aktywnego poszukiwania pracy najmniejszą grupę stanowiły osoby niepełnosprawne (6%) 
oraz  cudzoziemcy (0,2%). 
 W 2009 roku 95% z 8 523 osób, które rozpoczęły szkolenie, ukończyło je. Prawie 
38% z wszystkich osób, które rozpoczęły szkolenie podjęło pracę w trakcie lub po jego 
zakończeniu (tj. 3 209). 
 W analizowanym okresie staż rozpoczęło 12 106 osób. Ponad 33% z ogółu osób 
biorących udział w programie stażu podjęło pracę w trakcie lub po jego zakończeniu (tj. 
4 023 osoby). W 2009 roku 465 osób rozpoczęło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
natomiast 2 643 osoby ukończyły program. Ponad 42% spośród wszystkich osób, które  
w badanym okresie rozpoczęły oraz ukończyły program przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy znalazło zatrudnienie w trakcie lub po jego ukończeniu (tj.1 311 osób). 
  

Spis wykresów 
 

Wykres 1. Liczba osób, które skorzystały z porady indywidualnej w 2009 roku ..................................... 5 

Wykres 2. Liczba osób, które skorzystały z porady indywidualnej – wybrane kategorie ........................ 6 

Wykres 3. Liczba bezrobotnych korzystających z porady indywidualnej w 2009 roku ........................... 7 

Wykres 4. Liczba osób korzystających z porady grupowej w 2009 roku ................................................. 8 

Wykres 5. Liczba osób które skorzystały z porady grupowej – wybrane kategorie ................................ 8 

Wykres 6. Liczba bezrobotnych korzystających z porady grupowej w 2009 roku .................................. 9 

Wykres 7. Liczba osób objętych badaniami testowymi w 2009 roku ................................................... 10 

Wykres 8. Liczba osób objętych badaniami testowymi – wybrane kategorie ...................................... 10 

Wykres 9. Liczba bezrobotnych korzystających z badań testowych w 2009 roku ................................ 11 

Wykres 10. Liczba wizyt osób korzystających z informacji zawodowej ................................................ 12 

Wykres 11. Liczba osób korzystających z informacji zawodowej grupowej w 2009 roku .................... 12 

Wykres 12. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach grupowych – wybrane kategorie .................. 13 

Wykres 13. Liczba bezrobotnych korzystających z informacji zawodowej w formie spotkań grupowych 

w 2009 roku ........................................................................................................................................... 14 

Wykres 14. Struktura osób korzystających z poradnictwa indywidualnego według poziomu 

wykształcenia w 2009 roku ................................................................................................................... 15 

Wykres 15. Struktura osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywidualnego według 

poziomu wykształcenia w 2009 roku .................................................................................................... 15 

Wykres 16. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego w 2009 roku - ogółem ............................. 16 

Wykres 17. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego w 2009 roku wśród osób bezrobotnych .. 17 

Wykres 18. Liczba uczestników szkoleń w klubie pracy w 2009 roku – wybrane kategorie ................. 18 

Wykres 19. Liczba uczestników zajęć aktywizacyjnych w 2009 roku – wybrane kategorie .................. 19 

Wykres 20. Wybrane kategorie bezrobotnych uczestniczących w szkoleniu w zakresie aktywnego 

poszukiwania pracy w 2009 roku .......................................................................................................... 20 

Wykres 21. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według wieku20 

Wykres 22. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według 

wykształcenia ........................................................................................................................................ 21 



41 
 

Wykres 23. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według stażu 

pracy ...................................................................................................................................................... 21 

Wykres 24. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy według czasu 

pozostawania bez pracy ........................................................................................................................ 22 

Wykres 25.  Wybrane kategorie bezrobotnych uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych  w 2009 

roku ....................................................................................................................................................... 23 

Wykres 26. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  w 

aktywnym poszukiwaniu pracy według wieku ...................................................................................... 23 

Wykres 27. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  w 

aktywnym poszukiwaniu pracy według wykształcenia ......................................................................... 24 

Wykres 28. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  w 

aktywnym poszukiwaniu pracy według stażu pracy ............................................................................. 24 

Wykres 29. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy  w 

aktywnym poszukiwaniu pracy według czasu pozostawania bez pracy ............................................... 25 

Wykres 30. Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie, ukończyły szkolenie oraz podjęły pracę  w trakcie 

lub po ukończeniu szkolenia .................................................................................................................. 26 

Wykres 31. Struktura osób, które ukończyły szkolenie w 2009 roku według wieku ............................ 28 

Wykres 32. Struktura osób, które ukończyły szkolenie w 2009 roku według wykształcenia ................ 28 

Wykres 33. Osoby, którym sfinansowano koszty egzaminów z Funduszu Pracy .................................. 29 

Wykres 34. Liczba i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy w 2009 roku ........ 30 

Wykres 35.  Osoby, którym sfinansowano z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych ........... 30 

Wykres 36. Liczba osób uczestniczących w programie stażu ................................................................ 31 

Wykres 37. Długość programu stażu w 2009 roku ................................................................................ 32 

Wykres 38. Liczba uczestników stażu według wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie ................. 34 

Wykres 39. Liczba osób uczestniczących w programie przygotowania zawodowego dorosłych w 

miejscu pracy ......................................................................................................................................... 36 

Wykres 40. Liczba uczestników przygotowania zawodowego w miejscu pracy według wielkości 

zatrudnienia w przedsiębiorstwie ......................................................................................................... 38 

 

Spis tabel 
 

Tabela 1. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających  z porady 

indywidualnej .......................................................................................................................................... 7 

Tabela 2. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających  z porady 

grupowej.................................................................................................................................................. 9 

Tabela 3. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających  z informacji 

zawodowej grupowej ............................................................................................................................ 11 

Tabela 4. Udział poszczególnych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie korzystających  z informacji 

zawodowej grupowej ............................................................................................................................ 14 

Tabela 5. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego w 2009 roku - ogółem ................................. 16 

Wykres 16. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego w 2009 roku - ogółem ............................. 16 

Tabela 6. Wyniki działania poradnictwa indywidualnego w 2009 roku – osoby bezrobotne ............... 17 

Tabela 7. Obszary zawodowe szkoleń oraz podjęcia pracy w trakcie lub po zakończeniu szkolenia w 

2009 roku .............................................................................................................................................. 27 

Tabela 8. Bezrobotni, którzy otrzymali stypendium na kontynuowanie nauki ..................................... 29 



42 
 

Tabela 9. Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy ........ 31 

Tabela 10. Osoby uczestniczące w programie stażu w 2009 roku ........................................................ 32 

Tabela 11. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu ...................................... 33 

Tabela 12. Rodzaj działalności i liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy organizującego staż

 ............................................................................................................................................................... 35 

Tabela 13. Osoby uczestniczące w programie przygotowania zawodowego w miejscu pracy ............. 36 

Tabela 14. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli przygotowanie zawodowe  w miejscu 

pracy ...................................................................................................................................................... 37 

 


