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Jak poprawiæ sytuacjê na „trudnym” rynku

pracy? Analiza sytuacji województwa

warmiñsko-mazurskiego
1

Peryferyjnie połozúone województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najubozúszych
regionów w Polsce, jednocześnie boryka sieþ z najtrudniejszymi w skali kraju � a nawet
Unii Europejskiej � problemami na rynku pracy (najnizúszy wskaźnik zatrudnienia i naj-
wyzúszy wskaźnik bezrobocia). Ta mieszanka trudności ekonomicznych i społecznych
stanowi wielkie wyzwanie zarówno dla polityki gospodarczej, jak i społecznej. Szanse na
rozwój regionu utrudnia szereg istotnych czynników ujemnie wpływajaþcych na jego kon-
kurencyjność i zdolność zapewnienia dobrze płatnej pracy. Saþ to, mieþdzy innymi, niedo-
stateczna infrastruktura transportowa i komunikacyjna, niski potencjał innowacyjności, niska
produktywność, słabe wykształcenie i umiejeþtności potencjalnych pracowników.

Poprawa sytuacji na regionalnym rynku pracy wymaga zmian w systemie finansów
publicznych na szczeblu centralnym, ale takzúe świadomego działania władz regionalnych
i lokalnych na rzecz zwieþkszenia regionalnego potencjału kapitału ludzkiego, reformy
szkolnictwa, połozúenia wieþkszego nacisku na stymulowanie strony popytowej rynku pracy
i wykorzystania aktywności oraz doświadczeń organizacji pozarzaþdowych.

Powszechnie � słusznie � uznaje sieþ, zúe zła sytuacja na rynku pracy jest
najtrudniejszym problemem polskiej gospodarki. Sytuacja ta ma dwa aspekty:
niskaþ aktywność zawodowaþ i wysokie bezrobocie wśród tych, którzy saþ za-
wodowo aktywni. W rezultacie Polska ma w Unii Europejskiej najnizúszaþ stopeþ
zatrudnienia � niewiele przekraczajaþcaþ 50% � a wieþc w najmniejszym stopniu
wykorzystuje � a wreþcz marnotrawi � swoje zasoby pracy. Istotnie zmniejsza
to polski PKB, ogranicza zamozúność mieszkańców kraju, zmniejsza szanse
uczestniczenia w mieþdzynarodowym podziale pracy.

Polska specyfika ma takzúe kolejnaþ cecheþ: oto w okresie, w którym wiele
krajów europejskich uzyskało znacznaþ popraweþ na swoich narodowych rynkach
pracy, bezrobocie w Polsce rosło (by osiaþgnaþć obecnie poziom najwyzúszy
w UE), a stopa zatrudnienia spadała. Zachodziły wieþc u nas procesy wreþcz
przeciwstawne do tych, które obserwowano w skali mieþdzynarodowej, co
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szczególnie niekorzystnie wyrózúniało Polskeþ w rodzinie państw członkowskich
i kandydujaþcych do członkostwa.

Problematyka rynku pracy jest zawsze obecna w kazúdej polityce gospo-
darczej. Jezúeli nawet uznaje sieþ, izú bezrobocie jest niskie (na poziomie ok.
5%, co jest traktowane jako �naturalna� stopa bezrobocia), a stopa zatru-
dnienia wysoka (w granicach 70%; takaþ wartość osiaþga w kilku tylko krajach,
w tym w krajach nordyckich, wielu regionach Wlk. Brytanii, Holandii, Au-
strii, południowych Niemczech), to i tak zawsze istnieje groźba pogorszenia
sieþ tej dobrej sytuacji, i zawsze mozúna jaþ jeszcze nieco poprawić, o ile
nie ilościowo, to w wielu aspektach jakościowych � np. przez wyrównywanie
szans kobiet, popraweþ poziomu wykształcenia itp. Staþd tezú problematyka
ta bardzo czeþsto jest przedmiotem opracowań zarówno teoretycznych, jak
i odnoszaþcych sieþ do praktycznych aspektów oddziaływania na narodowe,
regionalne i lokalne rynki pracy.

Jak wieþkszość sfer objeþtych rózúnymi dziedzinami polityki gospodarczej, tak
i polityka zatrudnienia i rynku pracy przechodzi swoiste ewolucje doktrynalne.
Jesteśmy świadkami takiej właśnie przyspieszonej ewolucji. W ostatnim okresie
� w obliczu dość skromnych efektów, na pewno mniejszych nizú oczekiwania
� polityk skierowanych ku rynkowi pracy � nasteþpuje przewartościowanie
dotychczas obowiaþzujaþcych ujeþć. Coraz szersze poparcie uzyskuje teza, izú
dotychczasowy model, polegajaþcy na oddziaływaniu na podazúowaþ stroneþ rynku
pracy, powinien zostać zastaþpiony modelem oddziaływania popytowego, a przy-
najmniej powinien ulec osłabieniu na jego rzecz. Innymi słowy � w miejsce
daþzúenia do poprawy szans na zatrudnienie obecnych i potencjalnych bezrobot-
nych, co starano sieþ uzyskać przez pobudzanie ich motywacji do pracy,
podnoszenie kwalifikacji i zwieþkszanie mobilności, nalezúy starać sieþ zwieþkszać
popyt na praceþ przez ułatwianie tworzenia miejsc pracy zarówno w firmach
wielo-, jak i jednoosobowych. Zmiana ta jest zbiezúna z przejawami innych
ewolucji w innych dziedzinach, np. z nowym rozumieniem �spójności�, zgodnie
z którym nie wyrównywanie rózúnic mieþdzyregionalnych, lecz zwieþkszanie
potencjału wzrostu i konkurencyjności powinno być zasadniczym celem poli-
tyki strukturalnej i regionalnej (por. np. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
z lipca 2005 r.).

Zarówno sama problematyka rynku pracy, jak i kierunki polityki rynku
pracy to zagadnienia szczególnie istotne dla krajów przechodzaþcych transfor-
macjeþ postsocjalistycznaþ. Wynika to z kilku przyczyn � wymieńmy najwazú-
niejsze: dramatycznej czeþsto restrukturyzacji �przez upadek� wielu sektorów
gospodarki, konieczności szybkiej adaptacji do nowych reguł funkcjonowania
gospodarki i rynku pracy, braku doświadczeń w polityce zatrudnienia i walki
z bezrobociem, ograniczeń finansowych i relatywnie niskiego poziomu rozwoju
tych krajów, niskiej czeþsto motywacji wielu pracowników, przyzwyczajonych
do �socjalistycznych� zasad pracy i relacji placowych.

Problemy rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia majaþ swoje silne oblicze
regionalne. Metropolizacja rozwoju stawia te z wielkich miast, które nie były
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obciaþzúone dziedzictwem tradycyjnych, �przegranych� gałeþzi przemysłu,
w szczególnie korzystnej sytuacji. Na przeciwległym biegunie znajdujaþ sieþ
regiony monofunkcyjnych gałeþzi przemysłu oraz słabo rozwinieþte regiony
peryferyjne, w których pojawienie sieþ nowej lub szybki rozkwit juzú istniejaþcej
działalności gospodarczej jest trudny. W najgorszej sytuacji saþ takie właśnie
regiony, w których upadł najwieþkszy pracodawca � upaństwowione rolnictwo.

Nic wieþc dziwnego, zúe organizacje pomagajaþce Polsce w rozwiaþzywaniu
problemów zwiaþzanych z bezrobociem kierujaþ swojaþ uwageþ ku takim właśnie
regionom. Mieþdzynarodowa Organizacja Pracy, starajaþc sieþ pomóc Polsce
w wysiłkach zmierzajaþcych do poprawy sytuacji na rynku pracy, skupiła sieþ
właśnie na takim regionie � województwie warmińsko-mazurskim. W wyniku
tego zaangazúowania MOP powstał raport, którego skrót prezentujemy.

Ogólna charakterystyka regionu

Połozúone w północno-wschodniej Polsce województwo warmińsko-mazur-
skie obejmuje obszar wielkości 24 203 km kwadratowych, który stanowi 7,5%
terytorium Polski. Mieszka tu blisko 1 429 tysieþcy mieszkańców, co stanowi
3,7% całej populacji kraju. Region saþsiaduje z województwami pomorskim,
kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim, a takzúe, na odcinku ok. 200
km, z Obwodem Kaliningradzkim.

Dzisiejszy obraz społeczeństwa i gospodarki regionu jest silnie uwarun-
kowany historycznie. W okresie przedwojennym obszar ten nalezúał do Niemiec
(historyczne Prusy Wschodnie). Po II wojnie światowej nastaþpiły masowe
przesiedlenia. Dawni mieszkańcy zostali przymusowo przeniesieni za nowo
utworzonaþ graniceþ na Odrze i Nysie, a region został zaludniony głównie przez
Polaków uciekajaþcych z terytoriów wschodnich, które przyłaþczono do Zwiaþzku
Radzieckiego. W czasach PRL gospodarka wiejska w regionie opierała sieþ na
wielkich państwowych gospodarstwach rolnych (PGR-ach), w których rolników
zatrudniano w charakterze robotników. Po 1989 r. system ten załamał sieþ,
gospodarstwa w wieþkszości zlikwidowano2, pozostawiajaþc tysiaþce ludzi bez
pracy i bez umiejeþtności konkurowania na rynku pracy.

Skutki tych procesów determinujaþ specyficzny obraz dzisiejszej Warmii
i Mazur jako regionu, który jest jednocześnie �historyczny� i �pozbawiony

2 Mozúna wskazać na trzy główne ściezúki zmian zachodzaþcych w PGR-ach po 1990 r. Pierwsza
z nich to przejeþcie gospodarstwa �w marszu� przez dotychczasowe jego kierownictwo, które
czeþsto juzú uprzednio zracjonalizowało jego funkcjonowanie i dobrze poradziło sobie w nowych
warunkach. Druga to przejeþcie � czeþsto po pewnym okresie � przez nowego właściciela (czasem
dzierzúawceþ) lub załogeþ. Wyniki były silnie zrózúnicowane � od utrzymania produkcji do dość
czeþstych upadków gospodarstw. Trzecia to całkowita, szybka likwidacja, czego efektem było
zwolnienie całej załogi, zmarnowanie majaþtku trwałego, zachwaszczenie pól. Przywrócenie
produkcji było w tym przypadku trudne, i jezúeli w ogóle nastaþpiło, to po wielu latach. Niezalezúnie
od zaistniałej ściezúki, zatrudnienie silnie zmalało, bo nawet w gospodarstwach, które zdołały sieþ
utrzymać, wystarczała mniej wieþcej jedna trzecia pracowników zatrudnianych poprzednio w da-
nym PGR.
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przeszłości�. Proces rozwoju zainicjowany po 1989 r. poniósł fiasko, nie
zniwelował bowiem rozbiezúności istniejaþcych pomieþdzy województwem war-
mińsko-mazurskim i innymi województwami.

Pod wzgleþdem warunków geograficznych, ekonomicznych, społecznych
i kulturowych województwo warmińsko-mazurskie stanowi bez waþtpienia
obszar peryferyjny. Przejawia sieþ to w słabej dosteþpności drogowej i ko-
lejowej (54 km dróg o nawierzchni utwardzonej oraz 55 km torów kolejowych
na kazúde 100 km2, co stanowi odpowiednio 67% i 83% średniej krajowej).
Ponadto regionalna infrastruktura transportowa charakteryzuje sieþ złym sta-
nem technicznym.

Specyficznaþ cechaþ regionu jest najnizúsze w kraju zaludnienie � średnio 59
osób na km2, co stanowi 48% średniej krajowej. Ponadto sieć osadnicza regionu
ma bardzo rozproszony charakter. Miasta saþ oddalone saþ od siebie średnio
o 13 km, co w warunkach polskich stanowi znacznaþ odległość, która mozúe
stanowić bariereþ zarówno przestrzennaþ, jak i czasowaþ. Znaczaþce rozproszenie
zasiedlenia i niska geþstość zaludnienia saþ podstawowaþ przeszkodaþ dla inic-
jowania działalności gospodarczej i mogaþ osłabiać skuteczność działań na-
kierowanych na aktywizowanie rynku pracy.

W stosunku do całego kraju struktura gospodarki województwa charak-
teryzuje sieþ niskim udziałem przemysłu, a jednocześnie wysokim udziałem
usług nierynkowych w Produkcie Regionalnym Brutto (PRB). Potwierdzajaþ to
zarówno dane dotyczaþce odsetka osób zatrudnionych w trzech sektorach
gospodarki, jak i struktura wartości dodanej brutto w rozbiciu na rodzaje
działalności, przy czym bardziej znaczaþce rózúnice notuje sieþ w drugim przypad-
ku. Znaczenie sektora rolniczego, leśnego i rybnego jest wyzúsze nizú dla całego
kraju o 1,2 punktu procentowego, usług pozarynkowych � o 5,2 punktu
procentowego. Natomiast znaczenie przemysłu i usług rynkowych jest nizúsze
o odpowiednio 2,9 i 3,7 punktu procentowego (tab. 1).

Tab. 1. Struktura gospodarcza Warmii i Mazur w porównaniu z krajem

Struktura si³y roboczej (2002)

Rolnictwo
Przemys³
i budownictwo

Us³ugi
rynkowe

Us³ugi
nierynkowe

Województwo 17,9% 28,0% 33,5% 20,6%

Polska 17,4% 28,5% 35,9% 18,2%

Struktura wartoœci dodanej brutto (2002)

Województwo 4,3% 26,9% 47,2% 21,5%

Polska 3,1% 29,8% 50,9% 16,3%

Dane: GUS, Rocznik statystyczny województw 2004, Warszawa 2004.

Dynamika PRB jest dowodem gospodarczego zacofania regionu. Stopa
wzrostu produktu brutto jest niska, co powoduje malejaþcy udział województwa
w wolumenie PKB oraz pogarszajaþcy sieþ stosunek mieþdzy regionalnym i kra-
jowym produktem w przeliczeniu na jednego mieszkańca (ryc. 1).
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Udział regionu w wytwarzanym PKB wynosi mniej nizú 3% i w latach
1998�2002 przejawiał tendencjeþ spadkowaþ (obnizúył sieþ z 2,9% do 2,8%).
Takzúe proporcje mieþdzy PKB na głoweþ mieszkańca a średniaþ krajowaþ po-
garszajaþ sieþ, a trend ten jest obserwowany juzú od kilku lat. W 1999 r. wskaź-
nik ten wynosił dla województwa 77,6% średniej krajowej, a w 2003 r.
jedynie 74,7% (14. miejsce w rankingu województw). Wartość dodana brutto
w przeliczeniu na jednego pracujaþcego w 2001 r. dawała regionowi 10. miej-
sce w kraju.

Region ma niski potencjał innowacyjny. Wydatki na badania i rozwój
w 2002 r. zatrzymały sieþ na poziomie 1,2% tego typu wydatków w Polsce,
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a w przeliczeniu na jednego mieszkańca były trzy razy mniejsze nizú średnia
krajowa. Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest przez 11 instytucji
zatrudniajaþcych 1,1 tys. osób (1,3% liczby zatrudnienia krajowego). Najwazú-
niejsze miejsce zajmuje tu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
najszybciej rozwijajaþca sieþ wyzúsza szkoła państwowa w Polsce, majaþca zna-
czaþce dokonania w zakresie kształcenia i prac badawczych � głównie w nau-
kach przyrodniczych, z zastosowaniami w produkcji i przetwarzaniu mleka
oraz przetwórstwie mieþsnym i warzywno-owocowym.

Najczeþściej przytaczanymi wskaźnikami obrazujaþcymi złaþ sytuacjeþ gospoda-
rki województwa warmińsko-mazurskiego saþ stopa i dynamika bezrobocia.
W styczniu 2005 r. oficjalna regionalna stopa bezrobocia rejestrowanego
wynosiła 29,8%. W latach 1998�2004 liczba bezrobotnych w województwie
wzrosła o 36%. Pod koniec grudnia 2004 r. w powiatowych urzeþdach pracy
zarejestrowanych było 162 361 osób. Mimo zúe poczaþwszy od 2002 r. liczba
bezrobotnych w regionie zmniejsza sieþ, stopa bezrobocia dla województwa
pozostaje najwyzúsza w Polsce (zob. ryc. 3).

Oficjalny poziom bezrobocia nie w pełni odzwierciedla sytuacjeþ na re-
gionalnym rynku pracy. Czeþste saþ przypadki, gdy �bezrobotni� rejestrujaþ
sieþ w urzeþdzie w celu pobierania zasiłku lub zachowania innych przywilejów
socjalnych, jednak w rzeczywistości saþ zatrudnieni w tzw. szarej strefie.
Rózúnica mieþdzy oficjalnaþ liczbaþ bezrobotnych w regionie warmińsko-ma-
zurskim w grudniu 2003 r. a średniaþ liczbaþ za ten rok uzyskanaþ z Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego przez Główny Urzaþd
Statystyczny (GUS) wynosiła około 25 tys. osób, co stanowi około 15%
osób oficjalnie bezrobotnych.

19,7

30,9 29,8

20,6 19,5

10,4

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 2004 2005

województwo

Polska

Ryc. 3. Stopa bezrobocia w województwie warmiñsko-mazurskim w latach 1998–2005 (na dzieñ
31 stycznia)

�ród³o: , www.up.gov.plRocznik statystyczny województw

Struktura bezrobocia pod wzgleþdem poziomu wykształcenia wskazuje na
stały, znaczaþcy udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,3%)
oraz wykształceniem podstawowym (38,3%). Pomimo tendencji spadkowej
udziału obu tych grup w latach 2001�2004 wydaje sieþ, izú jest to jeden z najwazú-
niejszych problemów regionalnego rynku pracy. Osoby o niskich kwalifikacjach
majaþ bowiem ograniczone mozúliwości znalezienia zatrudnienia (ryc. 4).
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Niepokojaþcy jest wzrost udziału bezrobotnych z wyzúszym wykształceniem
z 1,8% w 2001 r. do 3,4% w 2004 r. Wywiady przeprowadzone przez autorów
artykułu w wybranych gminach regionu potwierdzajaþ, zúe w wielu powiatach
brakuje pracy dla absolwentów szkół wyzúszych, czego skutkiem jest odpływ
najwartościowszych pracowników.
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Ryc. 4. Struktura bezrobocia w latach 2001–2004

�ród³o: zob. ryc. 3.

Wed³ug wykszta³cenia:

Wed³ug wieku:

Wed³ug okresu trwania bezrobocia:

Struktureþ demograficznaþ bezrobocia w latach 2001�2004 cechował znacz-
ny udział osób młodych, od 18 do 24 lat (ok. 25%). Zmniejszenie udziału
tej grupy w całkowitej liczbie bezrobotnych mieþdzy 2001 a 2004 rokiem
nalezúy uznać za zjawisko pozytywne. W 2004 r. 9763 osoby z tej grupy
podjeþły praceþ, co stanowi azú 32,1% całkowitej liczby bezrobotnych. Na
aktywność młodych ludzi wskazuje tezú wysoka dynamika redukcji bezrobo-
cia � na przestrzeni trzech lat liczba zarejestrowanych młodych bezrobot-
nych zmniejszyła sieþ o 17%, podczas gdy ogólna liczba zarejestrowanych
� jedynie o 8,1%.

Osoby powyzúej 50. roku zúycia stanowiaþ grupeþ wiekowaþ, która wymaga
szczególnej uwagi ze wzgleþdu na ograniczone szanse zatrudnienia. Pod koniec
stycznia 2005 r. grupa ta stanowiła 15,5% wszystkich zarejestrowanych bez-
robotnych (26 059 osób). Wieþkszość stanowili meþzúczyźni � 57,1%, z których
ponad 18% pobierało zasiłek dla bezrobotnych. Fakt, izú tylko 7,8% osób w tej
grupie podjeþło praceþ w analizowanym okresie, wskazuje na trudności, jakie
napotykajaþ osoby w tej kategorii wiekowej na rynku pracy.
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Struktura bezrobotnych pod wzgleþdem długości przecieþtnego okresu pozo-
stawania bez pracy wyraźnie wskazuje, zúe okres ten sieþ wydłuzúa. Osoby
pozostajaþce bez pracy dłuzúej nizú 24 miesiaþce stanowiły pod koniec 2004 r.
36% wszystkich bezrobotnych i, bioraþc pod uwageþ liczby bezwzgleþdne, było
ich azú o 38% wieþcej nizú w 2001 r. Jeśliby natomiast zastosować definicjeþ
zgodnaþ z ustawaþ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za
długotrwale bezrobotnych nalezúy uznać pozostajaþcych w rejestrze powiatowych
urzeþdów pracy łaþcznie przez okres ponad 12 miesieþcy w ciaþgu ostatnich 2 lat.
Na koniec stycznia 2005 r. w województwie warmińsko-mazurskim było
113 137 takich osób, tj. azú 67,5% całkowitej liczby bezrobotnych. Kobiety
stanowiaþ tu wieþkszość (56,2%), a blisko 98% długotrwale bezrobotnych straciło
prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Kluczowe problemy zwiaþzane z rynkiem pracy

Głównym problemem regionalnego rynku pracy i wyzwaniem dla władz
samorzaþdowych, administracji centralnej i organizacji pozarzaþdowych jest
długotrwałe bezrobocie o charakterze strukturalnym, zwiaþzane przede wszyst-
kim z upadkiem Państwowych Gospodarstw Rolnych, beþdaþcych do poczaþtku
lat 90. dominujaþcaþ formaþ gospodarowania na obszarach wiejskich regionu.
Łaþcznie, w skali kraju, upaństwowione rolnictwo dawało jeszcze w 1991 r.
zatrudnienie 400,6 tysiaþcom pracowników i obejmowało 23,9% wszystkich
uzúytków rolnych. Na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazur-
skiego PGR-y i inne kolektywne formy rolnictwa stanowiły od 35% do 50%
uzúytków rolnych w zalezúności od starego województwa, a w niektórych
gminach regionu wskaźnik ten przekraczał 80% (za: Rocznik statystyczny 1992
i Rocznik statystyczny województw 1992). Gwałtowne bankructwo uspołecz-
nionego rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej postawiło pracowników
gospodarstw i ich rodziny w cieþzúkiej sytuacji zúyciowej. Środowisko to było,
i w dalszym ciaþgu jest, całkowicie nieprzygotowane do funkcjonowania w ra-
mach gospodarki rynkowej i konkurencyjnego rynku pracy. Charakteryzuje je
bardzo niskie przecieþtne wykształcenie, niska mobilność i roszczeniowa po-
stawa wobec władz publicznych, od których społeczności popegeerowskie
oczekujaþ rozwiaþzania swoich problemów. Byli pracownicy PGR-ów przywykli,
zúe całe zúycie gospodarczo-społeczne ich wsi lub osiedla było zorganizowane
wokół państwowego zakładu, i oczekujaþ od państwa wypełnienia luki po jego
upadku, rzadko szukajaþc własnych dróg powrotu na rynek pracy. W prze-
prowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania rozmowach urzeþdnicy
samorzaþdowi i pracownicy lokalnych organizacji pozarzaþdowych szacujaþ, zúe
do dziś 50�60% byłych pracowników PGR nie pracuje. Warto jednak pod-
kreślić, zúe praktycznie nie wysteþpujaþ juzú oni w rejestrach powiatowych urzeþdów
pracy jako bezrobotni. Byli obejmowani szeregiem form aktywizujaþcych, w tym
pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi i programami specjalnymi.
Wieþkszość korzysta z przyznanych rent lub emerytur. Obecnie problem ak-
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tywizacji zawodowej dotyczy głównie młodych mieszkańców wsi i osiedli
popegeerowskich. Szacuje sieþ, zúe wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych
mieszkańcy tych terenów stanowiaþ niespełna 20%, tj. około 30 tysieþcy osób,
z czego około jedna trzecia to osoby w wieku 18�25 lat, a kolejne 30%
stanowiaþ osoby w wieku 25�30 lat (dane Wojewódzkiego Urzeþdu Pracy).
Trudności z wejściem młodziezúy z byłych PGR-ów na rynek pracy wiaþzúaþ sieþ
ze szczególnie niekorzystnym zjawiskiem przejmowania przez dzieci rosz-
czeniowej postawy rodziców, ich bezradności i wzorów posteþpowania. W wielu
miejscowościach regionu dzieci nie wiedzaþ, co to znaczy wychodzić rano do
pracy, gdyzú ich rodzice, podobnie jak rodzice kolegów, nie pracujaþ od ponad
10 lat. Szkoła nie jest w stanie zrównowazúyć patologicznych nawyków i postaw
wyniesionych z domu. Województwo warmińsko-mazurskie corocznie uzyskuje
jeden z najgorszych średnich wyników testów kompetencyjnych przeprowa-
dzanych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zdarza sieþ takzúe, zúe system
edukacji przyczynia sieþ do pogłeþbienia istniejaþcych patologii. Zdaniem dyrek-
torów powiatowych urzeþdów pracy, z którymi przeprowadzano wywiady,
w wielu szkołach ponadgimnazjalnych, zarówno zawodowych, jak ogólno-
kształcaþcych, abiturienci saþ przed ukończeniem ostatniej klasy instruowani nie
tyle jak szukać pracy, ile jak zarejestrować sieþ w urzeþdzie pracy jako bez-
robotny i jak uzyskać świadczenia socjalne.

Barieraþ, któraþ napotykajaþ próby pomocy bezrobotnym mieszkańcom regionu
w podjeþciu zatrudnienia, jest fakt, zúe znaczna ich czeþść nie jest zainteresowana
pracaþ. Szczególnie na terenach popegeerowskich wielu bezrobotnych jest
niezdolnych do podjeþcia wysiłku i przekonanych, zúe nalezúy im sieþ utrzymanie
na koszt państwa. W środowisku bezrobotnych utrwala sieþ przekonanie, zúe
praca nie jest wartościaþ, pracujaþ ci, którzy nie saþ dość sprytni, by wyłudzić
pieniaþdze od państwa. Ludzie, którym udało sieþ wrócić na rynek pracy, czeþsto
spotykajaþ sieþ z niecheþciaþ i szykanami środowiska. Dyrektor Powiatowego
Urzeþdu Pracy w Nidzicy przytacza przykłady mieszkańców powiatu, którzy
�(...) potrafiaþ przejechać 15 km rowerem w środku zimy i stawić sieþ na
obowiaþzkowej rejestracji w urzeþdzie, zúeby utrzymać świadczenia, ale nie ma
mowy o podjeþciu pracy 5 km od miejsca zamieszkania�. Kierownik filii Urzeþdu
Pracy w Mikołajkach cytuje reakcjeþ bezrobotnego na przedstawionaþ oferteþ
pracy: �Myśli pani, zúe ja beþdeþ zap..., a pani beþdzie tu d... za biurkiem grzała?�.

Nidzicka Fundacja Rozwoju �Nida� na podstawie własnych doświadczeń
w zakresie aktywizacji zawodowej szacuje, zúe w powiecie nidzickim ok. 80%
z oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych nie chce tak naprawdeþ pracować3.

Wysokie bezrobocie w regionie powoduje duzúy nacisk na wszelkiego rodzaju
transfery socjalne, poczaþwszy od rózúnych zasiłków z pomocy społecznej,
zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, po wcześniejsze
renty i emerytury. Juzú dziś budzúety gmin i powiatów saþ znacznie obciaþzúone
wydatkami w dziale: pomoc społeczna. Jest to druga pozycja w tych budzúetach

3 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego w styczniu 2005 r. w Nidzicy.

45JAK POPRAWIĆ SYTUACJEþ NA �TRUDNYM� RYNKU PRACY?



pod wzgleþdem wysokości po oświacie. Istnieje niebezpieczeństwo, izú presja
na te �sztywne� wydatki mozúe znacznie ograniczyć gminom i powiatom
mozúliwości przeznaczania środków na cele rozwojowe i na inwestycje.

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego
jest typowym efektem kumulujaþcej sieþ przyczynowości. Wysokie bezrobocie
powoduje niski poziom popytu wewneþtrznego, co z kolei jest powodem złej
kondycji istniejaþcych firm, uniemozúliwiajaþc trwałe podniesienie poziomu
zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia. W tej sytuacji wszelkie doraźne ini-
cjatywy zmierzajaþce do aktywizacji bezrobotnych, jeśli nie poprawiajaþ długo-
okresowych, ogólnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsieþbiorczości, majaþ
w najlepszym wypadku krótkotrwałe efekty.

Zarówno pomoc socjalna udzielana bezrobotnym, jak istniejaþce programy
stymulacji zatrudnienia, majaþ zresztaþ oprócz dobroczynnych skutków takzúe
efekty uboczne. O negatywnych aspektach pomocy doraźnej była juzú mowa
wcześniej w tym opracowaniu. Niekorzystny wpływ niektórych form po-
budzania zatrudnienia polega na przyzwyczajeniu pracodawców do okreś-
lonych ulg i przywilejów w zamian za zatrudnianie nowych pracowników.
Szczególnie dotyczy to programów refundacji kosztów pracy. W ich nasteþ-
pstwie pracodawcy planujaþcy zwieþkszenie liczby pracowników czeþsto sta-
wiajaþ urzeþdom pracy warunki, np. zatrudnimy �waszego� bezrobotnego tylko
wtedy, jeśli pokryjecie nam koszt jego ubezpieczenia społecznego (ZUS)
lub połoweþ wynagrodzenia, itp. Zjawisko to wyraźnie wskazuje na potrzebeþ
systemowego rozwiaþzania obnizúajaþcego koszty zatrudnienia zamiast stoso-
wania ulg i wyjaþtków.

Nawet jeśli bezrobotni saþ faktycznie gotowi podjaþć praceþ i istniejaþ oferty,
z których mogliby skorzystać, na przeszkodzie stajaþ bardzo niskie kwalifikacje
i niska mobilność. Przecieþtne wykształcenie dorosłego mieszkańca regionu
odpowiada w przyblizúeniu 10 latom i trzem miesiaþcom poświeþconym edukacji
szkolnej, podczaj gdy średnia ogólnopolska jest o pół roku wyzúsza. Osoby
z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym stanowiaþ azú
39% populacji regionu powyzúej 13. roku zúycia, przy przecieþtnej dla Polski
wynoszaþcej 33%. Wreszcie wykształceniem wyzúszym legitymuje sieþ tylko 8%
mieszkańców regionu, przy średniej ogólnopolskiej przekraczajaþcej 10%. Na
10 tysieþcy mieszkańców regionu w roku akademickim 2002/2003 przypadało
386 studentów, podczas gdy przecieþtny wskaźnik dla Polski wynosi 466.

Niskie kwalifikacje bezrobotnych sprawiajaþ, zúe mimo wysokiej stopy bezro-
bocia pracodawcy nie saþw stanie znaleźć pracowników na konkretne stanowis-
ka, niekoniecznie kierownicze. Np. Hotel Gołeþbiewski, jeden z najwieþkszych
pracodawców w gminie Mikołajki, poszukuje elektryka, ale nie chce zatrudnić
nikogo z miejscowych bezrobotnych, bo wszystkich juzú kiedyś zatrudniał
i zwolnił � albo źle pracowali, albo wreþcz okradali pracodawceþ. W efekcie tylko
około 40% zatrudnionych w hotelu to mieszkańcy najblizúszej okolicy.

Brak mobilności przestrzennej pracowników jest istotnaþ barieraþ dla wzrostu
zatrudnienia w regionie, choć skala problemu jest rózúnie oceniana przez rózúne
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ośrodki lokalne. WUP szacuje, zúe w ciaþgu roku azú ok. 30 tysieþcy miesz-
kańców województwa warmińsko-mazurskiego wyjezúdzúa do pracy za graniceþ
(legalnie lub nie). W ramach oferty samego urzeþdu na krótko- lub długo-
terminowe kontrakty do krajów Europy Zachodniej wyjechało w 2004 r.
prawie 15 tysieþcy osób, a wieþc blisko 10% ogólnej liczby bezrobotnych.
Choć w przeprowadzonym wywiadzie przedstawiciel urzeþdu wskazywał na
słabaþ znajomość jeþzyków obcych jako czeþstaþ przeszkodeþ w podjeþciu pracy
za granicaþ, to przedstawione liczby świadczyłyby raczej o wysokiej mobi-
lności pracowników i bezrobotnych.

W niektórych rejonach województwa brak mobilności jest jednak postrze-
gany jako powazúna przeszkoda w ograniczaniu bezrobocia. W powiecie nidzic-
kim oferty miejscowego urzeþdu pracy wiaþzúaþce sieþ z przeprowadzkaþ do duzúego
miasta lub za graniceþ spotykajaþ sieþ na ogół z odmowaþ ze strony bezrobotnych.
Perspektywa zúycia w mieście i konieczność podjeþcia zwiaþzanego z tym ryzyka
budzaþ strach. Zamiast tego bezrobotni wybierajaþ �oswojonaþ� biedeþ w miejscu,
gdzie majaþ przetarte ściezúki do pomocy socjalnej. Z osiemdziesieþciu osób,
którym w ostatnich latach PUP zaproponował praceþ za granicaþ w charakterze
opiekunek do dzieci, zgodziła sieþ jedna. W ciaþgu 5 lat zaledwie kilka osób
udało sieþ namówić na skorzystanie z zainicjowanego przez AWRSP (obecnie
ANR) programu, w którym siostry zakonne uzúyczajaþ mieszkania w Warszawie
bezrobotnym z byłych PGR-ów, zúeby ułatwić start zawodowy.

Osobny problem obserwuje sieþ w powiatach, w których mobilność pracow-
nicza jest znacznie wieþksza (np. działdowskim, mraþgowskim). Migracja zarob-
kowa do wieþkszych miast (Olsztyna, Warszawy) ma tam na ogół charakter
permanentny, co przyczynia sieþ do wypłukiwania lokalnego kapitału ludzkiego
i pogorszenia struktury miejscowego rynku pracy.

Na terenach atrakcyjnych turystycznie problemem jest sezonowość rynku
pracy. Umowy o praceþ, jeśli w ogóle saþ podpisywane, obowiaþzujaþ w sezonie
letnim, od września zaś gwałtownie rośnie liczba rejestrujaþcych sieþ bezrobot-
nych. Czeþść z nich wraca co lato do tych samych miejsc pracy, zimaþ zúyjaþc
z zasiłku. Przykładowo w powiecie mraþgowskim stopa bezrobocia reje-
strowanego w styczniu 2004 r. wynosiła 35%, by pod koniec lipca obnizúyć sieþ
do 30,6%, a w styczniu 2005 r. ponownie wzrosnaþć do 33%. Jest oczywiste,
zúe nawet latem turystyka nie potrzebuje tylu pracowników, zúeby, choćby
sezonowo, rozwiaþzać problem wysokiego bezrobocia. Tymczasem gminy takie
jak Mikołajki czy Ruciane-Nida saþ całkowicie od turystów uzalezúnione. Nie
ma pomysłu na funkcje, jakie miejscowości turystyczne mogłyby pełnić poza
sezonem. Jedynym wyjaþtkiem od tej reguły, choć działajaþcym na małaþ skaleþ,
jest wspomniany wcześniej Hotel Gołeþbiewski w Mikołajkach, zamieniany
zimaþ w centrum kongresowo-konferencyjne.

Bardzo znaczaþcy udział w regionalnym rynku pracy ma tzw. szara strefa.
Najwieþkszy na północy, w powiatach graniczaþcych z Obwodem Kalining-
radzkim. Tam kwitnie nielegalny handel transgraniczny. Jednak nierejest-
rowana praca wysteþpuje na szerokaþ skaleþ w całym regionie, takzúe na terenach
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atrakcyjnych turystycznie, gdzie działalność gospodarcza zwieþksza obroty
w trakcie sezonu letniego, a obumiera jesieniaþ i zimaþ, co utrudnia utrzymy-
wanie stałego zatrudnienia przez podmioty gospodarcze. W skali całego re-
gionu nielegalne zatrudnienie dotyczy przede wszystkim budownictwa i usług
remontowych, przemysłu drzewnego (tartaków), handlu i gastronomii.

Zjawisko szarej strefy wymaga przeprowadzenia wiarygodnych badań i jego
skala jest trudna do oszacowania. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzeþdu Pracy
w Olsztynie oceniajaþ, zúe w szarej strefie pracuje 12�20% ogółu zatrudnionych,
zalezúnie od regionu województwa i branzúy4. Kontrole przeprowadzone w latach
2002�2004 przez słuzúby wojewody warmińsko-mazurskiego (regionalne przedsta-
wicielstwo administracji rzaþdowej) wykazały, zúe w 22% z odwiedzonych podmio-
tów gospodarczych pracowały osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych
urzeþdach pracy. W 2004 r. na ogólnaþ liczbeþ skontrolowanych 813 jednostek
stwierdzono w 212 podmiotach gospodarczych wykonywanie pracy przez 399
osób �bezrobotnych�, w tym 51 pobierajaþcych zasiłek dla bezrobotnych.

Szacunki wielkości szarej strefy dokonywane przez przedstawicieli urzeþdów
lokalnych w rózúnych czeþściach regionu5 saþ na ogół zblizúone do oceny WUP.
Udział szarej strefy w rynku pracy jest określany na 15�30%. Wyjaþtkiem saþ
tereny wokół miejscowości turystycznych w trakcie sezonu. Według przed-
stawiciela filii PUP w Mikołajkach, latem w miasteczku skala szarej strefy
mozúe sieþgać nawet 80% ogółu zatrudnionych.

Jeśli chodzi o dynamikeþ szarej strefy, oceny sformułowane przez WUP
i lokalnych liderów działajaþcych w gminach nieco sieþ rózúniaþ. WUP szacuje, zúe
w ostatnich latach wysteþpuje niewielki (rzeþdu 1�2% rocznie) wzrost nielegalne-
go zatrudnienia w regionie. Wynika to, zdaniem przedstawicieli urzeþdu, z wyso-
kich kosztów pracy i tolerowania szarej strefy przez lokalne władze, polityków,
a nawet słuzúby kontrolne, które zresztaþ majaþ zbyt małe środki, by skutecznie
kontrolować legalność zatrudnienia. Rozszerzanie sieþ zjawiska mozúna zaobser-
wować w rolnictwie, leśnictwie, usługach oraz budownictwie. Tymczasem
przedstawiciele władz i organizacji pozarzaþdowych w poszczególnych gminach
(np. Powiatowy Urzaþd Pracy w Nidzicy, Nidzicka Fundacja Rozwoju �Nida�,
Działdowska Agencja Rozwoju Lokalnego) oceniajaþ, zúe szara strefa ustabilizo-
wała sieþ i powoli zaczyna sieþ nawet kurczyć. Wiaþzúe sieþ to z faktem, zúe
w nasteþpstwie poprawy ogólnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce (szybszy
wzrost PKB od 2004 r.) pojawiło sieþ nieco wieþcej mozúliwości legalnej pracy.

Jednym z negatywnych efektów tolerowania szarej strefy zarówno przez
społeczności, jak i władze publiczne jest czeþściowy zanik świadomości, zúe
praca na czarno jest niewłaściwym posteþpowaniem, którego nalezúy sieþ wsty-
dzić. Zjawisko to dotyczy i pracowników, i pracodawców. Urzeþdnicy samo-
rzaþdowi w trakcie wywiadów przytaczali przykłady firm zatrudniajaþcych

4 Wywiady przeprowadzone w trakcie badania terenowego w styczniu 2005 r. w Olsztynie.
5 Wywiady przeprowadzano w trakcie badania terenowego w styczniu 2005 r. w Działdowie,

Nidzicy, Mikołajkach, Piszu, Ełku, Gołdapi, Olecku.
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oficjalnie jednego pracownika, a startujaþcych w publicznych konkursach na
realizacje duzúych budów. Zdarzajaþ sieþ takzúe pracodawcy, którzy bez skrupułów
�podwozúaþ� swoich pracowników do urzeþdu pracy, zúeby ci zarejestrowali sieþ
lub potwierdzili status bezrobotnego.

Terytorialne zrózúnicowanie regionu a perspektywy rozwoju rynku pracy

Niezalezúnie od niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych regionów Polski,
warmińsko-mazurski rynek pracy wykazuje duzúe zrózúnicowanie. Znajduje to
odzwierciedlenie we wcześniej publikowanych analizach. Na przykład eksperci
pracujaþcy w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) doszli
do wniosku, zúe z uwagi na charakterystykeþ lokalnego rynku pracy w regionie
nalezúy wyrózúnić trzy grupy powiatów (por. tab. 2).

Tab. 2. Zró¿nicowanie powiatowych rynków pracy

Grupa Powiat Charakterystyka

1 Olsztyn, Elbl¹g Rynek pracy wyraŸnie odbiega w tej grupie od pozosta³ych
powiatów ze wzglêdu na korzystniejsz¹ strukturê gospodarcz¹.
Rynek pracy w Olsztynie jest przy tym najbardziej elastyczny
w województwie. Olsztyn ma równie¿ najni¿sz¹ w regionie
stopê bezrobocia, a Elbl¹g ma ten wskaŸnik ni¿szy od œredniej
wojewódzkiej.

2 e³cki, gi¿ycki, i³awski,
kêtrzyñski, mr¹gowski,
nidzicki, nowomiejski,
olecki, olsztyñski,
szczycieñski

S¹ to powiaty o wysokiej, a nawet wy¿szej od œredniej
wojewódzkiej stopie bezrobocia, wzglêdnie elastycznym rynku
pracy i wysokim udziale zatrudnionych w rolnictwie.

3 bartoszycki, braniewski,
dzia³dowski, elbl¹ski,
go³dapski, ostródzki, piski,
wêgorzewski

S¹ to powiaty o bardzo wysokim udziale pracuj¹cych
w rolnictwie, na co wp³yw ma przede wszystkim ¿u³awski powiat
elbl¹ski. W tej grupie znalaz³y siê powiaty o bardzo wysokiej
stopie bezrobocia i niskiej elastycznoœci lokalnych rynków
pracy.

�ród³o: opracowanie w ramach projektu PAOW realizowanego
przez Polsk¹ Sieæ Doradców Biznesu, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, IPSOS-Demoskop, za
www.up.gov.pl

Badanie gospodarki i lokalnych rynków pracy

Zrózúnicowanie lokalnych rynków pracy w województwie warmińsko-mazur-
skim jest zwiaþzane z szeregiem czynników o charakterze historycznym, ad-
ministracyjnym i geograficznym, niezalezúnych od biezúaþcych trendów gospodar-
czych i polityki władz samorzaþdowych. Ponizúej wymieniono najwazúniejsze
z tych egzogenicznych czynników.
• Województwo posiada dwa duzúe miasta: Olsztyn (ok. 170 tys. mieszkańców)

i Elblaþg (ok. 130 tys.). Głównym regionalnym centrum zatrudnienia, ośrod-
kiem administracyjnym i edukacyjnym jest Olsztyn. Zarówno obserwowana
stopa bezrobocia, jak elastyczność rynku pracy i zasoby kapitału ludzkiego
Olsztyna znacznie odbiegajaþ (na korzyść) od pozostałej czeþści regionu.

• Rozmieszczenie działajaþcych do poczaþtku lat 90. Państwowych Gospo-
darstw Rolnych, których upadek jest jednaþ z głównych przyczyn obecnego,
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patologicznie wysokiego bezrobocia w regionie, było nierównomierne.
W północnej czeþści regionu (np. w gminach Korsze i Gołdap) udział PGR
i innych kolektywnych form rolnictwa w ogólnej powierzchni uzúytków
rolnych przed 1990 r. przekraczał 70%. Z kolei w gminach Lubawa czy
Rozogi państwowe gospodarstwa stanowiły mniej nizú 10% powierzchni
uzúytków rolnych.

• Czeþść gmin województwa jest połozúona na terenach bardzo atrakcyjnych
turystycznie. Dotyczy to szczególnie gmin lezúaþcych w saþsiedztwie jezior
mazurskich w środkowozachodniej czeþści regionu, np. Mikołajek, Ruciane-
go-Nidy, Gizúycka, Rynu. Ich rynek pracy z jednej strony charakteryzuje sieþ
na ogół nizúszaþ stopaþ bezrobocia nizú pozostała czeþść regionu, choć z drugiej
strony jest mocno zdominowany przez jednaþ branzúeþ � usługi zwiaþzane
z turystykaþ. Negatywnaþ konsekwencjaþ tej dominacji jest silna sezonowość
rynku pracy i zwiaþzane z niaþ patologie, objawiajaþce sieþ przede wszystkim
niestałościaþ zatrudnienia, problemami socjalnymi i duzúaþ skalaþ szarej strefy
w rzeczywistym stanie zatrudnienia.

Ryc. 5. Udzia³ kolektywnej w³asnoœci rolnej w ogólnej powierzchni gruntów rolnych gmin regionu
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

60%–84,1%
50%–60%
40%–50%
30%–40%
3,6%–30%

• Szczególna jest sytuacja rynku pracy na obszarach bezpośrednio grani-
czaþcych z Obwodem Kaliningradzkim. Znaczna czeþść tych terenów była
w przeszłości zajeþta przez PGR-y, co w pewnym stopniu tłumaczy obecnaþ,
bardzo wysokaþ stopeþ bezrobocia, sieþgajaþcaþ 40%. Trudno jednak odpo-
wiedzieć na pytanie, jak dalece oficjalne statystyki odzwierciedlajaþ realnaþ
sytuacjeþ na rynku pracy. Znaczna czeþść ludności czerpie bowiem dochody
z drobnego handlu transgranicznego z Rosjaþ, który to handel jest niereje-
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strowany i nieopodatkowany. Czeþsto opiera sieþ takzúe na drobnym przemycie.
Skala tego zjawiska jest trudna do ustalenia, jednak według ocen formuło-
wanych przez lokalnych liderów z pewnościaþ przewyzúsza rozmiar szarej
strefy w innych czeþściach regionu, gdzie zjawisko to polega przede wszyst-
kim na podejmowaniu nielegalnej pracy przy jednoczesnym utrzymywaniu
statusu bezrobotnego.
Poniewazú kolektywne formy rolnictwa, dominujaþce na obszarach wiejskich

regionu przed 1990 rokiem, stanowiaþ jedno z głównych źródeł obecnych
problemów regionalnego rynku pracy, zrózúnicowanie nateþzúenia tych problemów
wewnaþtrz województwa musi czeþściowo wynikać z rozmieszczenia dawnych
PGR-ów. Na ryc. 5 przedstawiono udział gruntów rolnych niewchodzaþcych
w skład gospodarstw indywidualnych w ogólnej powierzchni gruntów rolnych
w gminach regionu warmińsko-mazurskiego w 1992 r.

Jak widać, na poczaþtku lat 90. na terenie dzisiejszego województwa war-
mińsko-mazurskiego wysteþpowały trzy skupiska gmin, w których państwowa
własność gruntów rolnych w sposób szczególny dominowała nad rolnictwem
indywidualnym, tak zúe jej udział w ogólnej powierzchni uzúytków przekraczał
60%. Pierwsza z tych grup gmin jest ulokowana w północno-zachodniej czeþści
regionu, przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Obejmuje gminy dzisiej-
szych powiatów braniewskiego i bartoszyckiego: Płoskinieþ, Frombork, Bra-
niewo, Lelkowo i Górowo Iławeckie. Drugie skupisko gmin szczególnie ob-
ciaþzúonych spuściznaþ PGR-ów mozúna zaobserwować w północno-środkowej
czeþści regionu. Obejmuje ono wieþkszość terytorium dzisiejszego powiatu
keþtrzyńskiego, w tym gminy Barciany, Korsze i Keþtrzyn. Wreszcie trzecia
grupa, lezúaþca na południu regionu, składa sieþ z gmin powiatów nidzickiego
i ostródzkiego: Nidzicy, Kozłowa, Grunwaldu i Daþbrówna. W gminie Nidzica
zlokalizowane było w przeszłości najwieþksze państwowe gospodarstwo � kom-
binat �Łyna�.

Obok wymienionych powyzúej skupisk, takzúe w innych, pojedynczych gmi-
nach regionu poziom upaństwowienia rolnictwa jeszcze na poczaþtku lat 90.
przekraczał 60%. Przykładem jest gmina Rychliki w dzisiejszym powiecie
elblaþskim, gmina Gołdap czy wreszcie Mikołajki, których sytuacja jest jednak
odmienna z uwagi na uprzywilejowane połozúenie na szlaku zúeglugowym
Wielkich Jezior Mazurskich.

W wielu czeþściach regionu udział państwowego rolnictwa w ogólnej powie-
rzchni gruntów rolnych utrzymywał sieþ w przeszłości w przedziale 50�60%,
co z dzisiejszej perspektywy nalezúy równiezú uznać za fakt wysoce obciaþzúajaþcy
lokalne rynki pracy i utrudniajaþcy rozwój gospodarczy. Do tej kategorii nalezúy
wieþkszość gmin dzisiejszych powiatów oleckiego i ełckiego, a takzúe czeþść
powiatu olsztyńskiego ziemskiego.

W stosunkowo najlepszej sytuacji, bioraþc pod uwageþ dziedzictwo tzw.
uspołecznionego rolnictwa, znajdujaþ sieþ gminy połozúone w południowo-za-
chodniej czeþści regionu, w powiatach iławskim, nowomiejskim i działdowskim.
Udział PGR-ów w dawnej strukturze uzúytkowania gruntów rolniczych na ogół
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nie przekraczał tu 35%. Wyjaþtkami saþ gmina Zalewo (powiat iławski) i wiejska
gmina Działdowo, gdzie wskaźnik ten wynosi ponad 50%.

Jednym z wazúnych problemów regionalnego rynku pracy, czeþsto podkreś-
lanym przez miejscowych liderów samorzaþdowych i organizacje pozarzaþdowe,
saþ ograniczone zasoby i niska jakość kapitału ludzkiego. Takzúe pod tym
wzgleþdem województwo warmińsko-mazurskie jest jednak dość zrózúnicowane.
Tradycyjnym miernikiem poziomu kapitału ludzkiego na poziomie jednostek
administracyjnych jest struktura ludności według poziomu wykształcenia. Jak
wynika z map przedstawionych na ryc. 6, stosunkowo najwyzúsze wskaźniki
edukacyjne wysteþpujaþ w Olsztynie (blisko 19% mieszkańców posiada wyzúsze
wykształcenie) i gminach go otaczajaþcych. Relatywnie wysokim (powyzúej
7%) udziałem mieszkańców z wyzúszym wykształceniem charakteryzujaþ sieþ
niektóre z mniejszych miast regionu, a takzúe gminy Weþgorzewo, Olecko,
Nidzica i Pienieþzúno. Zdecydowanie najnizúszy odsetek osób z dyplomami
wyzúszych uczelni wysteþpuje we wspomnianym juzú �pasie północnym� gmin
przylegajaþcych do granicy państwa. Na obszarach wiejskich powiatów braniew-
skiego i bartoszyckiego wskaźnik ten nie przekracza 3%. Podobnie niewielki
jest udział ludności z wyzúszym wykształceniem w powiecie ełckim (z wyłaþ-
czeniem samego miasta Ełk), działdowskim (z wyłaþczeniem Działdowa) oraz
nowomiejskim (z wyłaþczeniem Nowego Miasta Lubawskiego).

Rozkład populacji z wykształceniem średnim w regionie jest bardzo zblizúony
do rozkładu absolwentów wyzúszych uczelni. Wysoki (przekraczajaþcy 28%)
wskaźnik wysteþpuje przede wszystkim w miastach oraz w wieþkszości gmin
wymienionych w poprzednim akapicie. Dodatkowo wysoki udział wykształ-
cenia maturalnego obserwujemy w gminie Pisz.

Istotnym miernikiem poziomu kapitału ludzkiego w gminie w kontekście
sytuacji na lokalnym rynku pracy jest takzúe udział populacji z wykształceniem
podstawowym (gimnazjalnym) lub podstawowym niepełnym. Niskie wykształ-
cenie zdecydowanie zmniejsza szanseþ zatrudnienia, ograniczajaþc zakres ofert
pracy dosteþpnych dla bezrobotnych. W skali regionu zdecydowanaþ wieþkszość
bezrobotnych (72% w pierwszym kwartale 2004 r.) stanowiaþ osoby z wy-
kształceniem nie wyzúszym nizú gimnazjalne.

Zgodnie z oczekiwaniami najwyzúszy udział osób słabo wykształconych
obserwujemy w tych gminach, w których szczególnie znaczaþcaþ roleþ odgrywały
w przeszłości PGR-y, a wieþc mieþdzy innymi na północnych krańcach regionu.
Bardzo wysoki odsetek wykształcenia podstawowego i podstawowego niepeł-
nego (powyzúej 55% populacji) wysteþpuje takzúe w powiecie ełckim oraz
w gminach Janowiec Kościelny, Janowo, Wielbark i Rozogi na południu
województwa, gdzie rola państwowych gospodarstw rolnych nie była w prze-
szłości dominujaþca. Najmniejszy jest udział mieszkańców z wykształceniem
podstawowym w populacji Olsztyna i otaczajaþcych go gmin.
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Ryc. 6. Struktura ludnoœci w gminach województwa warmiñsko-mazurskiego wg wykszta³cenia
w 2002 r.
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Procent osób
z wy¿szym wykszta³ceniem

Procent osób
z wykszta³ceniem œrednim

7%–18%
4,5% –7%
3,5% –4,5%

3%–3,5%
1,9% –3%

28%–41%
23%–28%
20%–23%
18%–20%

14,1% –18%

Procent osób z wykszta³ceniem
podstawowym lub ni¿szym

55%–62,3%
52%–55%
47%–52%
42%–47%

21,7%–42%
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Wysoki stopień upaństwowienia gospodarki przed 1990 rokiem oraz utrzy-
mujaþce sieþ później w wielu czeþściach regionu wysokie bezrobocie skutkuje
� obok materialnego zubozúenia � takzúe ukształtowaniem sieþ charakterystycznej
postawy, zwanej nawet potocznie �popegeerowskaþ�. Łaþczy ona roszczeniowy
stosunek wobec wszelkiego rodzaju władzy publicznej z całkowitym brakiem
własnej inicjatywy i przedsieþbiorczości, a w skrajnych przypadkach nawet
woli wyjścia z trudnej sytuacji zúyciowej. Przedsieþbiorczość i skłonność do
pracy na własny rachunek jest przy tym kolejnym czynnikiem rózúnicujaþcym
obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Z jednej strony na terenach
atrakcyjnych turystycznie dynamicznie rozwijajaþ sieþ usługi, oferowane przede
wszystkim w ramach małych, rodzinnych przedsieþbiorstw. Z drugiej wieþkszość
terenów popegeerowskich jest przykładem skrajnej desperacji, braku inicjatywy
i całkowitego uzalezúnienia od doraźnej pomocy publicznej. Typowym przeja-
wem �zaradności� na tych obszarach jest czeþsto masowe wyłudzanie świadczeń
socjalnych, w tym przede wszystkim rent inwalidzkich. Skaleþ tego problemu
ilustruje badanie L. Domańskiej (2002) dotyczaþce źródeł utrzymania byłych
pracowników PGR w województwie warmińsko-mazurskim.

Tab. 3. �ród³a dochodów by³ych pracowników PGR

Doros³e osoby w rodzinie (%)

g³owa rodziny wspó³ma³¿onek inne osoby

Zatrudnienie w pe³nym wymiarze 24,2 27,9 14,9

Zatrudnienie w niepe³nym wymiarze 1,2 0,6 0,6

Praca dorywcza 1,6 1,2 0,6

Zasi³ek dla bezrobotnych 13 8,7 1,2

Zasi³ek z pomocy spo³ecznej 1,8 4,9 0,6

Zasi³ek rodzinny 5,5 4,9 0

Renta, emerytura 41,61 26,7 4,9

Inne dochody 4,97 3,7 1,2

Brak dochodów 16,15 16,1 10,5

�ród³o: Domañska 2000.

Jak widać, w zaledwie co czwartym badanym gospodarstwie głowa rodziny
pracowała w pełnym lub niepełnym wymiarze. Jednocześnie w azú 42% przy-
padków źródłem utrzymania gospodarstwa była renta lub emerytura.

Omawiane wyzúej zjawiska w szerszym wymiarze ilustrujaþ mapy pokazane
na ryc. 7. Pierwsza z nich przedstawia zrózúnicowanie poziomu przedsieþbior-
czości mierzonego liczbaþ małych przedsieþbiorstw (osób fizycznych) przypa-
dajaþcaþ na 1000 mieszkańców powiatu w 2003 r. Obok najwieþkszych miast
regionu (Olsztyna i Elblaþga) najwyzúszy poziom przedsieþbiorczości wysteþpuje
w zachodniej czeþści województwa, gdzie głównym motorem lokalnej gos-
podarki jest turystyka. Najwyzúszy wskaźnik spośród powiatów ziemskich,
przekraczajaþcy 70 małych firm na 1000 mieszkańców, obserwujemy w powie-
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Ryc. 7. Przedsiêbiorczoœæ i uzale¿nienie od pomocy socjalnej w powiatach województwa
warmiñsko-mazurskiego
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

Liczba ma³ych przedsiêbiorstw
na 1000 mieszkañców w 2003 r.

Udzia³ poszczególnych powiatów
w œrodkach programu SAPARD

70–93,7
55–70
50–55
47–50

40,8–47

5%–13,7%
3%–5%
2%–3%

1,5% –2%
0%–1,5%

Odsetek gospodarstw domowych utrzymywanych
w ca³oœci lub w czêœci z renty inwalidzkiej w 2002 r.

15%–17,2%
12%–15%
10%–12%
8%–10%

6,9%–8%
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cie mraþgowskim, do którego nalezúy m.in. gmina Mikołajki, wazúny ośrodek
zúeglarski i wypoczynkowy. Najnizúszy poziom przedsieþbiorczości wysteþpuje
w powiatach keþtrzyńskim i bartoszyckim na północy województwa oraz dział-
dowskim i nowomiejskim na południu.

Lustrzanym odbiciem mapy przedsieþbiorczości jest umieszczona na tej samej
rycinie mapa przedstawiajaþca wykorzystanie pomocy socjalnej w poszczegól-
nych powiatach regionu. Za miernik przyjeþto tu odsetek gospodarstw domowych
utrzymywanych w 2002 r. w czeþści lub w całości z renty inwalidzkiej. Szczegól-
nie czeþsto renta jest przyznawana na obszarach obciaþzúonych spuściznaþPGR-ów,
w powiatach braniewskim, elblaþskim ziemskim i nidzickim. Do otrzymywania
renty inwalidzkiej przyznaje sieþ tam co szóste gospodarstwo. Nalezúy saþdzić, zúe
saþ to w znacznej mierze świadczenia wyłudzone. W wielu lokalnych społeczno-
ściach ich otrzymanie nie jest uwazúane za rekompensateþ z tytułu uszczerbku na
zdrowiu, ale raczej jako powszechnie stosowany sposób na przezúycie wobec
trudności ze znalezieniem pracy, a czeþsto tezú niecheþci do jej szukania.

Ostatnia z map przedstawionych na ryc. 7 ilustruje wewnaþtrzregionalne
zrózúnicowanie zdolności pozyskiwania środków pomocowych UE. Za miernik
posłuzúył udział poszczególnych powiatów w ogólnej sumie środków uzys-
kanych do listopada 2004 r. w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD.
Program ten wspomaga rozwój infrastruktury i pozarolniczej działalności
gospodarczej na wsi. Jest skierowany zarówno do jednostek władzy publicznej,
jak i indywidualnych przedsieþbiorców. Jednym z jego celów jest zmiana
rolniczego (lub porolniczego) charakteru wsi na wielofunkcyjny, o zdywer-
syfikowanym rynku pracy. Realizowanie projektów w ramach programu SA-
PARD stanowi dobry probierz zaradności lokalnych społeczności i wyłonionych
przez nie elit i pozwala ocenić szanse na popraweþ sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Trzeba jednak pamieþtać, zúe program jest nakierowany przede wszystkim
na obszary rolnicze, wieþc jego realizacja powinna być bardziej intensywna
w zachodniej i północnej czeþści województwa warmińsko-mazurskiego nizú
w czeþści środkowowschodniej, gdzie dominuje funkcja turystyczna.

Istotnie, mapa przedstawiona na ryc. 7 potwierdza, zúe zachodnia czeþść
regionu jest bardziej aktywna w pozyskiwaniu środków programu SAPARD
nizú czeþść wschodnia. Jednocześnie jednak obserwujemy, zúe projekty saþmocno
skoncentrowane w tych powiatach, gdzie przedsieþbiorczość jest juzú stosunkowo
(na tle regionu) dobrze rozwinieþta i gdzie rynek pracy jest w relatywnie dobrej
kondycji. Azú jedna czwarta wszystkich środków programu SAPARD w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim trafia do trzech powiatów: olsztyńskiego
ziemskiego, iławskiego i ostródzkiego. Jednocześnie powiaty, w których rynek
pracy wykazuje szczególnaþ patologieþ, najsilniej obciaþzúone spuściznaþ PGR-ów
(nidzicki, braniewski, bartoszycki), majaþ stosukowo niewielki udział w pozys-
kiwanych przez region środkach SAPARD.

Ogólne zrózúnicowanie kondycji lokalnych rynków pracy w ramach regionu
mozúna uznać za wypadkowaþ omawianych powyzúej czynników egzogenicznych
oraz mniej lub bardziej skutecznej polityki samorzaþdu terytorialnego wspoma-
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ganej przez organizacje pozarzaþdowe i programy pomocowe. Jak jednak widać
na ryc. 8, przedstawiajaþcej zrózúnicowanie stopy bezrobocia w regionie (listopad
2004 r.), dotychczasowe starania nie doprowadziły do zrównowazúenia czyn-
ników historycznych i geograficznych.

Ryc. 8. Stopa bezrobocia w powiatach woj. warmiñsko-mazurskiego (listopad 2004 r.)
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.

38,5–40,6 (5)
33,4–38,5 (4)
32,5–33,4 (2)
28,7–32,5 (5)

0–28,7 (5)

Najwyzúsza stopa bezrobocia, dochodzaþca do 40%, utrzymuje sieþ na północy
regionu, szczególnie w powiatach braniewskim, bartoszyckim, weþgorzewskim
i gołdapskim. Jest to łaþczny efekt upadku lokalnej gospodarki, zdominowanej
w przeszłości przez PGR-y, oraz bliskości granicy państwa, umozúliwiajaþcej
czerpanie dochodów z nierejestrowanego handlu i przemytu, a zniecheþcajaþcej
do poszukiwania stałego, legalnego zatrudnienia. Rozbudowana szara strefa
gospodarcza, aczkolwiek jest zjawiskiem niewaþtpliwie patologicznym, ma teþ
zaleteþ, zúe realna skala zubozúenia ludności jest mniejsza, nizú wynikałoby to
z oficjalnych statystyk rynku pracy.

Poza obszarami na północy województwa bardzo wysokie bezrobocie utrzy-
muje sieþ w powiatach piskim i nidzickim. Stosunkowo najkorzystniej sytuacja
wyglaþda natomiast w duzúych miastach regionu � Olsztynie i Elblaþgu, gdzie
stopa bezrobocia wynosiła w listopadzie 2004 r. odpowiednio 10,9% oraz
23,5%, oraz w powiatach nowomiejskim i iławskim, połozúonych w połu-
dniowo-zachodniej czeþści województwa � odpowiednio 27,7% oraz 24,3%.

Zalecenia dotyczaþce polityki rynku pracy

Jest mało prawdopodobne, by Warmia i Mazury osiaþgneþły tak szybkie tempo
wzrostu gospodarczego, zúeby w krótkim okresie �dogoniły� lepiej rozwinieþte
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regiony Polski i podniosły PRB na głoweþ mieszkańca do średniej krajowej.
Nalezúy jednak daþzúyć do stopniowego ograniczania tego dystansu, choć trudno
wyobrazić sobie, by odbyło sieþ to tylko za sprawaþ polityki prowadzonej na
szczeblu województwa. Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy jest
przede wszystkim wynikiem zmian strukturalnych o charakterze ogólnokrajo-
wym. Ponadregionalny wymiar majaþ takzúe główne bariery dla zwieþkszania
zatrudnienia. Raport Banku Światowego z 2001 r. wskazuje, zúe głównymi
przeszkodami dla poprawy wskaźników rynku pracy w Polsce saþ:
• zbyt wysoki poziom minimalnego wynagrodzenia (około 40% średniej

krajowej), redukujaþcy popyt na praceþ niewymagajaþcaþ kwalifikacji;
• jednakowy poziom płacy minimalnej w całym kraju, niezalezúnie od regional-

nego zrózúnicowania cen i sytuacji na rynku pracy;
• zbyt wysokie koszty pracy zwiaþzane z podatkiem dochodowym oraz systemem

zabezpieczenia społecznego � przecieþtne obciaþzúenie wynosi ok. 51% wynagro-
dzenia brutto pracownika i nalezúy do najwyzúszych wśród krajów OECD;

• niski poziom wykształcenia i kwalifikacji potencjalnych pracowników.
Zmiany w trzech pierwszych z czterech wymienionych wyzúej dziedzin lezúaþ

w gestii administracji centralnej i polityka regionalna nie odgrywa tu zúadnej
roli. Zalecane przez Bank Światowy działania obejmujaþ m.in.:
• zrózúnicowanie płacy minimalnej mieþdzy regionami. Autorzy przekonujaþ, zúe

choć mozúe to doprowadzić do powieþkszenia sieþ nierówności w dochodach
pracujaþcych, to pozwoli ograniczyć nierówność daleko bardziej dokuczliwaþ
� w dosteþpie do pracy. Szacujaþ, zúe w skali kraju obnizúenie płacy minimalnej
o 10% spowodowałoby wzrost wskaźnika zatrudnialności (liczba nowych
zatrudnień netto w stosunku do ogółu pracujaþcych) o 8,5%;

• obnizúenie kosztów pracy, mieþdzy innymi dzieþki ograniczeniu mozúliwości
wyłudzania świadczeń zwiaþzanych z wcześniejszaþ emeryturaþ oraz rentaþ
z tytułu niezdolności do pracy. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
powinny być finansowane z podatku dochodowego, by ograniczyć kon-
kurencjeþ mieþdzy nimi a instrumentami pasywnymi, finansowanymi z Fun-
duszu Pracy. Szacunki pokazujaþ, zúe obnizúenie podatkowych kosztów pracy
o 10% przyniosłoby wzrost ogólnego zatrudnienia o 2%.
Region ma ograniczonaþ autonomieþ w wybieraniu instrumentów polityki

rynku pracy. W szczególności władze wojewódzkie i lokalne mogaþoddziaływać
przede wszystkim na stroneþ podazúowaþ rynku pracy, dysponujaþ bowiem zbyt
małaþ liczbaþ instrumentów po stronie popytu. Po stronie podazúy istnieje roz-
biezúność pomieþdzy oczekiwaniami pracodawców i ofertaþ potencjalnych pra-
cowników w regionie Warmii i Mazur. Wielu bezrobotnych ma niski poziom
umiejeþtności zawodowych. W przypadku byłych pracowników państwowych
gospodarstw rolnych mamy do czynienia z koncentracjaþ bezrobocia na wyizo-
lowanych obszarach o niewielkim potencjale popytu na praceþ. Ponadto wieþk-
szość byłych pracowników PGR wykazuje niskaþ motywacjeþ do pracy i nie jest
przygotowana, by poszukiwać jej poza miejscem zamieszkania lub powyzúej
posiadanych aktualnie kwalifikacji.
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Niektóre oceny szacunkowe sugerujaþ, zúe azú dwie trzecie bezrobotnych nie
szuka pracy, gdyzú nie jest niaþ zainteresowane, lub pracuje w szarej strefie.
Dlatego zaleca sieþ koncentrować wysiłki po stronie podazúy na tych osobach,
które chcaþ pracować i saþ do tego zdolne psychicznie. Mozúna tego dokonać
dzieþki metodom selekcji, które pozwolaþ na dotarcie do osób poszukujaþcych
pracy i jednocześnie zaoferowanie pomocy socjalnej tym, którzy zaniechali
wszelkich prób znalezienia zatrudnienia.

Instrumenty zacheþcajaþce pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy
powinny być dopasowane tak, by tworzyli oni stabilne miejsca pracy zamiast
�wynajmu� siły roboczej przez tworzenie tymczasowych etatów lub zasteþpo-
wanie stałej pracy pracaþ subsydiowanaþ. Wymaga to głeþbokich zmian w poli-
tyce. Niektóre stosowane dotaþd instrumenty majaþ na celu raczej natychmias-
towaþpopraweþ statystyk anizúeli zapoczaþtkowanie trwałego wzrostu zatrudnienia.
Dotyczy to prac interwencyjnych, robót publicznych, współfinansowania skła-
dek na ubezpieczenia społeczne itp. Chociazú środki te mogaþ dać krótkotrwałe
efekty, nie przynoszaþ one trwałego zatrudnienia.

Zgodnie z danymi WUP w Olsztynie najpowszechniejszymi instrumentami
stosowanymi przez powiatowe urzeþdy pracy w 2004 r. były szkolenia, praktyki
zawodowe, prace interwencyjne i roboty publiczne. Chociazú szkolenia i prak-
tyki mogaþ jeszcze dać pewne efekty na dłuzúszaþ meteþ, rola pozostałych dwóch
instrumentów winna zostać zmniejszona (prace interwencyjne saþ przydatne
tylko wówczas, gdy połaþczone saþ z gwarancjaþ zatrudnienia). Zamiast nich
nalezúałoby przeznaczyć wieþcej środków na wspieranie tworzenia miejsc pracy
przez MSP i promocjeþ samozatrudnienia. W 2004 r. zaledwie 1,4% bezrobot-
nych z regionu otrzymało pozúyczki lub dotacje na rozpoczeþcie działalności
gospodarczej. Wazúne jest, by zwracać sieþ jedynie do tych bezrobotnych, którzy
wykazujaþ najwieþksze prawdopodobieństwo przekształcenia sieþ w skutecznych
przedsieþbiorców, i dać im niezbeþdne ku temu narzeþdzia i wsparcie.

Wizyty studialne w województwie warmińsko-mazurskim pozwoliły na
stwierdzenie, izú brak jest wystarczajaþcej współpracy mieþdzy rózúnymi agendami
administracji samorzaþdowej. Słuzúby zatrudnienia zajmujaþ sieþ wyłaþcznie taþ sferaþ
gospodarki � nie wiedzaþc jednocześnie nic (lub prawie nic) o dynamice
i strukturze przedsieþbiorczości, procesach tworzenia i upadania firm, mechani-
zmach i wielkościach tworzenia nowych miejsc pracy itp. Oddziaływanie na
stroneþ podazúowaþ rynku pracy jest prowadzone w całkowitej prawie izolacji od
oddziaływania na jego stroneþ popytowaþ, nawet tak słabaþ, jak to dzieje sieþ
w regionie i w całym kraju. Bez istotniej integracji tych dwóch komplementar-
nych dziedzin problemy rynku pracy nie zostanaþ w istotny sposób rozwiaþzane.

Fundusze potrzebne do finansowania czynnych i biernych programów rynku
pracy powinny być rozdzielone tak, by obie te strategie były w pewnej mierze
realizowane niezalezúnie, z dala od nacisków politycznych i gonitwy za natych-
miastowymi efektami. Chociazú postulat ten jest adresowany głównie do władz
centralnych, równiezú na poziomie regionalnym mozúna zastosować uregulowa-
nia oddzielajaþce finansowanie instrumentów aktywnych i pasywnych.
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Wprowadzanie wybranych programów rynku pracy powinno być zlecane
sektorowi prywatnemu. Dotyczy to głównie programów szkoleniowych. Świad-
czenie usług przez sektor prywatny zwieþksza konkurencjeþ i nacisk na adminis-
tracjeþ publicznaþ, zmniejsza koszty i wymusza dokonywanie ocen programów
rynku pracy.

Działalność szkoleniowa i przekwalifikowujaþca powinna być dopasowana
do wymogów pracodawców. Jednym ze sposobów jest dawanie pracodawcom
konkretnych bodźców, by sami zapewniali szkolenia, indywidualnie lub w ra-
mach współpracy z innymi przedsieþbiorstwami, dajaþc w ten sposób bezro-
botnym szanseþ na �zaczepienie sieþ� w firmie (tym samym równiezú zwieþ-
kszajaþc motywacjeþ pracobiorcy) i gwarantujaþc przydatność nauczanych pod-
czas szkolenia umiejeþtności. Obecna praktyka zapewniania szkoleń poza
przedsieþbiorstwem jest właściwa dla umiejeþtności ogólnych, takich jak jeþzyki
obce czy obsługa komputera, ale nie dla umiejeþtności charakteryzujaþcych
dane stanowisko pracy.

Analiza statystyk WUP prowadzi do wniosku, zúe wieþkszość tak zwanych
czynnych instrumentów rynku pracy adresowana jest do bezrobotnych i �ma-
łych� przedsieþbiorców. Wielu ekspertów podkreśla fakt, zúe nie pomaga sieþ
firmom w uczynieniu kolejnego kroku, w kierunku przekształcenia sieþ w firmy
średnie lub duzúe. Równocześnie system skutecznie do tego zniecheþca, stosujaþc
rozliczne ulgi i zwolnienia jedynie dla małych przedsieþbiorstw. W efekcie
właściciele tych przedsieþbiorstw, zamiast zwieþkszać swój potencjał, wolaþ
podzielić swoje firmy na mniejsze jednostki � w ten sposób ograniczajaþ
mozúliwości zatrudnienia.

Najwieþkszaþ uwageþ trzeba zwrócić na młode pokolenie, które nalezúy po-
wstrzymać przed dziedziczeniem zalezúności od pomocy społecznej i kultury
zúycia bez pracy. Aktualnie wartości wskaźnikowe dotyczaþce poziomu wy-
kształcenia regionu nalezúaþ do najgorszych w Polsce, zarówno jeśli chodzi
o średniaþ długość nauki wśród dorosłych, jak i wyniki uczniowskich testów
szkolnych. Inwestowanie w edukacjeþ jest najlepszym sposobem na przygo-
towywanie przyszłych pokoleń do funkcjonowania na rynku pracy. Powinno
sieþ zatem:
• tworzyć szkoły średnie o profilu ogólnym, które dajaþ dalszaþ mozúliwość

kształcenia na poziomie uniwersyteckim i zwieþkszajaþ elastyczność na rynku
pracy;

• odbudować sektor szkolnictwa zawodowego tak, aby był on elastyczny
w stosunku do potrzeb rynku. Lokalne władze (głównie na poziomie powia-
towym) powinny koordynować profile szkół średnich zgodnie z potrzebami
lokalnych przedsieþbiorstw. Tempo wzrostu liczby absolwentów, którzy
pracujaþ lub studiujaþ, mogłoby stać sieþ jednych z najwazúniejszych wskaź-
ników wyników pracy dyrektorów szkół;

• poprawić jakość szkół podstawowych i gimnazjów, które saþ jedynaþ drogaþ
ucieczki z patologicznego otoczenia dla dzieci pochodzaþcych z obszarów
o wysokiej liczbie byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
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Mozúna to uczynić, zwieþkszajaþc dodatki motywacyjne dla dobrych nauczycieli
i dyrektorów, przez szkolenie ich, dzielenie sieþ dobrymi przykładami � rów-
niezú na zajeþciach pozalekcyjnych � w regionie i zacheþcajaþc lokalne władze
do uczestniczenia w programach i projektach, które mogłyby dokonać
tej poprawy;

• na terenach o duzúym nasileniu zjawisk patologicznych zwieþkszyć liczbeþ szkół
z internatem, przedłuzúać pobyt dziecka w szkole (zajeþcia pozalekcyjne itp.),
dobrze zorganizować dowozúenie do szkół, stypendia szkolne i uniwersyteckie,
wymiany. Wazúna jest integracja dzieci pochodzaþcych z rózúnych środowisk
w jednej klasie, takzúe dzieþki specjalnie przygotowanym nauczycielom. Wiel-
kie znaczenie ma zapobiezúenie segregacji uczniów w społecznościach szkol-
nych i mieþdzyszkolnych według ich statusu społeczno-ekonomicznego, co
obecnie wydaje sieþ powszechnaþ praktykaþ (getta klasowe i ławkowe). Mozúna
by dokonać tego przez przeszkolenie nauczycieli i bodźce finansowe dla szkół;

• stymulować wieþksze zaangazúowanie partnerów społecznych, a w szczególno-
ści pracodawców, w system kształcenia zawodowego. Jako przykład mozúe
słuzúyć podwójny system praktyki zawodowej w firmie i umiejeþtności ogól-
nych w instytucji publicznej.
Zaniedbanaþkwestiaþ jest w regionie kształcenie ustawiczne dorosłych. Istniejaþ

tylko trzy publiczne ośrodki kształcenia ustawicznego, pozostałe saþ szkołami
niepublicznymi (głównie szkołami jeþzyków obcych), czeþsto zainteresowanymi
jedynie szybkim zyskiem. Rozwój kształcenia ustawicznego mógłby dać doros-
łym okazjeþ do podwyzúszenia ogólnych kwalifikacji. Kształcenie ustawiczne
powinno być powszechnaþ praktykaþ w regionie, który mógłby stać sieþ liderem
takiej działalności na skaleþ kraju.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stwarza okazjeþ do zwieþk-
szenia mozúliwości tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Istniejaþ liczne
przykłady regionów, które z powodzeniem ustanowiły ośrodki naukowe przy
uniwersytetach. Uczelnie wspierajaþ absolwentów i przedsieþbiorców w za-
kładaniu firm specjalizujaþcych sieþ w dziedzinach wymagajaþcych zaawansowa-
nych badań i rozwoju, dzieþki czemu mogaþ oni czerpać z mozúliwości badaw-
czych uniwersytetu, jak równiezú z grona wykwalifikowanych potencjalnych
pracowników. Jako zúe wieþkszość badań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
koncentruje sieþ na zúywności i rolnictwie, istniejaþ tam oczywiste zwiaþzki
z wazúnymi gałeþziami przemysłu w regionie.

Przykład Nidzicy i Nidzickiej Fundacji Rozwoju �Nida� dowodzi, zúe or-
ganizacje pozarzaþdowe mogaþ z powodzeniem wspierać promocjeþ zatrudnienia
poprzez wypełnianie nisz w istniejaþcym systemie (na przykład pomoc w uzys-
kaniu własnego wkładu, koniecznego dla korzystania z funduszy pomocowych,
fundusze gwarancyjne, stypendia). Te dobre przykłady nalezúy rozpowszechniać,
aby stanowiły wzorce dla innych samorzaþdów i organizacji pozarzaþdowych
działajaþcych w kilku miejscowościach regionu.

Wszystkie te kroki nie zmieniaþ oczywiście sytuacji w regionie z dnia na
dzień. Powinny one jednak poprawić klimat dla rozwoju i tworzenia miejsc

61JAK POPRAWIĆ SYTUACJEþ NA �TRUDNYM� RYNKU PRACY?



pracy. Strategie ukierunkowane na długookresowy rozwój zawsze saþ narazúone
na krytykeþ z powodu braku natychmiastowych wyników, które mozúna przeło-
zúyć na osobisty sukces lub sukces partii politycznych. Dlatego niezbeþdne
działania � które w wieþkszym stopniu nalezúałoby wprowadzić nie tylko w re-
gionie warmińsko-mazurskim, ale w całym kraju � nie saþ niestety popularne
wśród autorów polityki rynku pracy.
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lata 2004�2006, Olsztyn 2004.
Raporty z działalności Fundacji �Nida� w latach 1997�2003.
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Strategia pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 r.,

2001, Olsztyn: Zarzaþd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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How to Improve Regional Labour Market?

The Case of Warmia-Mazury

Warmia-Mazury region, one of the poorest in Poland, faces the deepest (as
compared to all regions of the EU) labor market crisis. The mixture of social
and economic problems represents a huge challenge for regional authorities.
The chances for fast improvement are limited by several factors, such as low
quality of transport infrastructure, low innovation potential and productivity,
large share of unskilled labour force, etc.

One necessary condition of the improvement is the reform of public finances
at country level.

Nonetheless, regional authorities should undertake the activity in order to
increase the potential of human capital in the region, e.g. by improving the
quality of schools. While directly fighting unemployment more effort should
be put on stimulating the demand side of the labour market and co-operation
with NGOs.
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