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Contemporary faces 
of social policy

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Słowo wstępne

Polityka społeczna, od czasów jej powstania jako praktyka społeczna, była domeną państwa. 
Państwo definiowało i określało jej obszary, a tym samym ustanawiało te grupy społeczne, które 
winny zostać poddane interwencji. Tym samym polityka społeczna, niezależnie od modelu państwa 
w XX wieku, stanowiła ważny element polityki. Historia minionego stulecia pokazuje, że w różnych 
okresach czasu, innego rodzaju priorytety polityki społecznej „dochodziły do głosu” realizowane 
przez samych polityków. I w różnym stopniu, w zależności od sprawowania rządów przez lewicę czy 
konserwatystów, ta polityka społeczna była realizowana.

Polityka społeczna to nie tylko praktyka społeczna i część ogólnej polityki, ale również teoretyczne 
i empiryczne diagnozy odnoszące się do funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej i zmniejszania 
nierówności społecznych. W XXI wieku w szczególny sposób nabrała znaczenia działalność badaw-
cza związana z mechanizmami i procesami ewolucji samego państwa. Odejście od modelu państwa 
westfalskiego w kierunku państwa postwestfalskiego i postnarodowego zmieniły nie tylko optykę 
widzenia samej polityki, ale również przyczyniły się do ukonstytuowania nowego rodzaju problemów 
społecznych i tym samym problemów badawczych.

W niniejszym numerze przedstawiono artykuły będące rezultatem pracy badawczej w obszarze 
oblicza nowych obszarów polityki społecznej.

Patrycja Chrzanowska i Michał Przybylski w artykule „Wybrane aspekty polskiego rynku pracy 
a współczesna polityka społeczna – w oparciu o pilotażowe badanie pracowników łódzkiej Manufak-
tury” wykorzystując modele teoretyczne zinstytucjonalizowanego cyklu życia Kohliego oraz prekaria-
tu Standinga zrealizowali badania w punktach handlowo-usługowych na terenie największej łódz-
kiej galerii handlowej – Manufaktury. Ukazują tym samym nowe oblicze współczesnego kapitalizmu 
i uwikłanych w niego ludzi, rodziny oraz ich splot życia codziennego, jak kontakty towarzyskie, spę-
dzanie czasu wolnego czy kwestie zdrowotne.

Jan Kluza i Konrad Sączek zatytułowali swój artykuł „Mobbing w pracy jako element kształtujący 
rynek pracy – omówienie zjawiska oraz odpowiedzialności”. Ukazuje on perspektywę prawną tegoż 
zjawiska, co wiąże się ze wskazaniem zakresu przedmiotowego niniejszego pojęcia oraz skali proble-
mu w oparciu o dane statystyczne. W artykule omówiono również zagadnienia odpowiedzialności cy-
wilnej i karnej oraz przedstawiono wybrane artykuły kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz kodeksu 
karnego i egzekwowania roszczeń przez poszkodowanych.

Z kolei Agnieszka Kwiatkowska i Karolina Czerwińska są Autorkami tekstu pt. „Mobbing jako 
współczesne zagrożenie w miejscu pracy”. Ponownie tematyka mobbingu pokazuje istotność tego 
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zjawiska, i jak można domniemywać, częstość jego występowania. Artykuł ma charakter przeglą-
dowy, odnosi się do definiowania tego zjawiska we współczesnej dostępnej literaturze, ukazywania 
wielości aspektów.

Ewelina Markowska w artykule pt. „Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bez-
robociu w Polsce w latach 2006-2014” zajmuje się zjawiskiem bezrobocia oraz kreowaniem polityki 
rynku pracy. Celem artykułu jest analiza efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce na 
przestrzeni ostatnich kilku lat. Zdaniem Autorki, to aktywna polityka rynku pracy ma na celu dążenie 
do zminimalizowania rozmiarów i negatywnych skutków bezrobocia.

Agnieszka Sobik również podejmuje się analizy zjawiska bezrobocia. W artykule pt. „Problem bez-
robocia a system edukacji w środowisku poznańskim” badaniami objęła województwo wielkopolskie 
i Poznań jako bardziej rozwinięte pod względem gospodarczym miasto i region. Autorkę interesuje 
relacja pomiędzy systemem edukacji i rynkiem pracy w regionie i jego stolicy.

Paulina Sudoł w artykule pt. „Aktywizacja zawodowa osób starszych w aspekcie starzejącego się 
społeczeństwa” podejmuje tematykę funkcjonowania rynku pracy w kontekście procesów demogra-
ficznych. Faktem niewątpliwym jest starzenie się społeczeństwa, co przyczynia się do zmiany modelu 
rynku pracy. Autorka wskazuje na nowe rozwiązania o charakterze makrostrukturalnym dotyczące 
osób w wieku 50+.

Magdalena Łągiewska w artykule pt. „Płaca minimalna w Chińskiej Republice Ludowej” zajmuje 
się zagadnieniem obowiązku pracy oraz ukrytego bezrobocia. Współcześnie przepisy dotyczą zarów-
no miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i minimalnej stawki godzinowej. 

Agnieszka Kwiatkowska zatytułowała swój artykuł „Działania państwa w zakresie ochrony pracy 
kobiet w aspekcie urlopu macierzyńskiego”. Jak pisze Autorka, urlop macierzyński jest szczególnym 
rodzajem urlopu przysługującym pracownicy, która urodziła dziecko. Autorka przedstawia i analizuje 
kwestie prawne odnośnie zasiłku macierzyńskiego.

Paulina Dobrowolska w swoim artykule „Wpływ migracji społecznych na polski rynek pracy” po-
kazuje skutki tego zjawiska w kraju przyjmującym i wysyłającym, jak również pozytywne i negatywne 
jego aspekty.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny
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nika w jego obszarach pozazawodowych. Nierozerwalnie 
związana z życiem osobistym, jest ważnym elementem 
implikującym plany zdrowotne, prokreacyjne oraz towa-
rzyskie. Należy tutaj podkreślić, że „praca jest zespołem 
czynności prowadzących do zaspokojenia ludzkich potrzeb, 
posiadających społeczną doniosłość i zapewniających jed-
nostkom i grupom, które ją wykonują, określoną pozycję 
w społeczeństwie” (Szczepański 1961: 171). 

Celem pierwszej części artykułu jest przedstawie-
nie wybranych aspektów rynku pracy, z uwzględnieniem 
stopy bezrobocia, jakości pracy i kategorii working poor. 
Druga część artykułu poświęcona jest prezentacji wyników 
autorskich badań z zakresu zjawiska pracy i aspektów po-
zapracowych. Przyczynkiem do przeprowadzonego przez 
Autorów badania pilotażowego był stały kontakt współ-

Wstęp

Praca, wraz z jej znaczeniem dla ludzi, jest zjawiskiem 
dynamicznym. W dobie szeroko rozumianych przemian 
społecznych, gospodarczych i technologicznych należy 
zastanowić się nad jej współczesnym znaczeniem dla pra-
cowników i pracodawców, tak w skali lokalnej, jak i kra-
jowej oraz międzynarodowej. Pomimo dynamiki zjawiska, 
niezmienne jednak pozostaje ocenianie pracy jako dobra 
o szczególnym znaczeniu. Dzięki realizowaniu roli pracow-
nika, jednostka ma możliwość zarobkowania. Nabywając 
nowe kwalifikacje podlega procesom praktycznego kształ-
cenia, a utrzymując kontakty ze współpracownikami oraz 
pracodawcą doskonali swoje umiejętności interpersonalne. 
Praca wpływa również w znaczący sposób na życie pracow-

Patrycja Chrzanowska, Michał Przybylski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

Wybrane aspekty polskiego rynku pracy 
a współczesna polityka społeczna 
– w oparciu o pilotażowe badanie 
pracowników łódzkiej Manufaktury 

Selected aspects of the Polish labour market and the contemporary 
social policy – based on a pilot study of Manufaktura workers

In the modern capitalistic economies, work is one of the 
most important available goods which has also a major impact on 
the lives of employees. The type of work that people are doing, 
clearly affects other spheres of their life, among others: family life, 
social relations, leisure time, but also health and legal issues: so-
cial security, education, access to public health care. In this article 
the authors present selected characteristics of the Polish labour 
market and the results of the pilot study conducted among an un-
representative sample of people providing work in a various re-
tail outlets in the largest shopping center in Łódź – Manufaktura. 
The study drew from the institutionalized life course by Kohli and 
Standing’s precariat.

Keywords: social policy, job security, polish labour market, work-
ing poor.

We współczesnych gospodarkach kapitalistycznych praca sta-
nowi jeden z najważniejszych dostępnych towarów, a jednocześnie 
wywiera duży wpływ na życie zatrudnionych. To, jaką ludzie wyko-
nują pracę, wyraźnie oddziałuje także na ich funkcjonowanie poza 
nią: życie rodzinne, kontakty towarzyskie, spędzanie wolnego czasu, 
ale także na kwestie zdrowotne i prawne: zabezpieczenie społecz-
ne, edukację, dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. W artykule 
Autorzy przedstawiają wybrane charakterystyki dotyczące polskie-
go rynku pracy oraz wyniki pilotażowego badania ankietowego, 
przeprowadzonego na niereprezentatywnej próbie wśród osób 
świadczących pracę w różnych punktach handlowo-usługowych 
na terenie największej łódzkiej galerii handlowej – Manufaktury. 
Badanie czerpało z koncepcji zinstytucjonalizowanego cyklu życia 
Kohliego oraz prekariatu Standinga.

Słowa kluczowe: polityka społeczna, prekariat, polski rynek pracy, 
pracujący biedni.
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znajdującym się w centrum Łodzi. Teren Manufaktury to 
przeobrażony i dostosowany do komercyjnych wymogów 
zespół fabryczny Izraela Poznańskiego. Funkcjonuje tu wie-
le podmiotów gospodarczych o różnych profilach specjali-
zacji, które stanowią źródło pracy dla osób mieszkających 
w Łodzi i najbliższych miastach (m.in. Aleksandrów Łódz-
ki, Zgierz). Autorzy uważają, że poznanie warunków pra-
cy w galeriach handlowych jest ważne również z powodu 
istnienia w Polsce około 430 centrów handlowych (Polska 
Rada Centrów Handlowych 2014), w których zatrudnienie 
znajduje znacząca liczba ponad 370 tysięcy osób2.

Punktem wyjścia dla analizy są przemiany, jakie zaszły 
na rynku pracy w Polsce oraz próba oceny jego stanu obec-
nego. Przy omówieniu tych zagadnień zostaną wykorzysta-
ne m.in. dane zastane odnoszące się do stopy bezrobocia, 
wskaźników jakości pracy, a także zjawiska woorking poor. 
W drugiej części przedstawione zostaną teorie stanowiące 
inspirację dla Autorów na wszystkich etapach przeprowa-
dzonych badań: planowania, realizacji oraz opracowywania 
ich wyników. Są nimi prekariat w ujęciu zaproponowanym 
przez G. Standinga oraz koncepcja zinstytucjonalizowanego 
cyklu życia M. Kohliego. Następnie zostanie przedstawiona 
metodologia przeprowadzonego badania wraz z jego wy-
nikami. Ostatnią część artykułu stanowią rekomendacje 
zaproponowane przez Autorów, których celem ma być po-
głębienie refleksji nad zmianami mogącymi prowadzić do 
zmniejszenia lub wyeliminowanie aktualnych problemów 
rynku pracy.

Rynek pracy w Polsce

Omawiając przemiany, które zaszły na polskim rynku 
pracy, niewątpliwie należy odwołać się do transformacji 
ustrojowej oraz jej skutków. Radykalna zmiana krajowej sy-
tuacji gospodarczej była spowodowana przeorientowaniem 
z modelu centralnie planowanego na rynkowy. Efektem tych 
przemian było zapoczątkowanie procesów szeroko zakrojo-
nej prywatyzacji, wzrost znaczenia działalności gospodarczej, 
wyraźny wzrost bezrobocia. Popyt i podaż, także na rynku 
pracy, wyznaczyły reguły gry ekonomicznej na nowo. Naj-
mocniej zaakcentowaną zmianą stało się podejście do pracy. 
Posiadanie pracy zaczęło być postrzegane jako droga umożli-
wiająca samorealizację, natomiast zatrudnienie można było 
znaleźć poprzez wykazanie się konkurencyjnością na kształ-
tującym się rynku pracy (umiejętności, talent, kompetencje, 
posiadane uprawnienia). Długookresowym, negatywnym 
skutkiem przemian gospodarczych stała się sytuacja tych 

2 Prawdopodobnie Autorzy raportu uwzględniają tylko osoby zatrudnione 
na umowy o pracę. 

Autorki artykułu z osobami świadczącymi pracę na terenie 
największego centrum handlowego w Łodzi – Manufaktury. 
Podczas obserwacji i rozmów z pracownikami oraz zlece-
niobiorcami kształtowały się przemyślenia dotyczące stanu 
i sensu zjawiska, jakim jest praca, a przede wszystkim pra-
cy wykonywanej przez nich w sferze handlowo-usługowej. 
Najczęściej pojawiającym się aspektem w refleksjach doty-
czących zarobkowania w oparciu o umowę cywilnoprawną 
było – w odczuciu pracowników – powolne odchodzenie od 
bezpieczeństwa, z jakim wiąże się (lub też wiązało) zatrud-
nienie. Po 25 latach od wprowadzenia liberalnej gospodarki 
rynkowej, umowy o pracę na czas nieokreślony nadal sta-
nowią najczęściej zawieraną formę umów z pracownikami 
najemnymi. Według danych GUS, około 73% wszystkich 
zatrudnionych posiada najwyższe gwarancje zatrudnienia 
wynikające ze stosunku pracy (Główny Urząd Statystyczny 
2014). Pomimo tego, jak zauważa J. Urbański, polski rynek 
pracy w ciągu ćwierć wieku uległ przemianom, które wyni-
kały z trzech rodzajów uelastyczniania: zatrudnienia, czasu 
pracy oraz płac (Urbański 2014: 90). 

Co ważne z perspektywy badania zjawiska współcze-
snej pracy, brakuje dokładnych danych dotyczących wiel-
kości zatrudnienia w oparciu o inne, od umowy o pracę, 
formy zatrudnienia. Według danych Eurostatu, udział osób 
zatrudnionych na czas określony w ogóle wszystkich za-
trudnionych w Polsce wzrósł z 5,4% w 1997 roku, do 28,3% 
w roku 2014 i jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Dla 
porównania, średnia wśród państw członkowskich UE wy-
niosła w 2014 roku 14%, natomiast w krajach strefy euro 
około 15,3%1.

Idąc dalej, ta nierozpoznana strefa rynku pracy w Pol-
sce nie pozwala stwierdzić, jaki odsetek wszystkich zatrud-
nionych na umowy inne niż o pracę, decyduje się świa-
domie na taką formę zatrudnienia, a ile osób robi to, nie 
mając innej legalnej alternatywy zarobkowania. Urbański 
stwierdza, że „dokładna skala zawierania umów cywilno-
prawnych w miejsce umów o pracę nie jest znana. Ogólnie 
stowarzyszenia pracodawców i ich eksperci szacowali licz-
bę samozatrudnionych w 2007 roku na około 600 tysięcy 
osób, natomiast związki zawodowe na 1,5 miliona osób. (…) 
otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie, ile z tych osób wo-
lałoby być zatrudnionych na tzw. etacie” (Urbański 2014: 92).

Zainteresowania badawcze zostały zogniskowane na 
C.H. Manufaktura nie tylko z powodu nawiązanych wcze-
śniej kontaktów z pracownikami centrum, ale również dla-
tego, że wspomniany kompleks handlowo-usługowy jest 
jednym z największych, jeżeli nie największym, pracodawcą 

1 Eurostat,  (2016) Temporary employees as percentage of the total num-
ber of employees, by sex and age, https://data.europa.eu/euodp/en/
data/dataset/aT77OQvwY5C6KC3LrPlvA [30.07.2016].
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rewolucji przemysłowej (Stanaszek 2004: 149).
Jednym z pierwszych polskich badań dotyczących zja-

wiska pracujących ubogich jest komunikat CBOS z 2008 
roku5. W ustalonej definicji biednego pracującego przyję-
to, że jest osobą „wykonującą pracę zarobkową w pełnym 
lub niepełnym wymiarze godzin, której zrównoważony 
rozporządzalny dochód netto per capita w gospodarstwie 
domowym sytuuje się poniżej 60% mediany dochodu ca-
łej analizowanej populacji”. W 2008 roku dorośli pracujący 
biedni stanowili 6,6% populacji – co stanowiło około 2 mln 
Polaków. Uśredniony miesięczny dochód z ich pracy wy-
nosił 786 zł netto. 46,5% pracujących biednych stanowiły 
kobiety, 53,5% mężczyźni. Ponad połowę ubogich pracują-
cych stanowiły osoby mające co najmniej 40 lat (55,1%). 
Biedni pozostający aktywni zawodowo najczęściej byli 
mieszkańcami wsi i mniejszych miejscowości (70,2% pra-
cujących biednych deklarowało mieszkanie na wsi i w mia-
stach liczących do 20 tysięcy mieszkańców). W przypadku 
poziomu wykształcenia 73,5% biednych zadeklarowało 
wykształcenie zasadnicze lub średnie, natomiast 8,7% 
legitymowało się wykształceniem wyższym. Jest to infor-
macja istotna, zwłaszcza w połączeniu z przynależnością 
społeczno-zawodową. Grupa robotników była najbardziej 
liczną grupą w populacji. Pracujący biedni stanowili w niej 
42,3%. Kolejne miejsca w zestawieniu przypadły rolnikom 
(19,1%)  i pracownikom fizyczno-umysłowym (18,8%). Pra-
cownicy umysłowi niskiego i wysokiego szczebla stanowili 
odpowiednio 11,2% oraz 4,3%. 

Zdecydowana większość ludzi biednych pracowała 
w wymiarze pełnego etatu. W opinii większości badanych 
praca zapewniała im pewność zatrudnienia oraz związaną 
z tym stabilizację, a także nadawała poczucie sensu wyko-
nywanym zadaniom. Biedni pracujący ocenili najgorzej: 
wysokość osiąganych zarobków oraz świadczenia socjalne 
przysługujące z powodu pracy (prawie 70% respondentów 
oceniło te kategorie jako niewystarczająco zadowalające). 
Autorzy opracowania CBOS wskazali, że poruszenie tema-
tyki biednych pracujących jest niezwykle istotne, ponie-
waż w powszechnych, potocznych opiniach respondentów 
współwystępowanie zatrudnienia i zjawiska ubóstwa jest 
czymś kuriozalnym, wręcz niemożliwym. Autorzy raportu 
zwracają uwagę na to, że bieda, która dotyka polskich wor-
king poor, nie jest biedą wykluczającą społecznie, związa-
ną z bezrobociem, występowaniem dysfunkcji społecznych 

5 Dane przytoczone w tej części artykułu zostały zaczerpnięte z sonda-
żu Centrum Badania Opinii Społecznej Warunki życia społeczeństwa 
polskiego – problemy i strategie, który przeprowadzono w 2007 roku 
na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców 
Polski. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania utworzo-
no raport Pracujący biedni z 2008 roku, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2008/K_182_08.PDF [30.07.2016]. 

grup społecznych, które poprzez nieobecność na rynku pracy 
zaczęły być zależne od instytucjonalnej opieki i pomocy pań-
stwa, co mogło skutkować powstawaniem procesu stygma-
tyzacji klientów pomocy społecznej (ang. welfare stigma)3.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd 
Statystyczny w 1990 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,5%, 
w 1993 roku wzrosła do poziomu 16,4% (Główny Urząd 
Statystyczny 2016). W latach 1994-1998, dzięki wzrosto-
wi gospodarczemu, sytuacja na rynku pracy polepszyła 
się w znaczący sposób (stopa bezrobocia spadła do 10,4% 
w 1998 roku). W 1996 roku przyjęty został Kodeks pracy, 
który zapewnił pracownikom zwiększoną ochronę zatrud-
nienia nabytego w ramach stosunku pracy. W latach 1999-
2005 stopa bezrobocia wzrosła w wybranych latach okresu 
osiągając poziom 18-20%. Lata 2006-2008 stanowiły okres 
zmniejszania się bezrobocia w naszym kraju, które w 2008 
roku osiągnęło poziom 9,5%. 

Lata 2009-2013 zaowocowały wzrostem stopy bez-
robocia (od 12,1% w 2009 roku do 13,4% w 2013 roku). 
Gwałtowne pogorszenie koniunktury w tym czasie było 
spowodowane światowym kryzysem gospodarczym, któ-
ry w wyraźny sposób oddziaływał na zachowania na rynku 
pracy i poziom życia ludności. Ograniczony popyt na usługi 
i towary skutkował spadkiem obrotów handlowych. Przy 
zastoju i ponoszonych stratach pracodawcy prowadzili po-
litykę zmniejszania zatrudnienia, powodując zwiększenie 
liczby osób bezrobotnych. Dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego z lipca 2016 roku pokazują, że stopa bezrobocia 
lokuje się na poziomie poniżej 10% i tym samym powróciła 
do poziomu z 2008 roku.

Narzędzia i instrumenty polityki państwa, zmierzającej 
do zapewnienia dobrej i stabilnej sytuacji na rynku pracy (dla 
pracowników i pracodawców), powinny uwzględniać kate-
gorię, jaką stanowią osoby określane mianem „biedni pra-
cujący” (ang. woorking poor). Zjawisko pracujących, którzy 
pomimo faktu zatrudnienia żyją w biedzie, jest elementem 
stosunkowo nowym w dyskursie publicznym, co nie znaczy, 
że problem wcześniej nie istniał4. Termin pojawił się w latach 
70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, choć korzeni same-
go zjawiska należy upatrywać w sytuacji robotników z okresu 
3 Więcej o zjawisku można przeczytać [w:] Kudlińska I., (2011) Stygmaty-
zacja społeczna jako perspektywa teoretyczno-badawcza na przykładzie 
badań nad stygmatyzacją ludzi biednych, „Acta Universitatis Lodziensis 
Folia Sociologica”, nr 38.
4 Istnienie woorking poor można rozpatrywać w perspektywie zjawiska 
prac śmieciowych (ang. junk jobs), biednych pracujących (ang. in-work 
poverty) oraz pracowników nisko opłacanych (ang. low-wage workers), 
więcej o współwystępujących zjawiskach można przeczytać [w:] Muster 
R., (2012) Pracujący biedni na rynku pracy. Procesy uelastyczniania za-
trudnienia a zjawisko pauperyzacji pracowników, „Studia Socjologiczne”, 
nr 3; Stanaszek A., (2004) Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we 
współczesnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2; Kozek W., Kubisa J., 
Ostrowski P., (2005) Pomiędzy junk job a woorking poor. Nisko kwalifiko-
wana, nisko płatna praca w usługach w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 10. 
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zasady mogą mieć charakter nieformalny – jak na przykład 
przekonania i wiara, formalny – np. prawo odnoszące się 
do obowiązku edukacji dziecka, ale również mogą to być 
strukturalnie zorganizowane systemy – np. system opieki 
zdrowotnej. Stworzone w ten sposób ramy ułatwiają roz-
wiązywanie problemów strukturalnych, które pojawiły się 
w wyniku przejścia do gospodarki wolnorynkowej, w któ-
rej główną rolę odgrywają relacje pomiędzy pracownikami 
a pracodawcami. 

Kohli (2007: 256) wymienia cztery rodzaje struktural-
nych problemów, którym zinstytucjonalizowany cykl życia 
przeciwdziała lub których negatywne konsekwencje ogra-
nicza:

• racjonalizację, rozumianą w kontekście wszelkiej 
działalności ekonomicznej oraz samych przebiegów 
życia jednostek;

• integrację mocno zróżnicowanych sfer życia, którymi 
są przede wszystkim praca i rodzina;

• następstwo, rozumiane jako próba zarządzania prze-
pływem pokoleń przez społeczeństwo i gospodarkę 
osiąganego poprzez tworzenie kryteriów i regulacji 
odnoszących się do zastępowalności poszczególnych 
jednostek i całych grup wiekowych (np. wyznaczenie 
wieku obowiązkowego przejścia na emeryturę);

• problem kontroli społecznej w sytuacji indywiduali-
zowania się sposobów życia.

Rozwiązując te problemy, zinstytucjonalizowany cykl 
życia przyczynił się do stworzenia swoistego bezpieczeń-
stwa, stabilności i przewidywalności w cyklu życia składa-
jącym się z kolejnych zbiorowych tranzycji, wśród których 
wymienić można przejście od dzieciństwa do edukacji, od 
edukacji do zatrudnienia i założenia własnej rodziny, aż do 
opuszczenia rynku pracy, emerytury i w dalszej perspek-
tywie śmierci (Leisering 2003: 10). Z punktu widzenia ba-
dania przeprowadzonego wśród pracowników centrum 
handlowego Manufaktura, koncepcja Kohliego pozwala na 
postrzeganie sytuacji zawodowej i życiowej respondentów 
jako – przynajmniej w pewnej części – wyniku polityk reali-
zowanych na szczeblu lokalnym i centralnym. Tym samym 
możliwe staje się również formułowanie rekomendacji dzia-
łań, których podjęcie mogłoby przyczynić się do rozwiąza-
nia problemów dostrzeżonych na drodze postępowania 
badawczego. 

Drugą koncepcją, inspirującą i motywującą do bada-
nia zjawiska pracy, jest prekariat w ujęciu przedstawionym 
przez G. Standinga w 2011 roku. Samo pojęcie – odnoszące 
się jednocześnie do niepewności i proletariatu – nie było 
nowe i stosowano je w naukach społecznych już w latach 
80. minionego wieku, odnosząc się w ten sposób do pra-

lub wyuczoną życiową niezaradnością (Kuźmicz, Stasiowski 
2008: 2). 

Polska jest jednym z państw członkowskich Unii Europej-
skiej, w których zagrożenie ubóstwem dla osób pracujących 
jest relatywnie wysokie (Eurostat 2015a). W 2014 roku w na-
szym kraju 10,6% pracujących w wieku 18 lat i starszych znaj-
dowało się na granicy biedy (średnia unijna wynosiła 9,5%). 
Ponadto ryzyko popadnięcia w ubóstwo jest aż dwukrotnie 
wyższe wśród osób zatrudnionych na kontraktach tymczaso-
wych w porównaniu do pracujących na umowach o pracę na 
pełen etat (Eurostat 2015b). W analizowanym roku working 
poor na kontraktach tymczasowych w Polsce stanowili 11,6% 
wszystkich pracujących (średnia unijna to około 15,5%), na-
tomiast wśród osób zatrudnionych na czas nieokreślony na 
pełen etat wskaźnik ten wynosił 5,5% (średnia unijna 5,9%). 
Raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju, przedstawiający dane dla roku 2010 poka-
zuje również, że Polska osiągała jedne z najgorszych wyników 
wśród państw OECD pod względem przeciętnych wynagro-
dzeń, nierówności dochodowych, zagrożenia bezrobociem 
oraz jakości dostępnej i oferowanej pracy (OECD 2014: 116).

W sytuacji, gdy podjęcie zatrudnienia nie stanowi 
ochrony przed pauperyzacją, mogą pojawić się pytania 
o zasadność polityki pełnego zatrudnienia. Utrzymująca 
się wysoka stopa bezrobocia, w połączeniu z upowszech-
nieniem elastycznych form zatrudnienia, doprowadziły do 
wyłonienia się grupy pracowników określanych prekaria-
tem – ludzi bez nadziei na pracę zapewniającą stabilność, 
bezpieczeństwo oraz samorealizację życiową i zawodową. 
Takie niepewne zatrudnienie stoi w sprzeczności z pożąda-
ną i oczekiwaną sytuacją, jaką jest praca połączona z godzi-
wą płacą, zapewniającą godziwy poziom życia (Seweryński 
2014: 35). 

Inspiracje teoretyczne badania
 

Jedną z dwóch głównych inspiracji teoretycznych, 
motywujących Autorów do przeprowadzenia badania, 
stanowiła koncepcja zinstytucjonalizowanego cyklu życia, 
zaproponowana przez M. Kohliego. Zakłada ona, że cykl 
życia stanowi odrębną społeczną instytucję, posiadającą 
własną i całościową logikę. W związku z tym, nie powinna 
być ona postrzegana jedynie jako swoisty dodatek do in-
nych społecznych instytucji, takich jak edukacja, rynek pra-
cy czy rodzina (Kohli 2007: 254). W ramach tej koncepcji 
zinstytucjonalizowany cykl życia może być definiowany jako 
zbiór zasad i reguł społecznych, pozwalających na utrzyma-
nie ładu społecznego poprzez „przetwarzanie” jednostek 
przez społeczną strukturę (Kohli 2007: 256). Wspomniane 
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dotyczących zadowolenia z pracy oraz wpływu wykonywa-
nej pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne. Badanie pilota-
żowe zostało ograniczone do części wyszczególnionej jako 
galeria handlowa, bez uwzględnienia tzw. food courtu, te-
renu na którym znajdują się lokale gastronomiczne oraz 
podmiotów gospodarczych usytuowanych na zewnątrz 
kompleksu. Drugim celem było przetestowanie stworzo-
nego narzędzia badawczego przed dalszymi badaniami na 
większej próbie respondentów. 

Formularz skierowany do ankietowanych zawierał 23 
pytania, które pozwoliły zebrać dane dotyczące między 
innymi: poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania, 
wysokości zarobków netto w złotych, rodzaju zawartej 
umowy, rodzaju stanowiska pracy, okresu zatrudnienia, 
oceny wpływu pracy na życie rodzinne i towarzyskie, 
możliwości korzystania z dłuższych i zaplanowanych form 
wypoczynku, oceny wpływu wykonywanej pracy na zdro-
wie fizyczne i psychiczne. 

W badaniu udział wzięło 107 osób. Wykorzystaną 
metodą dotarcia do respondentów była metoda kuli 
śnieżnej. Ze względu na sposób doboru próby przepro-
wadzonego badania, nie może zostać ono uznane za re-
prezentatywne dla całej populacji osób zatrudnionych 
w centrum handlowym. Charakter badania przełożył się 
na to, że Autorzy nie byli w stanie w pełni kontrolować, 
do jakich dokładnie punktów handlowo-usługowych trafił 
kwestionariusz9.

Omówienie wyników badań należy rozpocząć od roz-
kładu płci wśród respondentów. Wśród 107 ankietowa-
nych znalazło się 99 kobiet oraz 8 mężczyzn10. 39 bada-
nych znajdowało się w przedziale wiekowym 18-26 lat, 31 
osób w przedziale 27-35 lat, 29 osób zadeklarowało wiek 
w przedziale 36-42 lata, a 8 najstarszych osób z badanej 
próby znajdowało się w wieku 43-51 lat. Warto zwrócić 
uwagę na osoby w wieku do 26 lat, stanowiące około 40 
% wszystkich badanych. Ta grupa wiekowa jest chętnie 
zatrudniana przez pracodawców, zwłaszcza w okresie 
letnim, kiedy etatowi pracownicy korzystają z urlopów 
wypoczynkowych. Oprócz tego należy wspomnieć o opty-
malizacji kosztów, której dokonują pracodawcy przy za-
trudnianiu osób młodych, kontynuujących naukę w szko-
le ponadgimnazjalnej lub studiujących w szkole wyższej. 

9 Z rozmów z częścią respondentów po zakończonym badaniu wiadomo 
jednak, że przeważały sklepy odzieżowe, salony i sklepy kosmetyczne, 
sklepy spożywcze, punkty zajmujące się sprzedażą sprzętu elektroniczne-
go oraz oddziały świadczące usługi bankowe. 
10 Próba pozyskana metodą kuli śnieżnej była próbą niereprezentatyw-
ną, natomiast warto zaznaczyć, że dysproporcja wynika z charakterystyki 
miejsca pracy, jakim jest Manufaktura (zdecydowaną większość perso-
nelu punktów handlowo-usługowych stanowią kobiety: sprzedawczynie, 
doradczynie, kosmetyczki, fryzjerki, hostessy). Stanowi ona niezwykle 
sfeminizowany punkt na łódzkiej mapie miejsc pracy. 

cowników tymczasowych i sezonowych (Standing 2014: 
47). Brytyjski ekonomista przyczynił się jednak do tego, 
że opisane przez niego zjawisko zaczęło być dyskutowa-
ne i analizowane zarówno w środowisku naukowym, jak 
również w mediach. W ujęciu Standinga, przez prekariat 
rozumiani są wszyscy ci, którzy są zatrudnieni w sposób 
pozbawiający ich wszystkich rodzajów bezpieczeństwa wy-
nikających ze stosunku pracy, między innymi: bezpieczeń-
stwa na rynku pracy, zatrudnienia, reprezentacji, dochodu 
i bezpieczeństwa pracy6. W polskich warunkach mogą być 
utożsamiani z osobami zatrudnionymi na podstawie umów 
cywilnoprawnych, które niejednokrotnie swoim zatrudnie-
niem spełniają znamiona stosunku pracy. Standing zwraca 
uwagę na to, że jednostkowe konsekwencje wynikające 
z niepewności pracy, mogą prowadzić także do szerszego 
społecznego niezadowolenia mogącego wyrażać się w for-
mie protestów i strajków (Standing 2014: 65-73). Z kolei         
Z. Bauman pisze wręcz o samotnym, zindywidualizowanym 
cierpieniu rozproszonej zbieraniny, która jednak nigdy nie 
będzie w stanie połączyć się w celu podjęcia wspólnych 
działań (Bauman 2011)7.

Cel, metodologia i omówienie
 wyników badania

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie 
2015 roku z wykorzystaniem dwustronicowego formula-
rza ankiety. Było ono zrealizowane w punktach handlowo-
-usługowych łódzkiego centrum handlowego Manufaktu-
ra. Na jego terenie mieszczą się: galeria handlowa, liczne 
restauracje, kino, teatr a także muzeum i hotel. Warto 
zaznaczyć, że dokładna liczba osób zatrudnionych w tym 
miejscu jest trudna do oszacowania, ze względu na brak 
danych8. 

Cel badań stanowiło poznanie sytuacji osób świad-
czących pracę i zatrudnionych na terenie Manufaktury, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich subiektywnych ocen 

6 Ostatni typ bezpieczeństwa odnosi się na przykład do ograniczenia cza-
su pracy i pracy w nietypowych godzinach, ochrony przed wypadkami         
w miejscu pracy, czy też regulacji odnoszących się do pracy w szkodliwych 
warunkach. 
7 Więcej o koncepcji prekariatu wraz z przeglądem dotychczasowych ba-
dań nad różnymi aspektami zjawiska [w:] Szarfenberg R., (2016) Prekar-
ność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie, http://rszarf.ips.
uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf [30.07.2016].
8 Trudności w określeniu zatrudnienia może dostarczać fakt częstego ko-
rzystania z umów cywilnoprawnych, które mogą być zawierane i rozwią-
zywane po okresie godzin lub dni próbnych. W obserwowanych, wybra-
nych  sklepach polityka zatrudnienia opiera się na etatowym zatrudnieniu 
2-3 osób, z wykorzystaniem kilkugodzinnych lub kilkudniowych prac osób 
zatrudnianych „na próbę” (stąd zauważalna ciągła rotacja większości per-
sonelu). Należy jednak podkreślić, że nie jest możliwa ocena skali tego 
zjawiska.
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Z punktu widzenia polityki społecznej i analiz rynku 
pracy, najbardziej wartościowe są odpowiedzi na kolej-
ne pytania w kwestionariuszu. Jak można zauważyć na 
wykresie 1, przeważająca większość respondentów była 
zatrudniona w ramach umów cywilnoprawnych, w tym 
przede wszystkim umów zlecenia, a tylko nieco poniżej 
piątej części badanych formalnie nawiązało z pracodawcą 
stosunek pracy. 

Wykres 1. Rodzaje umów, na których byli zatrudnieni re-
spondenci

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Można byłoby to próbować uzasadniać faktem, że za-
trudnieni na umowach cywilnoprawnych są zleceniodaw-
cy potrzebni tylko na krótki okres, jednak na wykresie 2 
można zauważyć, że wcale tak nie jest. Większość z 57 
osób zatrudnionych na umowach zlecenia zadeklarowa-
ła, że z obecnym pracodawcą jest związana pół roku lub 
dłużej, z czego blisko połowa wskazała na okres od 1 do 
3 lat, a 6 osób powyżej trzech lat. Pamiętając o relatyw-
nie małej próbie badawczej i metodologii badania, war-
to także podkreślić, że wśród respondentów ujawniły się 
dwie osoby zatrudnione na umowie o dzieło przez okres 
w przedziale od 1 roku do 3 lat. Pomimo tego, że respon-
denci są zatrudnieni w ramach zadeklarowanych przez 
siebie umów cywilnoprawnych, ich praca wypełnia zna-
miona stosunku pracy, między innymi poprzez dobrowol-
ność, osobiste świadczenie pracy w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę, zobowiązanie pracownika do wykony-
wania pracy, a nie osiągnięcia określonego rezultatu. Naj-
ważniejsza jest jednak relacja pracowników z pracodawcą, 
mająca charakter podporządkowania (Stelina 2014: 51). 

Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych z osobą uczącą 
się, która nie ukończyła 26 roku życia i nie kontynuuje 
nauki poprzez uczestnictwo na studiach doktoranckich, 
zawarta umowa jest zwolniona z opłacania składek po-
bieranych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Kolejne pytanie dotyczyło miejsca zamieszkania. Jest 
to pytanie istotne, ponieważ pozwala rozpoznać, w ja-
kim stopniu Manufaktura stanowi miejsce pracy dla osób 
dojeżdżających do Łodzi. 60 osób udzieliło odpowiedzi 
potwierdzającej mieszkanie na terenie miasta, 44 oso-
by zadeklarowały, że ich miejsce zamieszkania znajduje 
się poza Łodzią, a 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to 
pytanie. Można zauważyć, że liczba osób dojeżdżających 
do miejsca pracy jakim jest łódzka Manufaktura, jest dość 
znaczna11. Charakterystykę respondentów kończyły pyta-
nia dotyczące poziomu wykształcenia i dalszych planów 
edukacyjnych (tabela 1). W grupie osób o wykształceniu 
zawodowym, 7 zadeklarowało chęć dalszego kształcenia. 
Warto dodać, że znajdowały się one w grupach wieko-
wych 27-35 oraz 36-42 lata. Spośród badanych, którzy za-
deklarowali wykształcenie średnie, 20 osób potwierdziło 
planowanie dalszej edukacji. Większość z tych osób znaj-
dowało się w przedziale wiekowym 18-26 lat, co pozwala 
przypuszczać, że były to osoby znajdujące się w ostatnich 
klasach szkół ponadgimnazjalnych, zamierzające kontynu-
ować naukę na uczelni wyższej. Wśród osób o wyższym 
wykształceniu znajdowało się pozostałych 16 ankietowa-
nych, deklarujących posiadanie dalszych planów związa-
nych z edukacją. Tylko dwie spośród nich miały więcej niż 
26 lat, co może wskazywać na to, że pozostali responden-
ci realizują spodziewany sposób przejścia ścieżki kształ-
cenia. 

Tabela 1. Poziom wykształcenia respondentów i dalsze pla-
ny edukacyjne

Poziom 
wykształcenia

Liczba 
odpowiedzi

Czy planujesz 
dalszą 

edukację?

Liczba 
odpowiedzi

Zawodowe 29 Tak 43

Średnie 41 Nie 61

Wyższe 36
Brak 

odpowiedzi
3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

11 Z rozmów z pracownikami Manufaktury, którzy dojeżdżają do pracy wy-
nika, że ich miejscami zamieszkania są najczęściej: Aleksandrów Łódzki, 
Zgierz, Andrespol, Wiśniowa Góra, Pabianice i Łask. 
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zadeklarowali odprowadzanie składek przez zleceniodawcę 
w czasie zatrudnienia na umowę zlecenia.

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy Twój pra-
codawca odprowadza za Ciebie składki do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych?” z uwzględnieniem wieku respondentów 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-

nych badań.

Wykorzystany przez Autorów sposób postępowania 
badawczego nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego wraz ze wzrostem wieku respondentów 
zwiększa się udział umów o pracę. Z jednej strony może to 
po prostu wynikać z nadreprezentacji w próbie osób w wie-
ku 36 lat i więcej z nawiązanym stosunkiem pracy. Pewnym 
wytłumaczeniem mogłaby być również umiejętność osób 
30-letnich i starszych do negocjowania umów o pracę na 
przykład dzięki posiadanym kwalifikacjom i doświadczeniu 
zawodowemu. Niewątpliwie jednak zagadnienie to wyma-
ga odrębnych, pogłębionych badań. 

Jeżeli za większość młodych respondentów zatrud-
nionych w Manufakturze pracodawcy nie odprowadzają 
składek, to czy przyczynia się to do wyższych wynagro-
dzeń deklarowanych w najmłodszej grupie wiekowej? Jak 
przedstawiono na wykresie 5, sytuacja jest odwrotna od 
spodziewanej. 

Wykres 5. Wiek zatrudnionych a otrzymywane wynagrodze-
nia netto (zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Wykres 2. Okres zatrudnienia a rodzaj umowy
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Oczywiście, z perspektywy pracodawcy, stosowanie 
umów tańszych od standardowych umów o pracę jest 
racjonalne i dobrze wpisuje się w strategie opierające się 
na optymalizowaniu kosztów. Dodatkowo sami przedsię-
biorcy i organizacje pracodawców argumentują, że zaosz-
czędzonymi w ten sposób pieniędzmi mogą podzielić się 
ze swoimi pracownikami, czy też właściwie zleceniobior-
cami, wypłacając wyższe wynagrodzenia. Grupą, z którą 
pracodawcy szczególnie chętnie współpracują są osoby 
do 26 roku życia, posiadające status ucznia lub studenta, 
ponieważ w tym przypadku opłacanie składek dla umów 
cywilnoprawnych nie jest obowiązkowe. Przedstawione na 
wykresie 3 dane wskazują, że wśród najmłodszych respon-
dentów badania dominują umowy zlecenia. Tylko dwie 
osoby w wieku 18-26 lat zadeklarowały pracę na umowę 
o pracę na czas określony. 

 
Wykres 3. Wiek zatrudnionych a rodzaj umowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Wspomniana dobrowolność płacenia składek w prze-
badanej grupie osób 18-26 lat wyraża się de facto tym, że 
za 33 z 39 osób w tym wieku pracodawcy nie odprowadzają 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co obra-
zuje wykres 4. Tylko w czterech przypadkach respondenci 
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30% wszystkich badanych przepracowała od 11 do 14 
dni (wykres 7). 

Wykres 7. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Ile dni 
przepracowałeś w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających 
badanie?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Odpowiedzi na kolejne pytanie pozwoliły ustalić, że 
wśród 54 osób deklarujących przepracowanie w ostatnich 
dwóch tygodniach od 7 do 10 dni, 35 z nich w ciągu dnia 
pracy średnio przepracowuje powyżej 10 godzin. Z kolei 14 
spośród 37 osób deklarujących przepracowanie w minio-
nych dwóch tygodniach od 11 do 14 dni, zadeklarowało 
również, że średnio w ciągu jednego dnia pracy przepra-
cowuje od 10 do 12 godzin, a kolejnych 9 respondentów 
odpowiedziało, że przeciętnie spędza w pracy powyżej 12 
godzin. Co ciekawe, w przeprowadzanym badaniu nie moż-
na mówić o zależności pomiędzy rodzajem umowy a licz-
bą przepracowanych dni i godzin spędzanych w miejscu 
zatrudnienia. Zarówno wśród osób pracujących w ramach 
umów cywilnoprawnych, jak również wśród osób z umowa-
mi o pracę, podobnie rozkładała się liczba osób deklarują-
cych spędzenie w pracy w minionych dwóch tygodniach 7 
dni i więcej oraz przepracowywanie w ciągu dnia pracy śred-
nio 10 godzin i więcej. Jak jednak wiadomo z omawianych 
wcześniej kwestii płacowych, różnice ujawniają się właśnie 
w tym obszarze, ponieważ osoby z nawiązanym stosunkiem 
pracy deklarują relatywnie wyższe wynagrodzenia. 

Ostatnie dwa wątki w kwestionariuszu pośrednio zwią-
zane były z czasem poświęconym na pracę: ocena wpły-
wu wykonywanej pracy na zdrowie12 psychiczne i fizyczne 
(wykres 8) oraz ocena wpływu wykonywanej pracy na życie 
rodzinne i towarzyskie (wykres 9).

12 Wypada podkreślić, że w galeriach handlowych, również w Manufaktu-
rze, występuje natężenie negatywnych bodźców takich jak ciągły hałas, 
głośna muzyka, ostre oświetlenie, a także stałe klimatyzowanie pomiesz-
czeń, co sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii. 

Wśród najmłodszych respondentów dominują wyna-
grodzenia netto na poziomie do 1 350 złotych, przy czym 
nieco ponad 10 % wszystkich przebadanych deklaruje wy-
nagrodzenia poniżej 900 złotych. Istnieje wiele czynników, 
które nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić czy upraw-
nione jest mówienie o przebadanych osobach w wieku 
18-26 lat jako pracujących biednych lub też prekariuszach. 
Pewien niepokój może budzić również wysokość wynagro-
dzeń deklarowanych przez najstarszą przebadaną grupę 
osób w wieku 43-51 lat. Żadna z nich, będąc zatrudnioną 
na umowę o pracę, nie zarabiała więcej niż 1 650 złotych. 
Nie można jednak odmówić racji stwierdzeniu J. Steliny, 
który mówi, że „kwestie płacowe w oczywisty sposób 
wpływają na sytuację bytową pracowników i ich rodzin, 
poziom uzyskiwanych dochodów i poczucie bezpieczeń-
stwa. Stymulują nie tylko satysfakcję z życia zawodowe-
go, ale wpływają także na podejmowanie ważnych decyzji 
życiowych (na przykład o założeniu rodziny, posiadaniu 
dzieci, itp.)” (2014: 48). Tym samym prawo pracy i prawo 
do zabezpieczenia społecznego, jako narzędzia polityki 
społecznej, powinny działać na rzecz minimalizowania 
negatywnych zjawisk na rynku pracy, takich jak na przykład 
długoterminowe, niskopłatne zatrudnienie na nieoskład-
kowanych umowach cywilnoprawnych. Biorąc pod uwagę 
deklarowane poziomy wynagrodzeń netto niezależnie od 
rodzaju zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a respon-
dentem, płace powyżej 1 650 złotych występowały stosun-
kowo rzadko, a wynagrodzenia powyżej 1 900 złotych zade-
klarowało tylko 6 respondentów, co przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Rodzaj umowy a deklarowane wynagrodzenie netto (zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

Niskie zarobki nie są jednak wynikiem wykonywania 
przez osoby zatrudnione swoich obowiązków w niewiel-
kim wymiarze godzin. Większość respondentów zade-
klarowała, że w minionych dwóch tygodniach poprze-
dzających badanie pracowała co najmniej 7 dni, a około 
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Wykres 9. Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jaki 
sposób praca wpływa na Twoje życie towarzyskie/rodzinne (1 – 
bardzo negatywnie, 5 – bardzo pozytywnie)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

W szczególności, zniżki te obejmują między innymi 
odzież i artykuły żywnościowe, a to sprawia, że mogą być 
one szczególnie ważne dla osób otrzymujących niskie wy-
nagrodzenie. Ponadto, z doświadczenia współautorki wy-
nika, że zatrudnieni w różnych sklepach pomagają sobie 
w poszukiwaniu pracy poprzez na przykład rekomendo-
wanie danej osoby kierownikowi czy też menadżerowi. 
Prawdopodobnie budowaniu więzi towarzyskich sprzyja 
wreszcie omówiony wcześniej aspekt spędzania w pracy 
wielu godzin.

Podsumowując, z przeprowadzonych badań ogra-
niczonego wycinka rzeczywistości pracowniczej w łódz-
kiej Manufakturze, wyłania się obraz sfeminizowanego, 
niskopłatnego zatrudnienia. W szczególnie niekorzyst-
nej sytuacji znajdują się osoby młode do 26 roku życia, 
wśród których przeważa długookresowe zatrudnienie na 
nieoskładkowanych umowach cywilnoprawnych. Trze-
ba jednak podkreślić, że w całej badanej próbie umowy 
o pracę występują relatywnie rzadko. Z punktu widzenia 
systemu ubezpieczeń społecznych jest to szczególnie groź-
ne zjawisko, które może w przyszłości zaowocować niewy-
płacalnością świadczeń. Z punktu widzenia jednostek, za-
sadnym wydaje się stwierdzenie, że przynajmniej pewna 
grupa respondentów może „aspirować” do włączenia do 
grona prekariatu. Mając na uwadze przywołaną wcześniej 
koncepcję zinstytucjonalizowanego cyklu życia Kohliego, 
adekwatnymi jawią się słowa cytowanego już wcześniej 
Steliny, który mówi, że „ogromna rzesza zleceniobiorców, 
wykonawców umów o dzieło czy przedsiębiorców, których 
pozycja prawna i społeczna niczym nie różni się od sytu-
acji pracowników, są de facto i de iure pozbawieni dobro-
dziejstw polityki społecznej państwa. Co więcej, w grupie 
osób najmłodszych, stojących u progu życia zawodowego 
i rodzinnego, odsetek zatrudnionych poza prawem pracy 
jest nawet większy. Skutki takiego stanu rzeczy dla demo-

Wykres 8. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak w Two-
jej ocenie praca wpływa na Twoje zdrowie fizyczne/psychiczne 
(1 – bardzo negatywnie, 5 – bardzo pozytywnie)”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych badań.

W przypadku pytania o zdrowie fizyczne około 2/3 
wszystkich respondentów zaznaczało na zaproponowanej 
5-stopniowej skali wartość 2 lub 3. Odnośnie zdrowia psy-
chicznego, blisko połowa badanych zaznaczyła wartość 3, 
a pozostałe możliwe odpowiedzi zostały wskazane przez 
porównywalną liczbę respondentów. Formułowanie ja-
kichkolwiek wniosków w kwestiach zdrowotnych wymaga-
łoby objęcia badaniem większej liczby pracowników Ma-
nufaktury, jak również rozszerzenia narzędzia badawczego 
o inne pytania związane z samopoczuciem psychicznym 
i fizycznym. Widoczna jest jednak w przypadku obu zada-
nych pytań przewaga wskazań wartości z przedziału 1-3, 
a także tylko odpowiednio 5 i 7 deklaracji bardzo pozy-
tywnego wpływu pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne13. 

Omówienie wyników badania kończą oceny wpływu 
pracy na życie towarzyskie i rodzinne zaprezentowane 
na wykresie 9. Znacząca grupa respondentów oceniała 
wpływ pracy na życie rodzinne bardzo negatywnie lub też 
zaznaczała na zaproponowanej 5-stopniowej skali wartość 
2. Tylko 5 osób stwierdziło, że wykonywana praca wpływa 
bardzo pozytywnie na ich życie rodzinne. 

Może intrygować fakt, że odpowiedzi respondentów 
ulegają swoistemu przesunięciu w stronę wartości 3-5 
w przypadku pytania o wpływ pracy na życie towarzy-
skie. Pewnym wytłumaczeniem tego zjawiska może być 
nawiązywanie znajomości z pracownikami pobliskich 
punktów handlowo-usługowych. Zatrudnieni w Ma-
nufakturze otrzymują rabaty pracownicze do wybranych 
sklepów znajdujących się na terenie galerii handlowej, 
co sprzyja regularnemu odwiedzaniu innych podmiotów 
gospodarczych. 

13 Na marginesie warto dodać, że odpowiedzi na pytanie o ocenę zado-
wolenia ze swojej pracy (gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolona/y, a 5 
– bardzo zadowolona/y) również koncentrowały się wokół wartości 3,           
z nieznaczną przewagą wskazań 1 i 2 nad liczbą zaznaczonych 4 i 5. 
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grafii i rozwoju kraju łatwe są do przewidzenia. Dlatego 
nieco przewrotnie można posłużyć się tu określeniem pół-
polityka społeczna jako może nazbyt pesymistycznym, ale 
obrazowo charakteryzującym stan rzeczy w omawianym 
zakresie” (Stelina 2014: 49). 

Podsumowanie

Problematyka rynku pracy stanowi jeden z central-
nych obszarów zainteresowań polityki społecznej. Przyj-
mując za G. Espingiem-Andersenem mówiącym, że polity-
ka społeczna jest „publicznym zarządzaniem społecznymi 
ryzykami” (Esping-Andersen 2010: 52), należy zaakcento-
wać, iż jej głównymi działaniami są kreowanie rozwiązań 
minimalizujących występujące zagrożenia oraz wspierają-
cych poprawę warunków życiowych i zatrudnieniowych. 

Nie będzie odkrywczą myślą stwierdzenie, że godne 
wynagrodzenie za pracę pozytywnie wpływa na wyko-
nywanie czynności zawodowych i życie pozazawodowe. 
W sytuacji, w której podejmowana aktywność zarobkowa 
nie jest związana z wypełnianiem funkcji zabezpieczającej, 
należy to uznać za wyjątkowo palący obszar problemowy. 
Zjawisko pracujących biednych może być utożsamiane 
z młodymi ludźmi, którzy zdobywając doświadczenie za-
wodowe godzą się na pracę w oparciu o umowy cywilno-
prawne. Jednakże trzeba zaznaczyć jak ważną i negatywną 
rolę w funkcjonowaniu woorking poor stanowi outsour-
cing usług, zwłaszcza w zakresie świadczenia ochrony 
obiektów i sprzątania (zob.: Duda 2016). W tych branżach 
dominują osoby w wieku przedemerytalnym i emerytal-
nym, dla których ten dodatkowy zarobek może stać się 
podstawą bardzo skromnego, domowego budżetu. 

 Według Autorów artykułu najważniejszymi kwestia-
mi są zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, 
towarzyskim i zawodowym, zwalczanie bezprawnego sto-
sowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinien być 
zawarty stosunek pracy oraz ustanowienie godnej płacy 
minimalnej. Wszystkie te aspekty niewątpliwie stanowią 
wyzwanie dla polityki społecznej realizowanej na szczeblu 
lokalnym i centralnym. Co ważne, omawiana problematy-
ka i polscy pracownicy zasługują na analizy z uwzględnie-
niem przyczyn ich położenia i długookresowych skutków 
na poziomie jednostek i społeczeństwa. Jedynie zapew-
nienie bezpieczeństwa, stabilności i ochrony zatrudnienia 
odniesie efekt w postaci pełnej realizacji podstawowych 
założeń polityki społecznej: postępu, równowagi i porząd-
ku społecznego. 
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Mobbing w pracy jako element kształtujący 
rynek pracy – omówienie zjawiska 
oraz odpowiedzialności

Mobbing at work as part of shaping the labour market 
– a discussion of the phenomenon and responsibility

Issues of the article presents mobbing as a discussion one of 
the problems prevailing in the labour market. The authors attempt 
to indicate the scope of the present concepts and scale of the 
problem based on statistical data. At the same time it has been in-
cluded discussion of civil and criminal liability and to present signif-
icant problems associated with the premises of selected articles of 
the Labour Code, Civil Code and Penal Code and the enforcement 
of claims by victims.

Keywords: mobbing, responsibility, workers’ rights, labour market.

Problematyka artykułu przedstawia zjawisko mobbingu jako 
jednego z „kłopotów” panujących na rynku pracy. Bazując na da-
nych statystycznych Autorzy podejmują próbę wskazania zakresu 
przedmiotowego niniejszego pojęcia oraz skalę problemu. Jedno-
cześnie w artykule omówiono pojęcie odpowiedzialności cywilnej         
i karnej oraz przedstawiono istotne problemy związane z przesłan-
kami wybranych artykułów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz 
kodeksu karnego i egzekwowaniem roszczeń przez poszkodowa-
nych.

Słowa kluczowe: mobbing, odpowiedzialność, prawa pracowni-
cze, rynek pracy.
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Jednym z głównych problemów współczesnego rynku 
pracy jest zjawisko mobbingu. Rozwój technologii, potrzeba 
konkurencyjności oraz szybsze tempo życia przekładają się 
w wielu przypadkach na okoliczności sprzyjające zjawisku 
mobbingu. Różnorodność form dyskryminacji, poniżania czy 
obniżania komfortu pracy wymagają omówienia tego zagad-
nienia oraz form jego przeciwdziałania, w szczególności od-
powiedzialności cywilnej i karnej za mobbing. Uregulowanie 
prawne tego zjawiska, szczególnie po akcesji Polski do Unii 
Europejskiej, choć wydatnie wpłynęło na świadomość spo-
łeczeństwa, nie ma charakteru kompleksowego, co wyraźnie 
widać w skali zjawiska, która mimo zaostrzanych sankcji za 
mobbing jest nadal duża. Różnorodność form negatywnego 
oddziaływania na pracownika wymaga zaś tego, by problem 
ten nadal podnosić w opinii społecznej. 

Regulacja kodeksowa

Regulacja dotycząca mobbingu została zawarta w Ko-
deksie pracy (dalej k.p.), który jest głównym aktem praw-

nym normującym stosunki pracy w Polsce. Stosowny zapis 
w k.p. pojawił się jednak dopiero w 2004 roku wraz z ko-
niecznością implementacji prawa unijnego w system praw-
ny Polski (Ustawa o zmianie Ustawy Kodeks pracy z dnia 
14 listopada 2003 roku, Dz.U. z 2003 r. nr 213, poz. 2081). 
Artykuł 943 k.p. zawiera definicję legalną mobbingu, przez 
którą rozumiane są działania lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, po-
legające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub za-
straszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu 
poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Ustawa w § 
1 tego artykułu nakłada na pracodawcę obowiązek przeciw-
działania mobbingowi, co oznacza, że na pracodawcy ciąży 
obowiązek takiej organizacji pracy, aby wyeliminować jakie-
kolwiek symptomy patologii, trzeba bowiem zauważyć, że 
zakaz mobbowania dotyczy wszystkich podmiotów, a więc 
zarówno pracodawcy, jak i współpracowników (Bosak, Da-
nilewicz 2010: 104). Ochrona pracowników przed mobbin-
giem ma być przede wszystkim zapewniona poprzez urze-
czywistnienie zasad ogólnych Kodeksu pracy – artykuł 111 
(obowiązek poszanowania godności pracownika), artykuł 



Jan Kluza, Konrad Sączek – Mobbing w pracy jako...

17

112 k.p. (równość praw pracowniczych) oraz w szczególno-
ści przepisy rozdziału IIa k.p., traktujące o równym trakto-
waniu w zatrudnieniu. Co więcej, obowiązek przeciwdzia-
łania mobbingowi nie polega jedynie na działaniach doty-
czących przypadków wystąpienia tego zjawiska, ale również 
na działaniach zapobiegawczych, które powinny być realne 
i efektywne (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 
2015 roku II PK 149/14). Rozwinięciem tych przepisów są 
przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy mające na celu 
ochronę pracowników. 

Ustawodawca wymaga, by działanie mające być uzna-
ne za przejaw mobbingu miało charakter długotrwały 
i uporczywy. Zatem incydentalne zachowanie, nawet jeśli 
wyraźnie skierowane przeciwko pracownikowi, na gruncie 
artykułu 943 k.p. nie może zostać uznane za mobbing (Bo-
sak, Danilewicz 2010: 104). Dopiero długotrwałe działanie 
określonych czynników, skutkujące zaniżonym poczuciem 
wartości, stanowić może mobbing. W tym miejscu należy 
więc stwierdzić, że miara oceny zachowań podlegających 
analizie powinna być obiektywna. Explicite z lektury arty-
kułu 943 k.p. wynika, że wszystkie przesłanki mobbingu mu-
szą być spełnione łącznie, jednak nie jest możliwe przy tym 
sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do 
zaistnienia mobbingu (Dörre-Kolasa 2015: 380). Również 
Sąd Najwyższy zwraca uwagę na intensywność i uporczy-
wość działań mobbingowych, nie zaś na czas ich trwania 
(Sojka, Walczuk 2015: 147). Przyjmuje się, że długotrwały 
terror psychiczny w miejscu pracy to co najmniej 6 miesię-
cy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2012 
roku, I PK 147/12). Nie jest to jednak żadna sztywna gra-
nica. Czas trwania terroru psychicznego musi być oceniany 
indywidualnie. Druga ważna przesłanka to „uporczywość” 
zachowania pracodawcy. Chodzi tutaj o duże nasilenie 
złej woli ze strony pracodawcy. Zmierza on do zaniżenia 
samooceny ofiary i wyizolowania jej z zespołu. W świetle 
przedstawionej definicji nie są mobbingiem, w sensie praw-
nym, jednorazowe akty przemocy, wewnętrzne poczucie 
dyskomfortu w miejscu pracy, niezależne od zachowań ze-
wnętrznych, uzasadniona krytyka przez pracodawcę, kon-
flikty w miejscu pracy, które są otwarte i występuje w nich 
równorzędność podmiotów – nie ma ofiary, niegrzeczne 
zachowanie pracodawcy, wykorzystywanie fachowości 
pracownika, zła organizacja pracy, która powoduje duże 
natężenie pracy w pewnych okresach, brak zastępcy na 
stanowisku. Wspomnieć przy tym należy, że nie pozosta-
ją bezkarne działania, które nie spełniają jednej z powyż-
szych cech. Konstytutywne cechy mobbingu delimitują go 
bowiem od określonych w artykule 183a k.p. form dyskry-
minacji, ze szczególnym uwzględnieniem molestowania (ar-
tykuł 183a § 5 punkt 2 k.p.), które ustawodawca definiuje 

jako niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem 
jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec 
niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 
uwłaczającej atmosfery. Podstawę roszczeń pracowniczych 
w tym przypadku stanowić będzie artykuł 183d k.p.

Mobbing może być realizowany w różnoraki sposób. 
Artykuł 943 k.p. wymienia przykładowe formy realizacji zna-
mion mobbingowych, mogących występować alternatyw-
nie. Katalog ten ma charakter otwarty. Lege non distinqu-
ente, działanie mobbingowe może mieć charakter zarówno 
bezprawny, jak i zgodny z prawem. Prima facie, wydaje się 
być oczywistym, że zachowania takie muszą być bezpraw-
ne i godzić w chronione prawem dobra pracownika (Toma-
szewska 2012). Mobbing może polegać także na działaniu 
pozornie zgodnym z prawem, np. poprzez korzystanie przez 
pracodawcę z przewidzianych w kodeksie pracy narzędzi 
prawnych, jeśli zmierzają one do szykanowania pracownika. 
Dotyczy to także wykonywania poleceń służbowych, co sta-
nowi jeden z podstawowych obowiązków pracownika (arty-
kuł 100 § 1 k.p.). Jeśli polecenia te mają charakter uporczy-
wy, długotrwały i zmierzają do upokorzenia pracownika, 
działania takie, mimo wykonywania ich w granicach prawa, 
mogą stanowić mobbing (Dörre-Kolasa 2015: 380). Ziden-
tyfikowaniu działań mobbingowych może posłużyć także 
opracowana przez będącego specjalistą w tej dziedzinie        
H. Leymana lista 45 zachowań będących mobbingiem. 
Wyróżnił on wśród nich m.in. groźby, nieustanną krytykę 
czy żarty na temat prywatnego życia (Michcik, Ostrowska 
2004: 9). Autor ten wyróżnił także pięć charakterystycz-
nych skutków działań mobbingowych. Działania te rzutują 
na prawidłową zdolność komunikacji zawodowej ofiary (np. 
milczenie na zadawane pytania), trudności w nawiązywaniu 
relacji interpersonalnych, obniżenie reputacji, pogorszenie 
sytuacji zawodowej oraz, w końcu, pogorszenie zdrowia 
psychicznego ofiary (Leymann 1996: 170).

Na gruncie przepisów k.p. na pracodawcy ciąży szcze-
gólny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Przykłado-
wo, można tu wskazać pociągnięcie do odpowiedzialności 
porządkowej (na gruncie artykułu 108 k.p.), wypowiedzenie 
bądź rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (artykuł 52 § 1 
punkt 1 k.p.) (Cieślak, Stelina 2004: 64-75). Poza działaniami 
doraźnymi, wyróżnić można także działania prewencyjne, 
które zależne są od wielkości i rodzaju pracodawcy (Dörre-
-Kolasa 2015: 381-382; por.: Michcik, Ostrowska 2004: 11). 
Wymienić tu można, jako działania pożądane, nieformalne 
rozmowy na temat komfortu pracy, właściwy dobór kadr, 
opracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania mob-
bingowi umożliwiającego zgłaszanie niewłaściwych zacho-
wań (np. możliwość składania skarg, anonimowych ankiet, 
przeprowadzenia okresowych diagnoz). 
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Liczba przypadków mobbingu w Polsce jest trudna 
do oszacowania, wiele bowiem jego przypadków nie jest 
oficjalnie zgłaszanych. Problemem jest także różne poj-
mowanie danego zjawiska przez różne osoby. Również 
definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy odbiega od 
tej przyjętej w k.p. MOP bowiem pojmuje mobbing jako 
obraźliwe i mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez 
okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowania zaszkodzenia 
jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przed-
miotem psychicznego dręczenia (Kucharska 2012: 6). Szcze-
gółowe określenie liczby przypadków mobbingu utrudnia 
brak prowadzonych w tym zakresie statystyk. Państwowa 
Inspekcja Pracy podaje, że w 2012 roku wpłynęło około 1 
500 skarg z tytułu mobbingu (Michcik, Ostrowska 2004: 
11), natomiast w okresie od stycznia do września 2015 roku 
tych skarg było 1 200 (http://www.money.pl/gospodarka/
wiadomosci/artykul/mobbing-w-pracy-1200-skarg-w-cia-
gu-9,250,0,1945338.html 2016). 

Przeprowadzone w 2015 roku przez firmę Sedlak&-
Sedlak badania na grupie 1 005 osób (Jurczak 2015) w tej 
dziedzinie wskazują, że jedynie niecałe 5% respondentów 
nie doświadczyło żadnego negatywnego oddziaływania 
w pracy. Ponad 15% badanych wskazuje, że doświadczyło 
incydentalnych działań mobbingowych, natomiast 4,88% 
respondentów twierdzi, że jest ofiarą długotrwałego mo-
bbingu. Najwyższy odsetek pracowników poddanych mob-
bingowi występuje w służbie zdrowia (12,12%), energetyce 
(10,71%) oraz bankowości (9,68%). Wśród osób doświad-
czających mobbingu najczęściej sprawcą jest bezpośred-
ni przełożony (44%), w 31% przypadków mobberem jest 
osoba z kierownictwa, a w 21% jest to osoba na równo-

rzędnym stanowisku. Jako przejaw mobbingu najczęściej 
wskazywane jest: wykonywanie czynności naruszających 
godność pracownika (22%), przezwiska (16%), pomijanie 
ewidentnych osiągnięć pracownika (15%), budzenie strachu 
i niepokoju (12%) oraz lekceważenie i ignorowanie (9%). 
Przemocy fizycznej doświadczyło 2% badanych, 3% respon-
dentów usłyszało groźby wobec swoich bliskich. 

W przypadku drogi sądowej liczba spraw dotyczących 
mobbingu jest zdecydowanie niższa. Wpływ spraw sądowych 
na podstawie artykułu 943 § 2-4 k.p. przedstawia tabela 1.

Liczba spraw w sądach na podstawie przepisów kodek-
su pracy utrzymuje się na podobnym poziomie z niewielką 
tendencją wzrostową, jest jednak ona znacznie mniejsza 
od liczby skarg zgłaszanych w PIP. Wiąże się to poniekąd 
z trudnością dowodzenia (ciężar dowodzenia obciąża po-
woda – pracownika), niechęcią zeznawania przez innych 
pracowników w charakterze świadków, zastraszeniem oraz 
obawą przed utratą pracy. Odsetek spraw załatwionych 
pozytywnie jest dramatycznie niski i oscyluje rok rocznie 
w okolicach 5% wobec wszystkich spraw w SR i SO. Wyso-
kość odszkodowania w przypadku wygranej jest również na 
niskim poziomie. 

Roszczenia cywilnoprawne pracownika

Pracownikowi, będącemu ofiarą mobbingu, przysługu-
je szereg uprawnień, mających przeciwdziałać temu zjawi-
sku. W tej części artykułu zostaną przedstawione najważ-
niejsze z nich. Zgodnie z artykułem 943 § 3 k.p. pracownik, 
u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może docho-

Tabela 1. Liczba spraw sądowych, które wpłynęły na podstawie artykułu 943 § 2-4 k.p. w latach 2007-2015

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba spraw ogółem

Sądy rejonowe 506 536 537 596 535 580 613 610 559

Sądy okręgowe 173 173 179 182 112 130 131 126 132

Liczba spraw uwzględnionych w całości lub w części 

Sądy rejonowe 34 17 34 34 23 22 25 41 28

Sądy okręgowe 1 5 5 9 0 1 4 5 6

Źródło: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ [22.07.2016].
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dzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jak zostało 
wskazane, to na poszkodowanym zgodnie z artykułem 6 
kodeksu cywilnego (dalej k.c.) leży ciężar dowodzenia, któ-
ry w praktyce w tego typu sprawach jest bardzo trudny do 
zrealizowania. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z dnia 22 stycznia 2013 roku III APa 23/12 tamtejszy sąd 
stwierdził, iż „w zakresie roszczenia o zadośćuczynienie za 
doznaną na skutek mobbingu krzywdę konieczne jest nie 
tylko spełnienie wszystkich przesłanek określonych w ar-
tykule 943 § 2 k.p. Aktualizuje się ono wyłącznie w razie 
udowodnienia przez poszkodowanego skutku mobbingu 
w postaci rozstroju zdrowia, kwalifikowanego w katego-
riach medycznych. Nie jest w tym wypadku wystarczające 
wykazanie następstw w sferze psychicznej poszkodowane-
go, takich jak uczucie smutku, przygnębienia, żalu i innych 
negatywnych emocji, czy też naruszenia dobra osobistego. 
Można dochodzić zadośćuczynienia nie tylko za skutek 
mobbingu, ale za całokształt doznanej krzywdy, przy czym 
ciężar dowodu w zakresie związku przyczynowego pomię-
dzy mobbingiem i powstaniem rozstroju zdrowia oraz co 
do rozmiarów doznanej krzywdy spoczywa na pracowniku. 
Przy ustalaniu odpowiedzialności pracodawcy za mobbing 
istotne jest także, że badanie i ocena subiektywnych odczuć 
osoby, która uważa, że znęca się nad nią jej przełożony, nie 
może stanowić podstawy do ustalania odpowiedzialności 
za mobbing. Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie 
pracownika oraz czy działania te miały na celu i mogły lub 
doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawo-
dowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wy-
eliminowania z zespołu współpracowników, musi opierać 
się na obiektywnych kryteriach”. Pracownik, chcący sku-
tecznie domagać się zadośćuczynienia, będzie musiał więc 
w praktyce przedłożyć odpowiednią opinię psychologa lub 
psychiatry, która jednocześnie będzie wskazywała na zwią-
zek przyczynowy między rozstrojem zdrowia psychicznego 
a mobbingiem. „Mimo, że podstawą prawną zasądzenia od-
powiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za 
krzywdę pracownika spowodowaną mobbingiem są regu-
lacje zawarte w artykule 943 § 1-3 k.p, to zadośćuczynienie 
jest instytucją znaną przede wszystkim z kodeksu cywilne-
go, dlatego wskazane jest, aby przy zasądzaniu odpowied-
nich kwot tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodo-
waną mobbingiem, sądy pracy kierowały się zasadami i kry-
teriami wypracowanymi w judykaturze sądów cywilnych 
przy ustalaniu odpowiednich sum tytułem zadośćuczynie-
nia zasądzanych na podstawie przepisów Kodeksu cywilne-
go” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2007 roku II 
PK 228/06). W zakresie nienormowanym przepisami prawa 
pracy zgodnie z artykułem 300 k.p. mają odpowiednio za-

stosowanie przepisy kodeksu cywilnego, dlatego do zadość-
uczynienia pieniężnego, o którym mowa w artykule 943 § 
3 k.p. stosuje się m.in. artykuł 444 k.c. Artykuł ten, w przy-
padku wywołania rozstroju zdrowia, przewiduje naprawie-
nie szkody obejmujące wszelkie wynikłe z tego powodu 
koszty w tym na żądanie poszkodowanego sumę potrzebną 
na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, 
także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego 
zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częścio-
wo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się 
jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przy-
szłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia 
szkody odpowiedniej renty, w razie niemożności ustale-
nia dokładnej wysokości renty w chwili wydania wyroku 
możliwe jest przyznanie renty tymczasowej. Jak wskazuje 
M. Tomaszewska roszczenia te względem pracodawcy są 
ograniczone m.in. co do kosztów leczenia i renty, i wyni-
kają z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych, 
jednak z pewnością istnieją przypadki, w których doznana 
szkoda na osobie wskutek mobbingu nie zostanie w peł-
ni zrekompensowana w ramach obowiązkowego systemu 
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, i wtedy znajdzie 
zastosowanie artykuł 444 k.c. (Tomaszewska 2016). „Usta-
wodawca nie wprowadził żadnych kryteriów, jakimi powi-
nien kierować się sąd przy ustalaniu wysokości należnego 
poszkodowanemu zadośćuczynienia, ograniczając się jedy-
nie do stwierdzenia, iż ma być ono ‘odpowiednie’, co jest 
pojęciem o charakterze niedookreślonym. Z tego względu 
wskazuje się kryteria, którymi należy kierować się przy 
ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę, a podstawowym kryterium jest tu rozmiar 
krzywdy, tj. rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fi-
zycznych, ich intensywność i nieodwracalność ich skutków. 
Ocenie podlegają również cierpienia psychiczne związane 
zarówno z ich przebiegiem, jak i w razie ich nieodwracalno-
ści ze skutkami, jakie wywołują w sferze życia prywatnego 
i zawodowego. Należy też uwzględnić okoliczność czy do-
znane urazy zostały wyleczone i nie będą miały dalszych 
skutków i wpływu na życie poszkodowanego w przyszłości, 
czy też będą one powodowały dalsze cierpienia i krzywdę 
oraz będą rzutowały na poziom życia i jego jakość” (Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 lutego 2016 roku 
I ACa 1541/15).

Kolejnym roszczeniem wynikającym z artykułu 943 § 4 
k.p. jest roszczenie odszkodowawcze, przysługujące pra-
cownikowi, który wskutek mobbingu zarówno stosowa-
nego przez pracodawcę, jak i nieprzeciwdziałaniu zjawisku 
w pracy, rozwiązał umowę o pracę. Rozwiązanie umowy 
przez pracownika, następuje z okresem wypowiedzenia 
albo bez okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiło ciężkie na-
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ruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, 
czyli przesłanki opisanej w artykule 55 § 11 k.p. Z pewno-
ścią mobbing, jako kwalifikowany delikt prawa pracy, jest 
przykładem zakresu zastosowania wspomnianej klauzuli 
i uprawnia do rozwiązania stosunku pracy bez okresu wy-
powiedzenia, a w takim wypadku pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wy-
powiedzenia niezależnie od odszkodowania przysługujące-
go z tytułu rozwiązania umowy o pracę wskutek mobbingu 
tj. roszczenia z artykułu 943 § 4 k.p., ponieważ inny jest ich 
tytuł – ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wo-
bec pracownika i mobbing jako sam fakt  (Iwulski 2013). 
Rozwiązanie stosunku pracy wskutek mobbingu musi na-
stąpić w terminie miesiąca od zaistnienia mobbingu i być 
złożone na piśmie. Mobbing ma charakter ciągły, dlatego 
termin ten powinno się liczyć od ostatniego ze zdarzeń skła-
dających się na to zachowanie (Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 6 lutego 2009 roku I PK 147/08). Odszkodowanie 
nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 
ustalane na podstawie odrębnych przepisów (Ustawa z dnia 
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, tekst ujednolicony Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 
ze zm.). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obecnie wynosi 1 850 zł brutto.

Mobbing jest nierozerwalnie związany z naruszaniem 
dóbr osobistych człowieka (Bosak, Danilewicz 2010: 107). 
W kodeksie cywilnym brak jest definicji dóbr osobistych. 
W doktrynie uważa się, że dobra osobiste są „wartościami 
o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowo-
ścią człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie” 
(Rudnicki 1992: 34). W artykule 23 k.c. widnieje przykła-
dowy katalog dóbr osobistych są to m.in.: zdrowie, wol-
ność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność miesz-
kania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjo-
nalizatorska. Mobbing narusza przede wszystkim godność 
– cześć i zdrowie pracownika. Zgodnie z artykułem 24 k.c., 
uprawnionemu przysługuje zaniechanie naruszania dóbr 
osobistych, dopełnienie czynności potrzebnych do usunię-
cia skutków naruszenia dóbr osobistych, w szczególności 
przez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w od-
powiedniej formie, zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę 
doznaną wskutek naruszenia dóbr osobistych lub zapłatę 
odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny oraz napra-
wienie szkody na zasadach ogólnych. „Brak podstaw praw-
nych i uzasadnienia do zasądzenia na podstawie artykułu 
943 § 1-3 k.p. zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę 
wywołaną mobbingiem, który wywołał rozstrój zdrowia 
u pracownika, nie wyklucza dochodzenia zadośćuczynienia 
za stosowanie mobbingu, który nie wywołał rozstroju zdro-

wia u pracownika ani za naruszenie jego dóbr osobistych, 
o których mowa w artykule 111 k.p. w związku z artykułami 
23 i 24 k.c. oraz artykułem 300 k.p., które nie wyczerpy-
wały ustawowych cech mobbingu lub nie doprowadziły do 
rozstroju zdrowia u pracownika” (Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 9 marca 2011 roku II PK 226/10). Przepisy kodeksu 
cywilnego dotyczące dóbr osobistych i roszczenia tamże 
przewidziane są więc uzupełnieniem dla niemieszczących 
się w zakresie regulacji artykułu 943 § 1-3 k.p. przypadków, 
gdzie w wyniku mobbingu nie nastąpił rozstrój zdrowia 
i dają niezwykle szerokie uprawnienia do dochodzenia 
swoich praw względem osoby, która dane dobro osobiste 
naruszyła tj. już nie pracodawcy ale przede wszystkim bez-
pośredniego naruszyciela. 

Należy jednak być ostrożnym przy formułowaniu bez-
podstawnych zarzutów oraz mieć na uwadze, że pracodaw-
ca i pracownik również posiadają własne dobra osobiste 
i „bezprawne postawienie pracownikowi zarzutu stosowania 
mobbingu narusza jego dobra osobiste, a w szczególności 
dobre imię, gdyż mobbing jest zachowaniem wysoce nagan-
nym, patologicznym, a osoba, która go stosuje, zasługuje na 
jednoznaczną negatywną ocenę” (Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z dnia 28 lutego 2011 roku III APa 2/08).

Odpowiedzialność karna

Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z kodek-
su pracy i kodeksu cywilnego, osoba wykonująca czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń spo-
łecznych podlega odpowiedzialności karnej. Odpowiedzial-
ność karną z tytułu przestępstw przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową przewiduje rozdział XXVIII 
kodeksu karnego (dalej k.k.). Penalizacja uporczywego i zło-
śliwego naruszania praw pracownika czyli m.in. mobbingu 
została ujęta w artykule 218 § 1a k.k., a sprawca podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Stosunek pracy należy rozumieć szeroko 
tzn. odnosi się także do osób świadczących formalnie pracę 
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnej 
(Wróbel 2013). Artykuł 218 § 1a k.k. obejmuje swoim za-
kresem znacznie „pojemniejszą” ochronę pracownika, m.in. 
jego prawo do wypoczynku, do godziwego wynagrodze-
nia, równego traktowania. Jak określa W. Wróbel, ochrona 
przed mobbingiem jest „szczególnym uprawnieniem pra-
cowniczym”. Sprawca występku może zrealizować jego zna-
miona zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Sprawcą 
niniejszego przestępstwa może być osoba, która „w danej 
strukturze organizacyjnej jest upoważniona do realizowa-
nia czynności decydujących o treści uprawnień dotyczących 
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ną ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, która także sprawuje 
nadzór nad warunkami jej wykonywania. Wywieźć z tego 
należy, że prawnokarna ochrona dóbr prawnych określo-
nych w rozdziale XXVIII kodeksu karnego nie stoi w sprzecz-
ności z cywilnoprawną ochroną ujętą w kodeksie pracy. 
Różne są bowiem cele i funkcje tych dwóch gałęzi prawa. 

Podsumowanie

W dobie rozrastających się korporacji i coraz większej 
konkurencyjności na rynku pracy, w oparciu o badania sta-
tystyczne można wnioskować, że ze zjawiskiem mobbingu, 
prędzej czy później, niestety większość z nas się spotka. 
Na szczęście istnieją odpowiednie środki prawne, które 
mają zahamować negatywne zachowania będące efektem 
ubocznym czy to „wyścigu szczurów”, czy ciężkiego charak-
teru pracodawcy. Ważne jest, aby każdy pracownik wiedział 
jak radzić sobie, gdy problem ten go spotka, w czym pomóc 
ma przede wszystkim edukacja o przysługujących prawach 
i kampanie społeczne. Działaniami tymi zajmuje się Pań-
stwowa Inspekcja Pracy oraz organizacje pozarządowe. 

Jak wskazuje statystyka, liczba uwzględnionych w są-
dach pracy roszczeń pracowniczych związanych z mobbin-
giem jest niewspółmierna do liczby skarg zgłaszanych w PIP. 
Wynika to przede wszystkim z trudności dowodowych, bę-
dących głównie skutkiem obaw współpracowników przed 
utratą pracy, co przekłada się na ich niechęć do zeznawania 
jako świadek na korzyść powoda. Choć przepisy kodeksu 
pracy chronią przed niezasadnym zwolnieniem z pracy, 
w ramach postulatów de lege ferenda rozważyć należałoby 
zwiększenie ochrony świadków przed ewentualną utratą 
pracy. Służyć by temu mogło wprowadzenie zapisu, który 
explicite stanowiłby, że w okresie procesu, jak i w pewien 
czas po nim, nie jest dozwolone wypowiedzenie umowy 
o pracę świadkowi zeznającemu przeciwko pracodawcy. 
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stosunku pracy bądź ubezpieczenia społecznego” (Wróbel 
2013). Owe złośliwe naruszanie praw pracownika, według 
J. Piórkowskiej-Flieger, polega na działaniu „z chęci spra-
wienia pracownikowi przykrości lub dolegliwości”. Uporczy-
wość jest natomiast „aktem powtarzającego się naruszenia 
lub trwania przez dłuższy czas” (Piórkowska-Flieger 2016). 
Wróbel dodaje, że „złośliwość naruszenia praw pracowni-
czych zachodzić będzie wówczas, gdy określone działanie, 
sprzeczne z interesem pracownika, nie ma racjonalnego 
wytłumaczenia, dokonywane jest z rażącym naruszeniem 
zasady równości, wynika z negatywnych emocji osoby je 
podejmującej i uprzedzeń. Dla przyjęcia złośliwego charak-
teru naruszeń praw pracowniczych niezbędne jest ustale-
nie, iż negatywnie oceniana motywacja sprawcy odnosiła 
się do samej osoby pokrzywdzonego. Nie ma charakteru 
złośliwości dyskryminacja pracownika ze względu na fawo-
ryzowanie innej osoby (np. przez pomijanie przy awansie)” 
(Wróbel 2013). To właśnie te dwa dodatkowe znamiona 
zmieniają kwalifikację czynu z wykroczenia opisanego 
w artykule 281 k.p. lub artykule 282 k.p. na przestępstwo 
i mogą zostać popełnione jedynie umyślnie z zamiarem 
bezpośrednim. Należy wspomnieć, że również molestowa-
nie opisane w artykule 183a § 5 punkt 2, jeśli będzie za-
kwalifikowane jako uporczywe i złośliwe, będzie podlegało 
odpowiedzialności karnej w ramach niniejszego przepisu.

Mobbing jako ciężkie do zdefiniowania zjawisko, wie-
loczynowym działaniem sprawczym może wypełniać rów-
nież znamiona wielu innych przestępstw opisanych w ko-
deksie karnym przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, 
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Według niektórych wybitnych przedstawicieli doktry-
ny m.in. A. Szumańskiego, prawa pracownicze nie powinny 
podlegać ochronie prawnokarnej, ponieważ wystarczająca 
jest regulacja zawarta w prawie pracy, jest to sprzeczne 
z zasadą racjonalnej kryminalizacji oraz nie prowadzi do 
efektywnej ochrony tych dóbr (Szumański 2012). Nie na-
leży podzielać tego poglądu, z uwagi na to, że w świetle 
artykułu 24 Konstytucji RP, praca znajduje się pod szczegól-
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Celem niniejszej publikacji jest scharakteryzowanie 
mobbingu jako egzemplifikacji niepożądanych zjawisk 
w miejscu pracy, dotykających pracownika. Pracodawca 
jest zobowiązany do kształtowania stosunków wewnątrz 
zakładu pracy w taki sposób, aby nie dopuszczać do sytu-
acji umożliwiających występowanie przemocy psychicznej 
lub innych zjawisk o charakterze patogennym. Może w tym 
celu posługiwać się instrumentami z obszaru moralności 
i prawa, np. dysponować instrumentami mieszczącymi się 
w zakresie jego kierownictwa. 

Mobbing – charakterystyka zjawiska 

Istnieje wiele definicji pojęcia mobbing, lecz badacze 
podobnie interpretują istotę tego zjawiska. Definicje na 
jego temat możemy podzielić na trzy grupy (Drabek, Me-
recz, Mościcka 2005): 

• przedstawiające mobbing z punktu psychologicznego; 
• prezentujące socjologiczny charakter zjawiska; 
• opisujące mobbing jako zagrożenie w miejscu pracy. 

Termin mobbing po raz pierwszy użył K. Lorenz. Za po-
mocą niego opisał napad grupy małych zwierząt na dużego 

Wstęp

Od wielu lat w naukach zajmujących się bezpieczeń-
stwem zatrudnionych i zdrowiem, analizuje się występowa-
nie i nasilenie tzw. psychospołecznych stresorów w miejscu 
pracy oraz ich wpływ na zdrowie i efektywność zawodową 
pracowników. Jednym z silniejszych stresorów, zaliczanych 
do tej grupy, jest narażenie na przemoc podczas wyko-
nywania obowiązków zawodowych. Do lat 80. ubiegłego 
wieku, w aspekcie przemocy, koncentrowano się głównie 
na narażeniu pracowników na przemoc fizyczną, ponieważ 
jej przejawy oraz skutki są wyraźnie obserwowalne i mie-
rzalne oraz stosunkowo łatwo dające się objąć formalnymi 
procedurami. Zauważono jednak, że o ile przemoc fizycz-
na wobec pracowników jest zjawiskiem dość łatwym do 
wykrycia i otwarcie poddającym się obserwacji i kontroli, 
o tyle istnieje inny rodzaj przemocy, którego konsekwen-
cje są nie mniej poważne, zaś przejawy znacznie trudniej-
sze do uchwycenia. Ludzie boją się utraty pracy i walczą 
o swoje stanowiska, a rosnące bezrobocie sprzyja powsta-
waniu mobbingu. Współcześnie, zjawisko to stanowi jedną 
z największych patologii zarządzania personelem w orga-
nizacjach (http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/
mobbing_imp.pdf 25.07.2016).

Agnieszka Kwiatkowska, Karolina Czerwińska
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu

Mobbing jako współczesne zagrożenie
w miejscu pracy 

Mobbing as a modern threat 
in the workplace

With the development of civilization, new phenomena are 
arising or intensifying. Mental abuse of employees and co-work-
ers called mobbing is not a new problem. Certainly this problem 
is accompanying interdependence relationships from always. 
Mobbing is a structured form of psychological violence used 
against the victim by a person cooperating with her- colleagues, 
superiors or subordinates. This phenomenon refers to the quality 
of interpersonal relationships in the workplace and their impact 
on the functioning of the staff and the institution in which they 
are employed.

Keywords: mobbing, workplace, victim.

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się lub intensyfiku-
ją nowe zjawiska. Psychiczne znęcanie się nad pracownikami 
i współpracownikami, nazywane mobbingiem, nie jest problemem 
nowym. Z całą pewnością stanowi jednak element towarzyszący 
od zawsze stosunkom zależności. Mobbing to usystematyzowana 
forma przemocy psychicznej stosowana wobec ofiary przez osoby 
współpracujące z nią – jej kolegów, przełożonych lub podwładnych. 
Zjawisko to odnosi się do jakości relacji interpersonalnych w miej-
scu pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracowników i insty-
tucji, w której są zatrudnieni.

Słowa kluczowe: mobbing, miejsce pracy, ofiara.
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osobnika (Stelmach 2005). Pojęcie to funkcjonuje również  
w terminologii pedagogicznej. Oznacza ono atakowanie 
pojedynczego ucznia przez zespół uczniów. 

Mobbing pochodzi od angielskiego słowa: Mob – tłum, 
motłoch i oznacza „napadać na kogoś, zaczepiać, nagaby-
wać, atakować”. Dawniej było stosowane dla określenia 
agresywnego zachowania dzikich zwierząt. W nowym zna-
czeniu użył go szwedzki psycholog H. Leymann. Mobbing 
to terror psychiczny, stosowany przez jedną lub kilka osób 
przeciwko jednej osobie. Represjonowanie osoby trwa dłu-
go – może trwać kilka miesięcy, ale zdarza się, że ciągnie 
się przez wiele lat. Maltretowanie psychiczne powtarza się 
systematycznie, zaś osoba maltretowana pozbawiona jest 
możliwości obrony. W tej sytuacji bezradności i bezsilno-
ści pozostaje tak długo, jak długo utrzymują się działania 
mobbingowe w jej kierunku, czyli przeważnie do momentu 
wyeliminowania ofiary (Kłos 2002). Ofiara najczęściej nie 
dając sobie rady z mobbingiem, stosuje taktykę wycofania, 
zwolnienia się z pracy, popada w chorobę psychiczną lub 
fizyczną, czasami pojawiają się próby samobójcze (tzw. „Sa-
mobójstwo egoistyczne” wg. Durkheim’a). W naszym kraju 
zjawisko przemocy w miejscu pracy jest badane od niedaw-
na, dlatego polscy badacze, formułując definicje mobbingu, 
opierają się zwykle na ustaleniach Leymanna.

Należy jeszcze przywołać definicję, którą ustawa z 14 
listopada 2003 roku wprowadziła do kodeksu pracy: „Mob-
bing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracowni-
ka lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pra-
cownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników” (Ustawa z dnia 14 listopada 
2003 roku o zmianie Ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081).

Godna uwagi jest próba całościowego ujęcia zagad-
nienia mobbingu, podjęta przez A. Bechowską-Gebhardt 
i T. Stalewskiego. Proponują oni zdefiniować mobbing 
jako „nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów 
organizacji działanie, polegające na długotrwałym, po-
wtarzającym się i bezpodstawnym dręczeniu pracow-
nika przez przełożonych lub współpracowników; jest to 
poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej  
i społecznej w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia 
jej zdolności obrony; jest to zjawisko odczuwane subiek-
tywnie, ale dające się intersubiektywnie potwierdzić; jest 
to wielofazowy proces, w którym mobber stosuje metody 
manipulacji od najbardziej subtelnych i niezauważalnych 
przez ofiarę po najbardziej drastyczne, powodujące u ofiary 
izolację społeczną, jej autodeprecjację, poczucie krzywdy, 

bezsilności i odrzucenia przez współpracowników, a w kon-
sekwencji silny stres i choroby somatyczne i psychiczne” 
(Bechowska-Gebhardt, Stalewski 2004).

Na podstawie powyższych definicji można wyróżnić 
charakterystyczne cechy mobbingu (Pospiszył 2009): 

• długotrwałość – zachowania te muszą trwać co naj-
mniej przez pół roku; 

• powtarzalność – zachowania te muszą występować, 
co najmniej raz w tygodniu; 

• brak równowagi między siłami agresora i ofiary; 
• negatywne konsekwencje dla zdrowia ofiary.

Ofiary mobbingu możemy podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza z nich to osoby ambitne, przebojowe, kreatywne, 
o wysokich kwalifikacjach. Drugą grupę stanowią pracow-
nicy o niskim poczuciu własnej wartości, nieradzący sobie 
z wykonywaniem przydzielonych im zadań, mało asertywni 
i wydajni w pracy. Ofiarami mobbingu mogą być również 
pracownicy, którzy wykryli oszustwa czy nieprawidłowości 
w organizacji. Takie osoby są niewygodne dla pracodaw-
cy, który zastrasza ich i dręczy w celu „uciszenia” (Drabek, 
Merecz, Mościcka 2005). Mobberami są najczęściej osoby 
o wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, nieufne, nie-
biorące pod uwagę krytyki innych ludzi, przejaskrawiające 
własne możliwości. Osoby takie nie odczuwają wyrzutów 
sumienia, a poniżanie innych jest receptą na dowartościo-
wanie ich samych (Bugdol 2007).

Przyczyny mobbingu

Do przyczyn powstania zjawiska mobbingu należy zali-
czyć zarówno przyczyny organizacyjne, jak i społeczne.  Za-
liczamy do nich (Drabek, Merecz, Mościcka 2005):

• sztywny, zhierarchizowany system zarządzania – pra-
cownicy nie mają prawa do wypowiadania swoich 
poglądów czy przekonań, ich zdanie jest mało ważne; 

• dezorganizacja przedsiębiorstwa – jej źródłem jest 
chwiejna struktura organizacyjna; 

• nieporządek organizacyjny; 
• zła organizacja pracy; 
• autokratyczny styl zarządzania – brak swobody dzia-

łania, nieustanna kontrola, brak zainteresowania 
sprawami pracowników; 

• atmosfera w pracy – walka o władzę, konflikty; 
• słaba komunikacja – informacje podczas przekazy-

wania są zniekształcane, nie docierają do wszystkich 
pracowników; 

• myślenie wyłącznie kategoriami ekonomicznymi – 
jest przyczyną przedmiotowego traktowania pra-
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cowników; najważniejsze jest wykonanie zadania, 
a nie docenia się pracy człowieka; ofiarami mobbin-
gu mogą stać się osoby nieakceptujące czy sprzeci-
wiające się takiej sytuacji lub pracownicy niewypra-
cowujący norm.

Proces mobbingu, rozwijający się w czasie, może mieć 
u swojego źródła konflikt z przełożonym, który jako pierw-
szy stosuje przemoc psychiczną, a dopiero potem do prze-
śladowcy dołączają współpracownicy i koledzy z zakładu 
pracy. Może także zacząć się od konfliktu w grupie współ-
pracowników, którzy zaczynają maltretować psychicznie 
osobę ze swojego grona. W tym przypadku przełożony do-
łącza do prześladowców później.

Fazy mobbingu

Mobbing można przedstawić jako proces składają-
cy się z kliku faz. W pierwszej, wczesnej fazie mobbingu 
powstają konflikty, które są rozwiązywane źle lub nie są 
rozwiązywane w ogóle. Ich przyczyną może być na przy-
kład zła atmosfera pracy w restrukturyzowanym zakładzie. 
Zatrudnione osoby nie są informowane o zmianach, sta-
ją się zdezorientowane, niepewne. Osoba, która zaczyna 
być poddawana mobbingowi podejmuje racjonalne, choć 
nieskuteczne próby przyczynienia się do złagodzenia czy 
rozwiązania konfliktu. Wreszcie dochodzi do typowych 
działań mobbingowych. Szerzy się plotki i pomówienia 
o pracowniku. Podważa się jego wiedzę i umiejętności, 
stopniowo prowadząc do jego wyobcowania z grupy i ob-
niżenia jego samooceny. Pod koniec tego okresu stabilizu-
je się i umacnia „linia natarcia”, wyznaczona przez prze-
śladowcę (prześladowców). Prześladowany zmuszony jest 
do przyjęcia roli pokonanego, a w środowisku pracy nie 
znajduje żadnej pomocy. Ofiara ocenia błędnie intencje 
stojące za atakami ze strony prześladowcy. Podejmuje ko-
lejne próby stosowania rozsądnych argumentów, a niektó-
re osoby bronią się reagując agresywnymi zachowaniami 
na stosowaną wobec nich przemoc psychiczną. Wskutek 
tych działań pojawia się występujące przewlekle złe sa-
mopoczucie ofiary, a codzienny strach przed pójściem do 
pracy i ciągłe stany napięcia nerwowego prowadzą do re-
akcji stresowej. Organizm wysyła sygnały alarmowe – bóle 
głowy, bóle brzucha, bóle zamostkowe. Z czasem do obja-
wów dołączają: nudności, wymioty, wzrost ciśnienia tęt-
niczego krwi, bezsenność, zaburzenia koncentracji i stany 
lękowe oraz depresyjne. Często ofiara zaczyna nadużywać 
alkoholu, leków uspokajających czy nasennych lub sięga 
po inne używki.

W fazie drugiej, tu nazwanej fazą „mobbingu stabil-
nego”, osobie prześladowanej zostaje trwale wyznaczona 
rola „kozła ofiarnego” w zaburzonej atmosferze zakładu 
pracy. Zostaje ona także zakwalifikowana jako na przykład: 
mądrala, kłamca, krętacz, nadwrażliwiec. Teraz (jeżeli nie 
występował w tej roli od samego początku) do głosu do-
chodzi przełożony. Niesprawiedliwe napomnienia, strasze-
nie, degradacja pozycji w grupie przez przydzielanie mniej 
ważnych zadań, często poniżej kompetencji i umiejętno-
ści, to tylko niektóre z prób utrzymania w ryzach zaistnia-
łej sytuacji. Ciągłe nieuzasadnione pretensje i oskarżenia 
w środowisku pracy, poczucie całkowitej bezsilności, może 
u niektórych z prześladowanych osób wyzwolić zachowania 
agresywne. I one są jednak kładzione na karb dziwności 
nadwrażliwca, pieniacza i odmieńca. Reakcje obronne nę-
kanego nie spełniają zupełnie swojej roli. Wreszcie, pracu-
jąc w ciągłym napięciu i stresie, zdezorientowany i często 
nie potrafiący zrozumieć i racjonalnie wytłumaczyć sobie 
sytuacji w jakiej się znalazł, zaczyna popełniać błędy. Zabu-
rzone relacje między osobą prześladowaną a pozostałymi, 
pogarszają się jeszcze bardziej. Fatalna opinia o prześlado-
wanym przekracza mury zatrudniającego go zakładu pracy 
i rozchodzi się w środowisku zawodowym. Próby znalezie-
nia pracy w innym miejscu często kończą się niepowodze-
niem – środowisko zawodowe wie już, że ten człowiek jest 
jakiś inny, dziwny i że nie można mu zaufać, wiedząc jakie 
kłopoty sprawiał poprzedniemu pracodawcy. Objawy i do-
legliwości psychosomatyczne zaostrzają się i bezwzględnie 
wymagają interwencji lekarskiej. Pozostawienie pracownika 
w takim stanie bez pomocy, prowadzi do wystąpienia róż-
nych chorób, na przykład do choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu 
lub astmy oskrzelowej. Poddany mobbingowi coraz częściej 
przebywa na zwolnieniach chorobowych.

W fazie trzeciej, zaawansowanej, sytuacja ulega dra-
matycznemu zaostrzeniu. Poszkodowana osoba nie po-
trafi sprostać stawianym jej wymaganiom zawodowym  
i społecznym. Świadomość tego faktu oraz zagrożenie 
utratą pracy, a co za tym idzie pozycji społecznej i środ-
ków do życia, powoduje stany depresyjne lub, przeciwnie, 
niekontrolowane wybuchy wściekłości i agresji kierowanej 
przeciwko współpracownikom. Dalsze zatrudnienie na zaj-
mowanym stanowisku jest niemożliwe, teraz już z przyczyn 
obiektywnych. Niekiedy pracodawca próbuje skłonić osobę 
do podjęcia leczenia psychiatrycznego, proponuje zmianę 
stanowiska pracy na inne lub sugeruje podjęcie starań 
o rentę albo przejście na wcześniejszą emeryturę. Schorze-
nie, opisywane przez psychiatrów jako potraumatyczne sta-
ny lękowe (PTSD, ang. posttraumatic stress disorder) wystę-
pujące u takich osób, porównywane jest przez specjalistów 
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do stanu, jaki opisywano u osób, które przeszły doświad-
czenie obozu koncentracyjnego. Co dziesiąty pracownik ma 
w zaawansowanej fazie mobbingu myśli samobójcze, a co 
setny podejmuje taką próbę.

Konsekwencje mobbingu

Z pewnością największe konsekwencje mobbingu po-
nosi ofiara. Po pierwsze, traci ona równowagę psychiczną, 
a to prowadzi do depresji, nerwic, a także samobójstw. 
Ofiary mobbingu odczuwają wiele objawów somatycznych: 
bóle głowy, brak apetytu, przewrażliwienie, bezsenność, 
szybki spadek masy ciała, osłabienie koncentracji, bóle żo-
łądka, kołatanie serca. W większości wymagają one leczenia 
psychiatrycznego. Najczęściej występujące u nich zaburze-
nia psychiczne to: PTSD (potraumatyczne stany lękowe) 
lub PDSD (ich podłożem są długotrwałe, powtarzające się 
sytuacje). Objawy tych jednostek chorobowych są bardzo 
podobne: wpadanie w złość, niskie poczucie własnej warto-
ści, kłopoty w kontaktach z innymi ludźmi. Po drugie, osoba 
mobbingowana ponosi także konsekwencje ekonomiczne. 
Kariery tych osób zostają zrujnowane, a częste korzystanie 
ze zwolnień lekarskich wpływa negatywnie na ich sytuację 
finansową (Babik 2003). Oprócz ofiary, konsekwencje mo-
bbingu ponosi również firma i pracodawca. A oto niektóre 
z nich (Kucharska 2012): 

• konsekwencje finansowe – koszty spraw sądowych; 
• zachwianie wizerunku firmy – w takim przedsiębior-

stwie ludzie nie chcą szukać zatrudnienia, odchodzą 
klienci i kontrahenci;

• wzrost fluktuacji kadr – przedsiębiorstwo musi po-
nieść koszty związane z rekrutacją i szkoleniem no-
wych pracowników.

Mobbing dopiero od niedawna stał się przedmiotem 
regulacji prawnych w krajach Unii Europejskiej. Prowadzo-
ne są badania mające na celu rozpoznanie skali zjawiska, 
jego zdefiniowania i wskazania metod przeciwdziałania. 
Jest to punkt wyjścia do stworzenia regulacji prawnych, 
które będą chronić pracowników przed negatywnymi skut-
kami mobbingu, ograniczą koszty, które pociąga on za sobą, 
a także wpłyną na rozwój kultury organizacyjnej oraz pod-
niosą świadomość kadry zarządzającej. Regulacje prawne 
wprowadziły cztery kraje: Szwecja, Francja, Belgia i Polska. 
Przezwyciężanie mobbingu w organizacji powinno postę-
pować dwutorowo. Należy zadbać o właściwe zarządzanie 
personelem, prowadzić odpowiednią politykę rekrutacyjną, 
ale też położyć nacisk na regularne szkolenia i konferen-
cje poświęcone zagadnieniom przemocy w pracy. Budując 

kulturę organizacji trzeba pamiętać, że muszą cechować ją 
otwartość i jawność, a prawo do krytyki i swobodnego wy-
powiadania się przysługuje każdemu pracownikowi.

Przeciwdziałanie mobbingowi jako 
podstawowy obowiązek pracodawcy

A. Bechowska-Gebhard i T. Stalewski sporządzili kata-
log cech organizacji, w których mobbing nie pojawia się; są 
to organizacje, w których m.in.: 

• występuje jasny i wyraźnie określony podział kom-
petencji i zadań;

• występują precyzyjnie określone systemy ocen pra-
cowników;

• systemy i zasady wynagradzania są jasne i sprawie-
dliwe;

• system awansowania jest jasno określony;
• ma miejsce swobodny przepływ informacji;
• pracownicy znają sposoby i zasady podejmowania 

decyzji, są traktowani podmiotowo, a ich opinie 
i pomysły są brane pod uwagę przez kierownictwo;

• kierownictwo szanuje godność osoby ludzkiej;
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze cechuje 

duża kultura osobista;
• stosuje się odpowiednie procedury rekrutacji i se-

lekcji personelu;
• inwestuje się w pracowników, zachęca do zdobywa-

nia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;
• osoby zajmujące się polityką personalną posiadają 

wysoką wiedzę w tym zakresie, a kierownictwo po-
siada dużą wiedzę z zakresu zarządzania konfliktem 
i zmianą w organizacji.

Kadra zarządzająca powinna również opracować pro-
gram działań antymobbingowych, uwzględniający charak-
ter organizacji, podnosić swoje kwalifikacje w zakresie kie-
rowania konfliktami etycznymi, a także promować etyczne 
zachowanie w przedsiębiorstwie czy instytucji: propagować 
dobre wzory (dobre praktyki), rozpowszechniać „budujące 
przykłady” i stanowczo potępiać nieetyczne zachowania. 
Powinna rozważyć możliwość, w ramach aktywnej edukacji 
menadżerskiej i zawodowej, cyklicznego przeprowadzania 
w organizacji treningów wrażliwości etycznej, na których 
dyskutowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne case 
studies (Zbiegień-Maciąg 2002).

W ostatnich latach zjawisko mobbingu przybrało na 
sile, dlatego też zaczęto się nim interesować oraz analizo-
wać jego przyczyny i konsekwencje. W wyniku stosowania 
praktyk mobbingowych duże straty ponosi nie tylko ofiara, 
ale również przedsiębiorstwo. Przede wszystkim zła atmos-
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fera w pracy, poniżanie i inne działania tego typu wpływają 
na niższą efektywność pracowników, przyczyniają się do 
odejść zatrudnionych, a przez to organizacje muszą pono-
sić koszty rekrutacji i przeszkolenia nowych pracowników. 
Przedsiębiorstwo, w którym wykryto mobbing, traci dobry 
wizerunek w oczach klientów, kontrahentów oraz poten-
cjalnych pracowników. Zatem priorytetowym działaniem 
każdego pracodawcy powinno być zapobieganie i zwalcze-
nie w jego zakładzie pracy patologii jaką jest mobbing. 
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Efektywność aktywnych programów
przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce 
w latach 2006-2014

The effectiveness of active programs
 combating unemployment in Poland in the years 2006-2014

Issues related to the wide understood unemployment are 
one of the most important subjects of the economic policy of 
each country. The creation of appropriate labour market policy 
aims to minimalize the size and the negative effects of unem-
ployment. A key role in this aspect fulfills the active labour mar-
ket policy, which is a deliberate state intervention in the labour 
market, aimed to improve in consequence the efficiency of its 
operation. The aim of the article is to analyze the effectiveness 
of active labour market policy in Poland over the last few years. 

Keywords: unemployment, labour market, active labour market 
policy.

Kwestie związane z szeroko rozumianym bezrobociem są jed-
nym z najbardziej istotnych zagadnień będących przedmiotem po-
lityki gospodarczej każdego państwa. Poprzez właściwe kreowanie 
polityki rynku pracy dąży się do zminimalizowania rozmiarów i ne-
gatywnych jego skutków. Kluczową rolę w tym zakresie pełni ak-
tywna polityka rynku pracy, która jest celową interwencją państwa 
na rynku pracy, mającą poprawić w konsekwencji efektywność jego 
funkcjonowania. Celem artykułu jest analiza efektywności aktywnej 
polityki rynku pracy w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, aktywna polityka rynku 
pracy.
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Wstęp 
Teoretyczne aspekty polityki rynku pracy

W literaturze przedmiotu występuje wiele interpretacji 
rynku pracy. Z ekonomicznego punktu widzenia najczęściej 
rynek pracy określa się jako rodzaj rynku, na którym przed-
miotem wymiany pomiędzy sprzedającymi a kupującymi 
jest usługa pracy, w zamian za odpowiednie wynagrodzenie 
(płacę) (Kobiałka 2012). Rynek pracy jest zatem rynkiem, 
na którym kształtują się relacje pomiędzy pracobiorcami 
a pracodawcami. Pracobiorcy reprezentują podaż zasobów 
siły roboczej, zaś pracodawcy — popyt na siłę roboczą (Bo-
eri, Ours 2011). 

Rynek pracy jako mechanizm gospodarczy, reguluje 
wielkość podaży zasobów pracy i popytu na pracę. Podaż 
pracy to dostępne na danym rynku zasoby pracy, a zatem 
ilość pracy, która jest wytwarzana przez poszczególnych 
pracowników, zdecydowanych do jej podjęcia w zamian 
za określoną wielkość wynagrodzenia. Natomiast popyt 
na pracę to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez 
pracodawców. Innymi słowy jest to ilość pracy, jaką praco-
dawcy oferują przy danych stawkach płac (Kobiałka 2012). 
W związku z tym, że na rynku pracy zderzają się popyt na 

pracę oraz podaż zasobów pracy, mogą wystąpić dwie sytu-
acje, a mianowicie (Kotlorz, Zagórska-Jonsza 1998):

1. Względna równowaga, która występuje w przypad-
ku, kiedy podaż pracy jest równa popytowi na pracę 
przy określonej stawce wynagrodzenia;

2. Nierównowaga na rynku pracy, mająca miejsce, gdy 
popyt na pracę jest wyższy niż podaż pracy lub w sy-
tuacji, kiedy podaż pracy jest wyższa niż popyt na 
pracę.

Wykres 1. Rynek pracy w równowadze

Źródło: http://www.sgh.waw.pl [10.07.2016].

E – punkt równowagi 
       na rynku pracy

NE – pełne zatrudnienie

ND – popyt na pracę

NS – podaż pracy
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W przypadku, kiedy podaż pracy jest wyższa od popy-
tu na pracę, pojawia się zjawisko bezrobocia. Natomiast 
w momencie, gdy to popyt na pracę przewyższa podaż 
pracy, występuje deficyt siły roboczej, czyli brak pracowni-
ków posiadających odpowiednie kompetencje, których to 
poszukują pracodawcy (http://www.rynekpracy.pl 2016).

W związku z występowaniem na rynku pracy pewnego 
rodzaju zaburzeń, niezwykle istotną rolę spełnia państwo. 
Określa ono przede wszystkim prawne, instytucjonalne, 
a także ekonomiczne warunki zatrudniania. Państwo na 
rynku pracy występuje również w roli pracodawcy, a zatem 
ostatecznie kreuje miejsca pracy w sektorze publicznym. 
Ponadto, poprzez realizowaną politykę gospodarczą, wpły-
wa na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, 
a więc pośrednio na kształtowanie miejsc pracy w sektorze 
prywatnym (Siek 2016).

Polityka rynku pracy definiowana jest jako narzędzie 
korygowania zawodności rynku pracy. Nakierowana jest 
przede wszystkim na rozwiązywanie problemów struktural-
nych rynku pracy, jak również poprawianie skuteczności 
jego funkcjonowania. Opiera się ona w głównej mierze 
na wyspecja lizowanych instrumentach, które dostosowu-
ją strukturę podaży pracy do struktury popytu na pracę, 
a także subwen cjonowanym zatrudnieniu, wspierającym 
bezrobotnych w procesie wchodzenia na rynek pracy 
konkurencyjnej. Innymi słowy, polityka rynku pracy jest 
interwencją państwa stosowaną w sytuacji wystąpienia 
nierównowagi na rynku pracy. Do najczęściej występują-
cych zaburzeń funkcjonowania rynku pracy kwalifikuje się 
(Wiśniewski 2011):

• niskie zatrudnienie i/lub wysoki poziom bezrobocia;
• wysoka stopa bezrobocia w różnych grupach lud-

ności, a zwłaszcza dotycząca kobiet, osób niepełno-
sprawnych oraz młodzieży nieposiadającej wymaga-
nego przez pracodawców doświadczenia;

• niski poziom aktywności zawodowej;
• brak posiadania przez potencjalnych pracowników 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych;
• niski poziom elastyczności popytu bądź podaży. 

 Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, ła-
godzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 
realizowane są przez instytucje rynku pracy, co precyzuje 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Instytucje rynku pracy działają w celu (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 645 ze zm.):

1. Pełnego, a także produktywnego zatrudnienia; 
2. Rozwoju zasobów ludzkich;
3. Osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

4. Wzmacniania integracji i solidarności społecznej; 
5.  Zwiększania mobilności na rynku pracy.

Do instytucji rynku pracy należą: publiczne służby za-
trudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, 
instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz 
instytucje partnerstwa lokalnego. Z kolei środki finansowe 
przeznaczane na działalność tych instytucji, jak również re-
alizację określonych programów, pochodzą przede wszystkim 
z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego i Funduszu Pracy. Ponadto, programy mogą być fi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (Siek 2012).

Polityka rynku pracy jest utożsamiana z polityką zatrud-
nienia, którą określa się jako oddziaływanie państwa, a za-
tem władz gospodarczych na rynek pracy, uwzględniając 
przy tym potrzeby gospodarcze kraju. Obecnie zasadniczym 
celem polityki zatrudnienia jest walka z bezrobociem oraz 
jego konsekwencjami dla społeczeństwa i gospodarki kra-
ju. W myśl Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
wyszczególnia się następujące cele polityki zatrudnienia 
(Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 122 
dotycząca polityki zatrudnienia):

1. Cele długookresowe polityki zatrudnienia, zgodnie 
z którymi dąży się do stanu pełnego zatrudnienia 
produktywnego, jak również swobodnie wybieral-
nego;

2. Cele średniookresowe polityki zatrudnienia, a zatem 
stymulowanie popytu na pracę, promowanie inwe-
stycji, kreowanie nowych miejsc pracy;

3. Cele krótkookresowe polityki zatrudnienia to dzia-
łania obejmujące swym zakresem pomoc osobom 
bezrobotnym.

Polityka zatrudnienia zorientowana jest na oddziaływa-
nie na ogólny poziom zatrudnienia w gospodarce określo-
nego państwa. Polityka zatrudnienia oznacza zatem dzia-
łalność, która polega na tworzeniu oraz realizacji programu 
rozwoju potrzebnej liczby miejsc pracy, zapewniającego wy-
korzystanie istniejących zasobów pracy (Turnowiecki 2002).

Natomiast do podstawowych celów polityki rynku pra-
cy należą (Siek 2016):

1. Cel zatrudnieniowy, który polega na redukowaniu 
rozmiarów bezrobocia, przy jednoczesnym zwięk-
szaniu zatrudnienia;

2. Cel strukturalny, w ramach którego dąży się do 
zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na ryn-
ku pracy;

3. Cel produkcyjny, polegający na zwiększeniu produk-
tywności siły roboczej;
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W literaturze ekonomicznej wyszczególnia się różne 
funkcje realizowane przez aktywną politykę rynku pracy. 
Według E. Kwiatkowskiego to (Kwiatkowski 2009):

• aktywizacja zawodowa bezrobotnych, gdzie poprzez 
zaangażowanie bezrobotnych w różnego rodza-
ju programach (np. w pracach interwencyjnych) ma 
miejsce zahamowanie procesu deprecjacji kwalifikacji 
zawodowych u osób pozostających bez pracy;

• niwelowanie niedopasowań strukturalnych na ryn-
ku pracy za pomocą organizowanych między innymi 
szkoleń zawodowych, a także poprzez stosowanie 
określonych środków stymulujących mobilność 
przestrzenną;

• zwiększanie poziomu produktywności siły roboczej, 
co ma niezwykle istotne znaczenie dla wzrostu go-
spodarczego kraju;

• weryfikacja gotowości bezrobotnych do podjęcia 
zatrudnienia, czego dokonuje się za pomocą ofert 
pracy przedstawionych osobie bezrobotnej bądź po-
przez oferty uczestnictwa w aktywnych programach 
rynku pracy;

• wpływ na rozmiary zatrudnienia oraz bezrobocia.

Aktywna polityka rynku pracy dąży do usprawnienia 
dopasowania podaży do zmiennego w czasie popytu na 
pracę zgłaszanego przez pracodawców. Z kolei instrumenty 
ALMP dzieli się na zorientowane popytowo oraz zoriento-
wane podażowo. Instrumenty, które stymulują popyt na 
pracę to zarówno wszelkie formy subsydiowania zatrudnie-
nia, jak również tworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast 
instrumenty podażowe mają na celu bezpośrednie wspar-
cie poszukujących pracy. Należą do nich między innymi 
szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, czy 
też monitoring poszukiwania pracy (Wap 2013).

Do głównych instrumentów aktywnej polityki rynku 
pracy należą (Siek 2016):

• pośrednictwo pracy;
• doradztwo zawodowe;
• szkolenia zawodowe;
• subsydiowanie zatrudnienia;
• programy dla młodzieży;
• programy skierowane dla osób niepełnosprawnych;
• staże.

Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą rynku pra-
cy realizowaną w głównej mierze przez powiatowe urzę-
dy pracy (w niektórych przypadkach przez wojewódzkie 
urzędy pracy, lecz we współpracy z PUP). Polega ono na 
kojarzeniu ofert pracy będących w dyspozycji urzędu z oso-
bami, które poszukują pracy oraz są gotowe do jej podjęcia. 

4. Cel socjalny, gdzie dąży się do zapewnienia socjalne-
go zabezpieczenia osób dotkniętych zwolnieniami, 
mających duże trudności na rynku pracy w związku 
ze znalezieniem zatrudnienia.

Politykę rynku pracy można podzielić na pasywną oraz 
aktywną. W ramach pasywnej polityki rynku pracy podejmo-
wana jest działalność związana z łagodzeniem skutków bez-
robocia. W tym celu stosowane są instrumenty o charakte-
rze finansowym, które koncentrują się na zagwarantowaniu 
środków do życia osobom pozostającym bez pracy. Do głów-
nych środków działania zalicza się: zasiłki dla bezrobotnych, 
odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy, obniżanie wieku 
emerytalnego, świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne (Woj-
ciechowski 2005). Pasywna polityka rynku pracy obejmuje za-
tem programy, które zachęcają do wcześniejszego przejścia 
do grupy biernych zawodowo. Jednak ze względu na znaczne 
koszty finansowe oraz starzenie się społeczeństwa, coraz czę-
ściej państwa rozwinięte starają się odchodzić od tego rodza-
ju rozwiązań (Zieliński 2012). Z kolei aktywna polityka rynku 
pracy obejmuje aktywne środki dla otrzymujących zasiłki dla 
bezrobotnych. Środki te ukierunkowane są na zmniejszenie 
dystansu osób bezrobotnych do rynku pracy. Obejmuje ona 
narzędzia zmierzające zarówno do poprawy jakości podaży 
pracy, jak i do zwiększenia popytu na pracę oraz udoskonala-
nia dopasowania popytu i podaży (Siek 2016).

Aktywna polityka rynku pracy (ang. active labour market 
policies — ALMP) może mieć charakter mikroekonomiczny 
oraz makroekonomiczny. W ujęciu mikroekonomicznym ak-
tywna polityka rynku pracy uwzględnia działania, które są 
ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy. W tym 
celu stosowane są aktywne programy rynku pracy. W aspekcie 
makroekonomicznym dąży się do zredukowania bezrobocia 
przy wykorzystaniu instrumentów polityki pieniężnej, budże-
towej oraz zagranicznej. Instrumenty te w rezultacie kształtu-
ją globalny popyt, produkcję potencjalną oraz globalną podaż 
(Zieliński 2006).

Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy 

Aktywna polityka rynku pracy ma na celu zwiększenie 
szans osoby bezrobotnej na uzyskanie, jak również utrzymanie 
zatrudnienia. Jest to zatem selektywna interwencja państwa 
na rynku pracy, ukierunkowana na poprawę efektywności jego 
funkcjonowania oraz promowanie równych szans na tym ryn-
ku. W rezultacie zmierza do kreowania i tworzenia (pośrednio 
bądź bezpośrednio) miejsc pracy oraz zwiększania zdolności 
do zatrudnienia bezro botnych, którzy znajdują się w najtrud-
niejszym położeniu (Błaszkiewicz 2015).
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doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i po-
szukujących pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego 
pracodawcy i jego pracowników (Dolny 2010).

Szkolenia zawodowe, obok pośrednictwa pracy oraz 
doradztwa zawodowego, są jednym z najistotniejszych in-
strumentów aktywnej polityki rynku pracy oddziałującym 
na podażową stronę rynku pracy. Ich rola wydaje się nie do 
przecenienia, szczególnie w warunkach rozwoju gospoda-
rek opartych na wiedzy i wysokich kwalifikacjach, którym 
zazwyczaj towarzyszy zjawisko bezrobocia strukturalnego 
(Dolny, Maksim 2010). Mają na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawo-
dowych bądź ogólnych, potrzebnych do wykonywania pra-
cy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Subsydiowanie zatrudnienia polega na zmniejszeniu 
kosztów pracy, które są ponoszone przez pracodawców 
bądź na zwiększeniu dochodu otrzymywanego przez pra-
cownika. Realizacja tego programu następuje w posta-
ci subsydiów, a zatem poprzez bezpośrednie dopłaty do 
wynagrodzeń oraz wprowadzenie ulg fiskalnych. W kon-
sekwencji, subsydiowanie zatrudnienia zachęca przedsię-
biorców do zatrudniania nowych pracowników. Ponadto, 
w jego ramach niejednokrotnie ma miejsce tworzenie 
miejsc pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i w or-
ganizacjach non-profit (np. roboty publiczne, prace inter-
wencyjne). Subsydiowanie zatrudnienia występuje rów-
nież w postaci udzielania pomocy osobom bezrobotnym 
w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Pomoc ta 
przybiera formę kredytów bankowych, pokrywania kosztów 
operacyjnych, dotacji, itp. Do pozytywnych efektów subsy-
diowania zatrudnienia należą (Siek 2016):

• aktywizacja osób, które nie poszukiwały dotychczas 
zatrudnienia;

• trwałe zatrudnienie;
• zdobycie nowych umiejętności oraz postaw związa-

nych z pracą zawodową;
• utrzymanie stałego kontaktu z rynkiem pracy;
• stanowi alternatywę dla zasiłku dla bezrobotnych.

Programy dla młodzieży obejmują wszelkiego rodzaju 
szkolenia zawodowe, jak również subsydiowanie zatrudnie-
nia oraz pomoc w poszukiwaniu pracy. Skierowane są dla 
ludzi młodych, którzy mają znaczne trudności w znalezie-
niu pracy ze względu na brak doświadczenia wymaganego        
w większości przypadków przez pracodawców. Podobny 
charakter mają programy skierowane do osób niepełno-
sprawnych. Programy te obejmują między innymi dotacje 
dla przedsiębiorstw pracy chronionej, subsydiowanie za-
trudnienia, szkolenia, doradztwo zawodowe (Siek 2016).

Pośrednictwo pracy polega na wykonywaniu następujących 
czynności (Dolny 2010):

• udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym oraz 
poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia;

• udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pra-
cowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodo-
wych;

• pozyskiwaniu, a także upowszechnianiu ofert pracy;
• udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach 

do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
• udzielaniu informacji bezrobotnym poszukującym 

pracy oraz pracodawcom o aktualnej sytuacji i prze-
widywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

• inicjowaniu, jak również organizowaniu kontaktów 
bezrobotnych i poszukujących pracy z potencjalnymi 
pracodawcami;

• współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w za-
kresie wymiany informacji o możliwościach uzyska-
nia zatrudnienia oraz szkolenia na terenie ich dzia-
łania;

• informowaniu bezrobotnych o przysługujących im 
prawach i obowiązkach.

Usługi rynku pracy obejmują także poradnictwo zawo-
dowe oraz informację zawodową, polegające na udzielaniu 
pomocy w wyborze właściwego zawodu i miejsca zatrud-
nienia. Zarówno doradztwo zawodowe, jak i informacja za-
wodowa obejmują w szczególności następujące działania 
(Dolny 2010):

• udzielanie informacji o zawodach, a także o sytuacji 
na rynku pracy;

• udzielanie informacji o możliwościach szkolenia 
i kształcenia;

• udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowa-
nych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę 
kwalifikacji, podjęcie bądź zmianę zatrudnienia, 
w tym również badanie zainteresowań i uzdolnień 
zawodowych;

• kierowanie na specjalistyczne badania psycholo-
giczne oraz lekarskie, które umożliwiają wydawanie 
opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu 
lub kierunku szkolenia.

• inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupo-
wych porad zawodowych dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy.

W odniesieniu do pracodawców poradnictwo zawodo-
we, a także informacja zawodowa realizowane są na ich 
wniosek. Polegają one na udzieleniu pomocy w zakresie 
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• przyznania pracodawcom refundacji kosztów wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skie-
rowanych na te miejsca pracy bezrobotnych;

• przyznania bezrobotnym jednorazowych środków na do-
finansowanie podejmowania działalności gospodarczej.

Wykres 2. Wydatki z Funduszu Pracy w Polsce w latach 2006-
2014 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u,  
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-
i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].

W oparciu o dane przedstawione na wykresie 2 należy 
zauważyć, że wydatki z Funduszu Pracy przeznaczone na ak-
tywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2006-2010 
odznaczały się tendencją wzrostową, przy czym w 2011 roku 
wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do 2010 roku. Nato-
miast w 2011 roku odnotowano blisko dwukrotny spadek wy-
datków z Funduszu Pracy, co mogło mieć związek z ówczesnym 
spowolnieniem gospodarczym jakie miało miejsce w Polsce. 
W kolejnych latach widoczny jest ponowny ich wzrost.

Wysokość środków otrzymanych przez powiatowe 
urzędy pracy z Funduszu Pracy na realizację aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu przedstawia tabela 1 .

Staż u pracodawcy wprowadzono, by umożliwić roz-
wój osobom mającym szczególne trudności w znalezieniu 
zatrudnienia na rynku pracy z powodu braku umiejętności 
praktycznych. W zależności od kategorii osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zróżnicowano dłu-
gość okresu trwania stażu. Odbywa się on na podstawie 
umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według pro-
gramu określonego w umowie. Każdy program stażu powi-
nien uwzględniać zarówno predyspozycje psychofizyczne, 
jak i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczaso-
we kwalifikacje bezrobotnego. Ponadto powinien określać 
między innymi zakres zadań wykonywanych przez bezro-
botnego oraz opiekuna stażysty (Dolny, Maksim 2010).

Efektywność aktywnych programów
 rynku pracy

Głównym źródłem finansowania aktywnych progra-
mów rynku pracy jest Fundusz Pracy. Środki z tego fundu-
szu pochodzą między innymi ze składek pracodawców oraz 
dotacji z budżetu państwa, jak również z dotacji unijnych 
na współfinansowanie projektów. Od 2004 roku w Polsce 
wykorzystuje się środki z funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej. Niezwykle istotne znaczenie ma przy tym wspar-
cie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (Siek 2012).

Analiza efektywności aktywnej polityki rynku pracy 
obejmuje wykorzystanie przez powiatowe urzędy pracy 
środków Funduszu Pracy na finansowanie następujących 
podstawowych form aktywizacji zawodowej:

• szkoleń;
• zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
• zatrudnienia w ramach robót publicznych;
• odbywania staży u pracodawców;

Tabela 1. Wysokość środków otrzymanych przez powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy w latach 2006-2014 (w mln zł)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

powiatowe urzędy pracy, z tego: 2 069 2 545 3 177 4 132 5 427 2 058 2 594 3 318 3 635

szkolenia 187 266 280 380 307 141 190 214 190

staże 672 693 919 1 352 1 894 848 858 1 249 1 351

podejmowanie działalności gospodarczej 375 537 699 1 094 1 389 420 686 880 983

doposażenie stanowiska pracy 201 361 383 515 820 172 390 455 595

prace interwencyjne 220 215 196 181 217 180 139 170 184

roboty publiczne 146 178 248 329 474 148 168 224 211

prace społecznie użyteczne 26 33 34 37 41 29 35 40 38

inne 241 261 417 1 343 284 120 130 86 82

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u, http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].
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Liczba osób rozpoczynających udział w programach ak-
tywizacji w latach 2007-2010 kształtowała się w granicach 
od 652 do 788 tysięcy osób. Natomiast w 2011 roku od-
notowano gwałtowny spadek liczby osób uczestniczących 
w programach aktywizacji do 302 tysięcy. W kolejnych la-
tach miał miejsce ponowny wzrost liczby osób rozpoczyna-
jących udział w programach aktywizacji. 

Wykres 5. Liczba osób bezrobotnych kończących udział               
w programach aktywizacji w latach 2007-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u, 
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-
i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].

W oparciu o przedstawione dane należy zauważyć, że 
w badanym okresie liczba osób kończących udział w pro-
gramach aktywizacji była zawsze niższa od liczby osób roz-
poczynających udział w tych programach. 

Niezwykle istotny jest rezultat prowadzonych progra-
mów aktywizacji, którym jest uzyskanie zatrudnienia przez 
osoby bezrobotne, co przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 
zatrudnienie po zakończeniu udziału w programach aktywizacji 
w latach 2007-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u, 
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-
i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].

W latach 2006-2010 wysokość środków otrzymanych 
przez powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy na reali-
zację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu odzna-
czały się tendencją wzrostową. Z kolei w roku 2011 wpływy 
spadły o połowę w porównaniu do roku 2010. W kolejnych 
latach widoczny jest ponowny wzrost środków finanso-
wych z Funduszu Pracy jakie otrzymywały PUP-y. Wydatki 
z Funduszu Pracy w analizowanym okresie przeznaczano na 
szkolenia, staże, podejmowanie działalności gospodarczej, 
doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty 
publiczne oraz prace społecznie użyteczne. 

Wykres 3. Wysokość środków otrzymanych przez Powiatowe 
Urzędy Pracy z Funduszu Pracy w latach 2006-2014 według 
kategorii (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u, 
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-
i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].

W analizowanym okresie największy udział w wydatkach 
Funduszu Pracy przeznaczonych dla PUP-ów stanowiły staże, 
jak również środki przeznaczone na podejmowanie działal-
ności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy. 

Wykres 4. Liczba osób rozpoczynających udział w programach 
aktywizacji w latach 2007-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u, 
http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-
i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].
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Podsumowanie

Aktywne polityki rynku pracy wykazują pewną efektyw-
ność w walce z bezrobociem. Głównym źródłem finansowa-
nia aktywnych programów jest Fundusz Pracy. Największy 
udział w wydatkach Funduszu Pracy przeznaczonych dla 
PUP-ów stanowiły staże, jak również środki przeznaczone na 
podejmowanie działalności gospodarczej oraz doposażenie 
stanowiska pracy. Najwyższą efektywnością zatrudnieniową 
charakteryzuje się aktywizacja w formie przyznania środ-
ków na dofinansowanie podejmowania działalności gospo-
darczej, jak również na refundacje pracodawcom kosztów 
doposażenia stanowisk. Ponadto osoby bezrobotne, które 
korzystały z tych programów znacznie częściej znajdowały 
pracę niż te, które nie wykazywały żadnej inicjatywy w celu 
jej podjęcia. 

Reasumując, zwiększeniu efektywności aktywnych pro-
gramów rynku pracy może pomóc między innymi zacieśnie-
nie współpracy pomiędzy urzędami pracy oraz pracodawca-
mi, którzy powinni brać czynny udział w kształtowaniu tej 
polityki. Niezwykle istotne znaczenie ma nie tylko zgłaszanie 
zapotrzebowania na pracowników o sprecyzowanych umie-
jętnościach i kwalifikacjach, lecz również udział w przygoto-
waniach czy wyborze poszczególnych form wsparcia.

W roku 2007 z blisko 648 tysięcy osób, które zakoń-
czyły udział w programach, 375 tysięcy uzyskało zatrud-
nienie.

W latach 2008-2014 ponad połowa osób uczestniczą-
cych w różnego typu programach znalazła pracę.

 Podstawowe dane dotyczące aktywizacji i efektyw-
ności zatrudnieniowej znajdują się w tabeli 2.

Najwyższą efektywnością zatrudnieniową (100%) 
w badanym okresie charakteryzuje się aktywizacja w for-
mie przyznania środków na dofinansowanie podejmowa-
nia działalności gospodarczej, jak również na refundacje 
pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska. Wynika 
to przede wszystkim ze sposobu liczenia efektywności po-
szczególnych form wsparcia. 

W analizowanym wypadku osoba, która otrzymała 
wsparcie w postaci dofinansowania działalności gospo-
darczej bądź też refundacji kosztów doposażenia stano-
wiska pracy, zobligowana jest do utrzymania tego stano-
wiska przez co najmniej 12 miesięcy w przypadku dofi-
nansowania działalności gospodarczej oraz 24 miesięcy 
w sytuacji refundacji kosztów stanowiska.

 Kolejną formą o dużej efektywności zatrudnieniowej 
są prace interwencyjne, których efektywność w 2010 roku 
wynosiła 70,8%, zaś w 2014 — 83,2%. 

Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w latach 2010-2014 (OU — liczba osób 
uczestniczących; EZ — procentowa efektywność zatrudnieniowa)

Lp. Forma aktywizacji
2010 2011 2012 2013 2014

OU EZ OU EZ OU EZ OU EZ OU EZ

1. Szkolenia 182 363 36,7% 53 805 43,1% 80 684 42,5% 84 919 47,6% 78 484 55,6%

2. Prace 
interwencyjne 43 151 70,8% 28 490 71,4% 31 779 74,4% 33 932 77,5% 31 143 83,2%

3. Roboty publiczne 74 567 46,0% 22 771 53,2% 30 384 57,3% 32 550 60,0% 32 639 72,3%

4. Prace społecznie 
użyteczne 67 631 39,8% 49 655 36,1% 46 885 33,0% 46 479 19,0% - -

5. Staże 299 342 48,4% 110 516 52,6% 176 698 60,9% 194 157 65,8% 219 710 74,1%

6.

Środki na utwo-
rzenie stanowisk 

pracy, z tego:
121 620 100% 36 765 100% 61 868 100% 68 736 100% 80 211 100%

Dofinansowanie 
podejmowania 

działalności gospo-
darczej

77 017 100% 26 108 100% 39 410 100% 45 157 100% 49 999 100%

Refundacja wypo-
sażenia i doposaże-
nia stanowisk pracy

44 603 100 % 10 657 100% 22 458 100% 23 579 100% 30 212 100%

Ogółem 302 002 54,2% 788 674 55,7% 428 298 60,9% 460 773 63,4% 442 187 76,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS-u, http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/szczegolowe-
informacje-o-wydatkach-funduszu-pracy-w-latach-2006---2014-i-plan-na-2015-r/ [10.07.2016].
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Problem bezrobocia 
a system edukacji w środowisku poznańskim

The problem of unemployment 
and the education system in the Poznan’s environment

The unemployment rate is conditioned by many variables. 
One of them is territory. Wielkopolskaand its capital city Poznań, 
have a very low (the lowest in the country) unemployment rate 
in all the categories and social groups. Poznań is also a city with a 
rich educational offer. Is there a connection between the educa-
tion system chosen by the unit and its career life? Education can 
increase the chance of finding oneself on the labour market how-
ever, you need to know how to use her in an appropriate way.

Keywords: unemployment, graduates, labour market, Poznań, 
education.

Poziom bezrobocia jest uwarunkowany wieloma zmienny-
mi, jedną z nich – nadrzędną, stanowi terytorium. Województwo 
wielkopolskie oraz jego stolica, jaką jest miasto Poznań, cechuje się 
bardzo niską (najniższą w kraju) stopą bezrobocia we wszystkich 
kategoriach i grupach społecznych. Poznań jest także miastem z bo-
gatą ofertą edukacyjną. Czy istnieje związek pomiędzy systemem 
edukacji wybranym przez jednostkę a jej życiową karierą? Edukacja 
może zwiększyć szansę na odnalezienie się na rynku pracy, jednakże 
trzeba umieć się nią posługiwać w należyty sposób. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, absolwenci, rynek pracy, Poznań, 
edukacja.
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Wstęp

Bezrobocie jest zjawiskiem zróżnicowanym. Choć 
istnieją statystyki ukazujące ogólny stan bezrobocia, 
trudnym jest omawianie go bez odniesienia się do kon-
kretnych rejonów geograficznych jak: wieś/miasto, wo-
jewództwo czy kraj oraz kategorii osób pod względem 
takich cech jak np. płeć, wiek, wykształcenie oraz in-
nych. Według Głównego Urzędu Statystycznego, osobą 
bezrobotną jest „osoba w wieku od 15 do 74 lat, która 
w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, 
aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pra-
cę w tygodniu badania i następnym. Do bezrobotnych 
zaliczają się także osoby, które nie poszukiwały pracy, 
ponieważ oczekiwały na podjęcie pracy, którą miały już 
obiecaną, ale oczekiwały na jej podjęcie nie dłużej niż 
trzy miesiące i były w gotowości, by tę pracę podjąć. Do 
bezrobotnych nie zalicza się kształcących się w systemie 
szkolnictwa w trybie dziennym” (http://rynekpracy.org 
2016). Definicja ta nie jest tak wyczerpująca jak wynika-
jąca z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://isap.sejm.
gov.pl 2016), według której bezrobotny to „osoba, która 
bezpośrednio przed rejestracją, jako bezrobotna była za-
trudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy”1 oraz „osoba 
niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, 
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wy-
miarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie 
lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest 
osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia za-
trudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu 
pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się 
w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyż-
szej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania 
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 
poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. 
Zgodnie z ustawą, osobą mogącą ubiegać się o uzyskanie 
statusu osoby bezrobotnej jest jednostka spełniająca kil-
ka istotnych warunków tj.: 

• ukończyła 18 lat, uznawany za wiek uprawniający 
do podjęcia się pracy zarobkowej;

• nie ukończyła wieku uprawniającego do otrzymy-
wania emerytury (wiek graniczny ulega zmianom, 
aktualnie wynosi on 67 lat dla obu płci);

1 Próg w postaci sześciu miesięcy pracy w ciągu ostatnich osiemnastu mie-
sięcy wstecz od dnia rejestracji w macierzystym urzędzie pracy nie jest 
wymogiem, aby móc korzystać z usług urzędów, wymagany jest tylko wów-
czas, gdy jednostka pragnie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.
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• nie pobiera lub nie otrzymała prawa do świadczeń 
wymienionych w ustawie.

Kim jest osoba młoda na rynku pracy? Za osobę mło-
dą w tym kontekście uważa się jednostkę powyżej wieku 
uprawniającego do podjęcia pracy zarobkowej w sposób 
legalny, za maksymalny zaś próg uznaje się najczęściej 
wiek do około trzydziestu pięciu lat. Zakłada się, że ta 
dolna granica, jaką jest wiek osiemnastu lat nie wynika 
bezpośrednio z faktu, że osoba ta w świetle prawa staje 
się pełnoletnia, a więc zyskuje przywilej wykonywania 
pracy w pełnym wymiarze godzin, a z systemu edukacji. 
Innymi słowy, młodym bezrobotnym może być i często 
jest absolwent, który nie odnalazł jeszcze swojej niszy na 
rynku pracy.

Edukacja szkolna w warunkach polskich

Edukacja w Polsce jest rozbudowanym systemem. 
Współcześnie, ze względu na wprowadzenie od roku 
szkolnego 2014/2015 nowych norm w systemie oświaty 
wyznaje się dwie szkoły. Podejścia tych szkół są zróżnico-
wane w głównej mierze wiekiem, w którym dziecko za-
czyna podlegać obowiązkowi szkolnemu tzn. przed tym 
rokiem obowiązkowi szkolnemu podlegali siedmiolatko-
wie zaś sześciolatkowie uczęszczali do klas zerówkowych, 
prowadzonych przez szkoły i przedszkola. Aktualnie, po 
roku, w którym możliwym było dokonanie wyboru, obo-
wiązkiem stało się posyłanie dziecka do szkoły podstawo-
wej już w wieku sześciu lat (http://eurydice.org.pl 2016). 
System edukacji, ze strukturalnego punktu widzenia, skła-
da się z elementów bazowych, które są równe dla każdej 
jednostki oraz tak zwanej nadbudowy (elementów dodat-
kowych). Owa baza jest dwuczęściowa. W pierwszej ba-
zie, swoistym fundamencie edukacji, znajdują się instytu-
cje podlegające tak zwanemu obowiązkowi szkolnemu tj. 
szkoła podstawowa oraz gimnazjum, które trwają kolejno 
sześć oraz trzy lata. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty artykuł 15, obowiązkowym 
jest pobieranie nauki do wieku lat osiemnastu (http://
isap.sejm.gov.pl/ 2016). Oczywistym jest, że ten poziom 
bazowy kończy się w wieku piętnastu lub szesnastu lat, 
tak więc potrzebne, a nawet wymagane, jest zapełnienie 
tej luki. Drugi element bazowy również jest elementem 
obowiązkowym z tą różnicą, że występuje tutaj większa 
różnorodność w wyborze, gdyż absolwenci gimnazjum 
mogą ubiegać się o edukację w trzech typach szkół. Wy-
bór jest uzależniony od nich samych oraz od wyników 
szkolnych, w tym z testów gimnazjalnych i ocen. 

Na najniższym poziomie plasują się szkoły zawodo-
we, kształcące przez okres niegdyś dwóch, dziś trzech lat. 
Wybranie takiej drogi edukacji jest automatycznym za-
mknięciem szansy na uzyskanie wykształcenia wyższego, 
gdyż w szkołach tego typu nie przeprowadza się egzami-
nów maturalnych a tylko zawodowe. Szkoły tego typu, jak 
sama nazwa sugeruje, poza dydaktyką ogólną przyuczają 
słuchaczy do konkretnych zawodów. Oferty kierunków 
są różnorodne, uławiają uzyskanie zatrudnienia w popu-
larnych zawodach takich jak piekarz, cukiernik, spawacz 
oraz wiele innych. 

Granicą są zawody, w których wymagane jest wy-
kształcenie na wyższym poziomie. Kolejną możliwością 
są licea ogólnokształcące lub profilowane. Szkoły śred-
nie, zajmujące się dydaktyką ogólną trwają trzy lata, ich 
celem jest przede wszystkim przygotowanie do egzami-
nu maturalnego oraz późniejszego udania się ich absol-
wentów na studia wyższe. Technika, stanowiące trzecią 
z możliwości, są zwieńczeniem obu poprzedzających ty-
pów szkół, gdyż w ramach tej ścieżki edukacji uzyskuje 
się tytuł Technika w wybranym zawodzie oraz szansę zdo-
bycia wykształcenia wyższego. Elementem różnicującym 
liceum oraz technikum jest także czas trwania edukacji, 
w technikum wynosi on cztery lata i wymaga zaliczenia 
egzaminu praktycznego. Nadbudową, rozumianą jako 
element dodatkowy, niepodlegającą ani obowiązkowi 
szkolnemu ani nauki są studia wyższe, przeznaczone tylko 
dla osób, które uprzednio uzyskały maturę oraz wykazują 
chęć podjęcia edukacji na wybranym kierunku. Edukacja 
na tym poziomie jest nieobowiązkowa, ale popularna, 
choć, jak podają źródła, nie przynosi takich korzyści, ja-
kich oczekiwaliby absolwenci. 

Edukacja odgrywa istotną rolę w procesie poszuki-
wania pracy. Wielu młodych styka się z problemem nie-
możności zatrudnienia w wyuczonym zawodzie lub też 
podejmuje się pracy poniżej swoich kwalifikacji czy ocze-
kiwań finansowych, byleby tylko jakiekolwiek zatrudnie-
nie uzyskać. Kwestia edukacji oraz jej konsekwencji zosta-
nie poruszona również w dalszej części artykułu, podczas 
analizy sytuacji młodych na poznańskim rynku pracy. 

(Nie)problem bezrobocia w Poznaniu

Stopa bezrobocia w Polsce jest zróżnicowana teryto-
rialnie (wykres 1). Najwyższy poziom bezrobocia wystę-
puje w województwie warmińsko-mazurskim, w którym 
sięga aż 15%, najniższy zaś w województwie wielkopol-
skim – 5,7%, co biorąc pod uwagę naturalną stopę bez-
robocia, jest bardzo niskim wskaźnikiem. 
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Wykres 1. Procent osób bezrobotnych w maju 2016 roku, 
w podziale na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezrobocie reje-
strowane w Polsce raport miesięczny – maj 2016, (2016) Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku 
Pracy, http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/3076424/BEZ-
ROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE-maj-2016.pdf/ [13.07.2016].

Województwo wielkopolskie lokuje się na stosunkowo 
niskim poziomie stopy bezrobocia już od dłuższego czasu, 
co przedstawione zostało na wykresach 2 oraz 3.

Wykres 2. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim 
w miesiącach styczeń-maj 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezrobo-
cie rejestrowane w Polsce raport miesięczny – styczeń 2016, 
(2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Rynku Pracy, http://psz.praca.gov.pl/docu-
ments/10828/2376424/BEZROBOCIE%20REJESTROWANE%20
W%20POLSCE%20-stycze%C5%84%202016.pdf/ [13.07.2016]; 
Bezrobocie rejestrowane w Polsce raport miesięczny – luty 
2016, (2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Departament Rynku Pracy, (2016) http://psz.praca.gov.
pl/documents/10828/2548060/BEZROBOCIE REJESTROWANE 
W POLSCE-luty-2016.pdf/ [13.07.2016]; Bezrobocie rejestrowa-
ne w Polsce raport miesięczny – marzec 2016, (2016) Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku 
Pracy, http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/2716239/
BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE-marzec-2016.pdf/ 
[13.07.2016]; Bezrobocie rejestrowane w Polsce raport mie-
sięczny – kwiecień 2016, (2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, http://psz.
praca.gov.pl/documents/10828/2894419/BEZROBOCIE RE-
JESTROWANE W POLSCE-kwiecień-2016.pdf/ [13.07.2016]; 
Bezrobocie rejestrowane w Polsce raport miesięczny – maj 
2016, (2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Departament Rynku Pracy, http://psz.praca.gov.pl/docu-
ments/10828/3076424/BEZROBOCIE REJESTROWANE W POL-
SCE-maj-2016.pdf/ [13.07.2016].

Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim 
w latach 2014-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stopa powia-
ty 01.14 – 12.15 [w:] Statystyki strukturalne – styczeń 2014 do 
grudzień 2015, psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
bezrobocie-rejestrowane [14.07.2016]. 

W mieście Poznań, tak jak w całym województwie 
wielkopolskim, już od dłuższego czasu występuje tenden-
cja spadkowa problemu bezrobocia. Jak można zauważyć, 
tylko od początku roku stopa bezrobocia zmalała o 0,8%. 
Dowodem na to są wykres 3, przedstawiający dane doty-
czące bezrobocia rejestrowanego w okresie od stycznia 
2014 roku do grudnia 2015 roku oraz wykres 4, ukazujący 
wahania stopy bezrobocia w Poznaniu w okresie od stycz-
nia 2014 roku do maja 2016 roku. 

Wykres 4. Stopa bezrobocia w mieście Poznań w okresie od 
stycznia 2014 roku do maja 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stopa powiaty 
01.14 – 05.16  [w:] Statystyki strukturalne – styczeń 2014 do maj 
2016, psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobo-
cie-rejestrowane [14.07.2016]. 

Wykresy 2, 3 oraz 4 stanowią graficzne przedstawienie 
faktu, że niski poziom bezrobocia w województwie wiel-
kopolskim oraz mieście Poznań jest utrzymywany od dłuż-
szego czasu i ulega systematycznemu spadkowi. Wykresy 
te ukazują także jedną bardzo istotną kwestię. Jak można 
zauważyć istnieje pewna tendencja do nagłego wzrostu 
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poziomu bezrobocia w określonych miesiącach, w głów-
nej mierze prym wiodą miesiące maj oraz czerwiec. Stopa 
bezrobocia ulega zmniejszeniu w kolejnych miesiącach, 
jednakże wciąż jest to poziom wyższy od mediany. Badając 
przyczynowość tej sytuacji, z punktu widzenia indywiduali-
stycznego, zapewne uzyskane zostałyby podobne wyniki, 
jak gdyby wątek ten zbadać holistycznie. Hipotezą, jaka na-
suwa się podczas analizy statystyk jest związek, a bardziej 
trafnie – zależność stopy bezrobocia od systemu edukacji. 
Jak wiadomo, wskazane miesiące są okresem, w którym 
zgodnie z panującymi zasadami kończy się rok szkolny. Mie-
siąc maj jest charakterystycznym momentem ze względu na 
fakt odbywania się w tym czasie egzaminów maturalnych. 
W okresie tym abiturienci podejmują decyzję o dalszej 
edukacji, oczywiście uwarunkowaną ich zainteresowaniami 
oraz wynikami egzaminu lub też decydują się na podjęcie 
zatrudnienia. Analogicznie sytuacja wygląda wśród uczniów 
szkół innych niż liceum oraz wśród studentów. Dla uniwer-
sytetów, charakterystycznym jest miesiąc lipiec, w którym 
najczęściej odbywają się obrony dyplomów licencjata oraz 
magistra. W tej sytuacji również możliwym jest dokonanie 
wyboru o dalszej edukacji na stopniu wyższym lub zakoń-
czeniu edukacji oraz podjęciem się próby zakorzenienia na 
rynku pracy. 

Kwestia wykształcenia
 a szansa znalezienia zatrudnienia

Corocznie badaniu ulegają losy absolwentów po-
szczególnych szkół, dane na ten temat pozyskiwać moż-
na na stronach macierzystych urzędów pracy. Z dłuższej 
perspektywy czasu dane te ulegają zmianom, bowiem 
na rynek pracy działa wiele różnych zmiennych, jednakże 
mogą one służyć jako bodźce przy wyborze odpowiedniej 
drogi edukacji, celem maksymalizacji szans na znalezie-
nie zatrudnienia. Dane za rok 2014 prezentowane na 
wykresie 5 wskazują, że najniższy procent bezrobotnych 
rejestrujących się w urzędach pracy stanowią absolwenci 
szkół zawodowych, przyjmując tylko standardowe formy 
edukacji oraz w policealnych studiach zawodowych, któ-
rych nie uznaje się za standardową szkołę a ewentualny 
element nadbudowy. W następnej kolejności pod wzglę-
dem niskiego procentu bezrobocia plasują się absolwenci 
liceów i techników. 

Różnica pomiędzy tymi typami edukacji jest niewiel-
ka. Zauważalnym jest bardzo wysoki procent bezrobocia 
wśród absolwentów studiów wyższych, co wydawałoby 
się sprzeczne z utartym poglądem, że im wyższe wykształ-
cenie, tym łatwiejsze jest odnalezienie się na rynku pracy. 

Wykres 5. Procent absolwentów poszczególnych rodzajów 
szkół rejestrujących się w poznańskim Urzędzie Pracy w roku 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzę-
du Pracy w Poznaniu, http://www.absolwenci.poznan.pl/
[15.07.2016].

Dane statystyczne są ważne, ukazują rzeczywistość – 
zakładając, że grupa respondentów jest grupą reprezenta-
tywną, tj. można na jej podstawie generalizować pozyskane 
wyniki za pośrednictwem liczb i procentów. Za procentami 
kryją się zaś konkretne liczby, a za tymi liczbami jednostki. 
Analizując wszelkie zjawiska należy pamiętać, że grupy nie 
zawsze są wobec siebie równe liczebnie. W socjologii waż-
nym jest, żeby dobrać próbę w taki sposób, aby odpowia-
dała ona rozłożeniu istotnych dlań cech w społeczeństwie, 
a w przypadku innych badań, by grupa ta była równa liczeb-
nie. W tego typu statystyce jest to niemożliwym. Prezento-
wane na wykresach dane ukazują faktyczny procent osób 
rejestrujących się w poznańskim Urzędzie Pracy. W takim 
przypadku wyniki są zależne od faktycznej liczby osób i ich 
wykształcenia w chwili rejestracji. Oczywistym wydaje się, 
że gdyby większa liczba osób poprzestała na wcześniejszym 
niż studia wyższe etapie edukacji, wówczas dane te uległy-
by zmianie. Wyniki te są zapewne skutkiem popularyzacji 
wyższego wykształcenia. 

Czy edukacja rzeczywiście gwarantuje zatrudnienie? 
Wykształcenie ma znaczenie, lecz nie tyle istotne jak wy-
sokie ono jest, a jakie umiejętności i kompetencje posiada 
dana jednostka. Jak wspomniano, obecnie popularnym 
jest posiadanie wyższego wykształcenia, na uniwersytety 
przyjmowanych jest więcej studentów aniżeli się powin-
no, w efekcie muszą oni później między sobą rywalizować 
o miejsce na rynku pracy. Edukacja może wspomóc ten pro-
ces, gdyż do wykonywania pewnych zawodów takich jak 
np. lekarz, prawnik czy pracownik socjalny, obowiązkowym 
jest posiadanie profesjonalnej wiedzy z danego zakresu, 
a co za tym idzie podjęcia się studiów w tym kierunku. Naj-
większym problemem dla absolwentów studiów wyższych 
nie jest sam fakt posiadania wyższego wykształcenia a inne 
ważne wątki, które zostaną poruszone. 
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 ͳ ilość miejsc jest zależna od kierunku studiów;
 ͳ na popularnych kierunkach częstym zjawiskiem 

jest przyjmowanie większej liczby osób aniżeli 
wyznaczony limit. Niekiedy rozbieżność ta jest 
nawet dwukrotna;

 ͳ nie jest regułą, że na każdym kierunku liczba 
osób przyjętych jest większa od wcześniej usta-
lonej liczby miejsc (nie wynika to tylko z małego 
zainteresowania danym kierunkiem a specyfiki 
wymagań);

• możliwym jest uzyskanie statusu studenta aktywne-
go na więcej niż jednym kierunku jednocześnie. Ta-
kie strategie spowodowane są niepewnością dosta-
nia się na wymarzony kierunek bądź rzadziej chęcią 
wykształcenia się w kilku różnych kierunkach celem 
zwiększenia swoich szans na rynku pracy w chwili 
ukończenia studiów.

Po drugie doświadczenie zawodowe. Uczelnie wyższe 
wymagają, aby jej słuchacze odbyli praktyki studenckie. Kwe-
stia praktyk jest jednak zróżnicowana, nierówna dla każdego 
kierunku. Najczęściej pojawiającym się motywem są praktyki 
mające trwać sto dwadzieścia godzin w cyklu miesięcznym 
tj. cztery tygodnie po sześć godzin dziennie a w drugiej ko-
lejności o połowę mniejsze. Możliwym jest także uzyskanie 
zaliczenia praktyk na podstawie wolontariatu lub wykony-
wanej pracy, o ile praca ta spełnia cele praktyk. Zarzuca się 
uczelniom wyższym, iż są swoistymi maszynami produkują-
cymi masowo bezrobotnych, gdyż całą swoją siłę wkładają 
na przygotowanie merytoryczne. Należałoby się zastanowić 
nad nazwą kierunków studiów, dla niewielu oczywistym 
jest, że słowo to sugeruje, iż nauka jest kierunkowskazem 
dla studenta. Błędnym myśleniem na temat uczelni wyższych 
kierują się nie tylko laicy, ale także sami studiujący sądząc, że 
skończenie studiów daje im uprawnienia do pracy. Nie jest to 
myślenie do końca błędne, gdyż rzeczywiście nauka otwiera 
drzwi kariery zawodowej, jednakże sam fakt otrzymania dy-
plomu nie jest wystarczający, a więc wymaga się pewnego 
zaangażowania ze strony studenta. 

Doświadczenie zawodowe jest istotnie dużym proble-
mem dla absolwentów wszelkiej maści szkół. Przeglądając 
wiele ofert pracy można spotkać się z takim wymaganiem 
jak przynajmniej dwuletnie doświadczenie pracy w zawo-
dzie lub na podobnym stanowisku. Jak więc poradzić sobie 
z tym problemem? Strategie przyjmowane przez uczniów 
są następujące:

• podjęcie się bezpłatnego stażu lub wolontariatu, 
w trakcie lub po zakończeniu nauki, zgodnego z kie-
runkiem nauki/zawodem lub nie, jeżeli takowego 
kierunku nie ma; 

Wybory absolwentów 
a szanse na rynku pracy

Po pierwsze masowość na uczelniach wyższych. Od 
kilku lat zauważa się wzmożone zainteresowanie nie tylko 
studiami wyższymi samymi w sobie, ale także konkretnymi 
kierunkami. W Poznaniu istnieje szereg uczelni wyższych, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. Analiza każdej moż-
liwej opcji jest żmudnym procesem i wymaga pokładów 
ciężkiej pracy oraz dużej ilości czasu. Autorka postanowiła 
skupić się na kilku najpopularniejszych i najczęściej wybie-
ranych kierunkach z oferty Alma Mater i dokładną ilością 
zainteresowanych nią maturzystów (wykres 6). 

Wykres 6. Popularne kierunki w latach 2011-2014 – Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Opracowanie własne na podstawie Ranking kierunków, 
(2011-2014) amuland.pl/Portal/Progi-punktowe [16.07.2016].

Wykres 6 ukazuje najbardziej popularne kierunki 
z oferty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Za popularne Autorka uznała takie, które uzyskały wyróż-
niającą się liczbę osób zainteresowanych na tle innych kie-
runków. Jak można dostrzec, popularność przestawionych 
kierunków ulega zmianom, lecz w ocenie Autorki wynika 
ona tylko z kwestii czysto demograficznych, gdyż te same 
kierunki od kilku lat cieszą się niemalejącą popularnością. 
Sam fakt zainteresowania się kierunkiem nie jest jednak 
obligatoryjnym dla tego czy dana jednostka podejmie się 
studiów na nim. Szkoły wyższe ustalają progi, na podstawie 
których orzeka się o przyjęciu bądź nie przyjęciu studenta. 
Nie wchodząc w szczegóły, a opierając się na obserwacji, 
można dostrzec pewne tendencje:

• próg punktowy ustala się na postawie ilości kandy-
datów i miejsc do rozdysponowania;

• próg punkowy jest inny dla każdego kierunku; 
• jeszcze przed rekrutacją ustala się liczbę miejsc do 

rozdysponowania:
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nego punktu widzenia jest zrozumiałym, lecz znowu blo-
kuje miejsce pracy dla osoby, która nauki już nie pobiera. 
Niemożliwym jest zaspokojenie potrzeb każdej jednostki 
w jednym czasie. Zatrudnianie studenta lub ucznia jest 
dlań szansą na zdobycie pewnego doświadczenia, a tym sa-
mym zwiększenie jego szans na późniejsze odnalezienie się 
na rynku pracy, rzadko jest to jednak połączone z kierun-
kiem nauki, gdyż najwięcej ofert pracy dla uczniów oferują 
w głównej mierze w sieciach gastronomicznych lub barach. 
Innym wątkiem jest masowość studentów pochodzących 
z małych miejscowości i wsi, co sugeruje, że w ich odczuciu 
edukacja jest ważnym elementem.
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• wykonywanie pracy podczas trwania nauki; 
• podjęcie się pracy w każdej możliwej instytucji, a je-

żeli istnieje taka możliwość – takiej, która jest zgod-
na z kierunkiem studiów lub zawodem bez względu 
na to, jakie warunki finansowe oferuje.

Połączenie przyjemnego z pożytecznym, co w tym przy-
padku oznacza wykonywanie pracy zgodnej z wyuczonymi 
umiejętnościami, jest marzeniem dla absolwenta, nie jest 
jednak takim prostym procesem choćby ze względu na 
wcześniej wspomnianą masowość. Przyjmując punkt widze-
nia pracodawcy oczywistym jest, że mając przed sobą dwo-
je kandydatów o identycznym wykształceniu a innej historii 
doświadczenia zawodowego, zdecyduje się on na przyję-
cie tego, który doświadczenie posiada, bowiem nie musi 
marnować czasu lub pokładów pieniężnych na dodatkową 
edukację. Człowiek jest kowalem swojego losu, winien sam 
dążyć do samodoskonalenia i zwiększania swoich szans na 
rynku pracy. Nie można jednak w ten sposób usprawie-
dliwiać tego, co dzieje się na rynku pracy. O ile studenci 
szkół wyższych mają możliwość jednoczesnej nauki i pracy, 
o tyle uczniowie szkół średnich, choćby ze względu na plan 
zajęć, mają taką możliwość ograniczoną. Jakaś praca musi 
być tą pierwszą, a od osoby dorosłej wymaga się często 
usamodzielnienia, będąc zmuszonym do bezpłatnych sta-
ży wydłuża okres swojego uzależnienia od rodziny. Częstą 
praktyką jest ofiarowanie niskich stawek za pracę, wśród 
młodych pracowników jest to wręcz nagminne. Możliwym 
do zrozumienia jest, że nowy pracownik na samym począt-
ku nie może uzyskać zarobku na takim samym poziomie, 
co pracownik z kilkuletnią wysługą, nie oznacza to jednak 
przyzwolenia na celowe oferowanie niższej stawki osobie 
gotowej do podjęcia się każdej pracy. 

Wnioski

Podsumowując, Autorka chciałaby zwrócić uwagę na 
istotne wątki. Poziom bezrobocia jest zależny od wielu 
różnych kwestii. Ciekawym, choć nieporuszonym w tym 
artykule zagadnieniem jest globalizacja starości, wydłu-
żenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, 
a tym samym blokowanie tych miejsc dla młodych, w tym 
świeżo upieczonych absolwentów szkół. Kolejnym są po-
datki, które są obligatoryjne w każdym miejscu pracy, bez 
względu na terytorium. Miasta, a zwłaszcza te akademickie, 
dają też szanse choćby poprzez słynny „status studenta” 
lub „ucznia” oznaczający, iż podatki za zatrudnienie takiej 
osoby są mniejsze, tym samym osoba taka staje się atrak-
cyjniejsza dla pracodawcy. Takie podejście z ekonomicz-
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przeprowadzana jest transakcja pomiędzy osobami po-
szukującymi pracy za wynagrodzeniem a pracodawcami. 
Czynnikami istotnymi, mającymi wpływ na popyt na pracę, 
są koszty, jak też efektywność pracy oraz popyt na dobra 
i usługi. Rozbieżność popytu i podaży na pracę jest przy-
czyną powstania w pewnym stopniu zamkniętych sektorów 
rynku pracy. Niewielka możliwość wejścia do niektórych 
segmentów jest przypuszczalnie wynikiem zbyt wygóro-
wanych wymagań pracodawców, jak też spowodowana 
jest czynnikami kulturowymi oraz przynależnością do da-
nej organizacji. Rynek pracy można podzielić pod wpływem 
różnego rodzaju czynników, lecz tematem przewodnim ar-
tykułu jest czynnik demograficzny dotyczący starzenia się 
ludności, spadku liczby urodzeń, intensywnego spadku po-
tencjalnych zasobów pracy w Europie.

 Zasadniczym źródłem wiadomości o sytuacji na ryn-
ku pracy jest Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(Szydlik-Leszczyna 2012). Wyniki badania dostarczają in-
formacji w zakresie liczby osób aktywnych zawodowo, jak 
również osób bezrobotnych. Badania prowadzone są w Pol-
sce, w cyklu kwartalnym, przez Główny Urząd Statystycz-
ny (Noga, Stawicka 2011). Urzędy Statystyczne przekazują 
również informacje dotyczące przedsiębiorców. Istotną 
rolę spełnia Bank Danych Regionalnych, który jest zasobem 
Głównego Urzędu Statystycznego, posiadając największy 

Wstęp

Postępujące procesy globalizacyjne oraz zmniejszające 
się bariery komunikacyjne i informacyjne są przyczynami 
społeczno-gospodarczych przemian. Zmiany demograficz-
ne i kryzys ekonomiczny spowodowały niejako załamanie 
dotychczasowej, względnej stabilności. Nasilające się bez-
robocie, wczesna bezczynność i marginalizacja osób star-
szych skutkowała narastającymi problemami. Ze względu 
na niską aktywność zawodową osób po 50 roku życia (dalej 
50+) sytuacja na rynku pracy stawała się coraz trudniejsza. 
W obawie przed negatywnymi skutkami postępującego sta-
rzenia się społeczeństwa polskiego podjęto działania mają-
ce na celu aktywizację zawodową osób w fazie dojrzałości 
i starszych.

Charakterystyka rynku pracy

Rynek pracy stanowi umowny obszar interakcji ludzi, 
poszukujących szans na samorealizację z tymi, którzy ofe-
rują miejsce zatrudnienia. Rynek pracy stanowi całokształt 
zagadnień dotyczących kształtowania podaży oraz popytu 
pracy. Pełni formę regulatora procesów gospodarczych 
i społecznych, stymulując działania, na jakich podstawie 

Paulina Sudoł, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, 
Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu

Aktywizacja zawodowa osób starszych 
w aspekcie starzejącego się społeczeństwa

Professional activation of older people 
in the context of the aging society

The article is dedicated to the problem of the labour market 
theories. The main purpose of this paper was to present some 
regulations that favor the labour market activity of elder people 
in Poland. The author highlights the difficult situation of that so-
cial group on the labour market. The article presents a number of 
actions undertaken by the government in order to increase the 
labour market activity of people in the age 50+. It also presents 
considerations about flexible forms of employment as an efficient 
management of labour resources.

Keywords: professional activity, labour market, public aging.

Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania rynku pracy. 
Ma on na celu przedstawienie niektórych działań, które sprzyjają 
aktywności na rynku pracy ludzi starszych w Polsce. Autorka zwra-
ca uwagę na trudną sytuację tej grupy społecznej na rynku pracy. 
Zaprezentowanych zostaje szereg działań podejmowanych przez 
rząd w celu zwiększenia aktywności na rynku pracy osób w wie-
ku 50+ oraz przedstawione są rozważania na temat elastycznych 
form zatrudnienia, jako efektywnego gospodarowania zasobami 
pracy.

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, rynek pracy, społeczeń-
stwo starzejące się.
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zbiór informacji w Polsce o sytuacji społecznej, społecz-
no-gospodarczej, demograficznej, jak też opisującym wo-
jewództwa, powiaty, gminy oraz stan środowiska. Rynek 
pracy od początku istnienia cechował się pewną asymetrią 
odnośnie ustalania treści kontraktu, przedstawiając prze-
wagę pracodawców. Z tej przyczyny pojawiły się rozmaite 
formy ingerencji państwa w formie regulacji zasad zawiera-
nia umów, ich treści, jak i warunków realizowania stosunku 
pracy. Regulacje te miały charakter ogólny bądź dotyczyły 
konkretnych sektorów rynku pracy. 

Ingerencja państwa ma charakter normatywny, jednak-
że niesie ze sobą skutki ekonomiczne oraz społeczne, wyra-
żające się między innymi podniesieniem kosztów pracy, jak 
też pobieraniem przez państwo znacznej części dochodu, 
np. z zamiarem zabezpieczenia wykonywanych świadczeń 
społecznych. Pojawiło się także szereg instytucji obsługu-
jących rynek pracy w wyniku chęci racjonalizacji interwen-
cji. Głównym czynnikiem gospodarki rynkowej w okresie 
industrializacji było ułatwianie coraz większej grupie pod-
miotów udziału w wymianie rynkowej. Względem stosun-
ku pracy odzwierciedlało się to poszerzeniem zatrudnienia, 
czyli wykonaniem pracy w oparciu o umowę. Z początkiem 
1990 roku rynek pracy przekształcił się w standardowy dla 
gospodarki konkurencyjnej rynek pracy pracodawcy. Wów-
czas powstał tzw. wolny rynek pracy, w którym właściciele 
firm zmierzali do zatrudnienia pracowników w zakresie cza-
su, wieku i kwalifikacji odpowiednich dla interesów firmy. 
Przejawem wykorzystania mechanizmów rynkowych był 
nagły spadek ofert pracy i wzrost redukcji pracowników. 
W późniejszych latach liczba zatrudnionych osób stale się 
zmniejszała. Istotnym problemem na rynku pracy stało się 
pojawienie tzw. szarej strefy, której działania nie tylko są 
nielegalne, ale i niedopuszczalne w świetle prawa. Głów-
nym skutkiem przemian gospodarki w Polsce było masowe 
bezrobocie (Kucab-Bąk 2011). Poziom bezrobocia rejestro-
wany jest od początku 1990 roku. Problem ten ma tenden-
cję stale powiększającą się i obejmuje obszar całego kraju. 
Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na niemożności 
znalezienia pracy zarobkowej przez osoby zdolne do pracy 
i gotowe do jej podjęcia. 

Kreowanie zmian na rynku pracy

Sektor rynku pracy z biegiem czasu ulega ciągłym 
zmianom. Wynika to z przemian politycznych i gospo-
darczych. Gospodarka w Polsce przed rokiem 1998 była 
centralnie sterowana, później nastąpiły zmiany i prze-
kształcenia, w konsekwencji doprowadzające do powsta-
nia gospodarki wolnorynkowej. W wyniku różnych zależ-

ności mechanizmu rynkowego, zmiany nastąpiły również 
na rynku pracy. Transformacja spowodowała, że w Polsce 
wykształcił się rządzący prawami popytu i podaży rynek 
pracy (Steinerowska-Streb 2009). Wynikiem zmian był wy-
soki popyt na pracę, powoli przekształcający się w stale 
rosnącą stopę bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce to wciąż aktualne zjawisko, ma-
jące wiele przyczyn. Istotny problem stanowi między in-
nymi niski współczynnik zapotrzebowania na obsadzanie 
wolnych stanowisk pracy w stosunku do osób starających 
się o zatrudnienie. Dodatkowo mentalność przedsiębior-
ców i ich ukierunkowanie na poszukiwanie pracowników 
o wielu różnorodnych kompetencjach i profesjonalnych 
umiejętnościach, ogranicza możliwości pozyskania lub 
utrzymania tegoż stanowiska pracy. Na problem bezrobocia 
wpływają także wahania koniunktury, sezonowość wyko-
nywanych prac oraz w znacznym stopniu rozwój techniki, 
czyli automatyzacja. Również przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku, niosło ze sobą wiele istotnych 
zmian w aspekcie rynku pracy. Rynek pracy po akcesji Polski 
do Wspólnoty ożywił się wskutek wzrostu gospodarczego 
oraz funduszy strukturalnych, w wyniku czego powstało 
więcej nowych miejsc pracy (Nagaj 2009). Fundamentami 
jednolitego, unijnego rynku jest pięć podstawowych swo-
bód, a mianowicie: swoboda przepływu osób, swoboda 
przepływu towarów, swoboda przepływu usług, swoboda 
przepływu kapitału oraz swoboda przedsiębiorczości, któ-
rych zasadniczym celem było zniesienie wszelkich barier 
i integracja krajowych rynków (Sozański 2010). Swoboda 
przepływu osób jest jedną z fundamentalnych swobód 
traktatowych, której istota wyraża się w tym, że każdy, kto 
posiada obywatelstwo kraju członkowskiego, może bez 
żadnych ograniczeń przemieszczać się w obrębie Unii Eu-
ropejskiej. Początkowo swoboda ta była określana mianem 
swobody przepływu pracowników albowiem przyznawała 
ona obywatelom państw członkowskich UE prawo do prze-
mieszczania się w celu podjęcia zatrudnienia. Z upływem 
czasu swoboda ta była poszerzana i zaczęła obejmować 
nowe przestrzenie aktywności jednostki. Dotyczyła nie tyl-
ko procesu świadczenia pracy, ale również poszukiwania 
pracy, a pod wpływem orzecznictwa Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości stwierdzono, że ze swobody mogą 
korzystać również osoby, które są rodziną pracownika, 
niekoniecznie poszukujące miejsca zatrudnienia. Swoboda 
przepływu osób normatywnie wyrażona jest w artykule 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ramach tej 
swobody dąży się do zniesienia wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową pomiędzy pracow-
nikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wy-
nagrodzenia i innych warunków pracy. Swoboda przepły-
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wu osób nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Polacy 
pozyskali większe możliwości pracy zarówno w kraju, jak 
i za granicą, lecz zmiany, do których doszło, zaowocowały 
emigrowaniem wykwalifikowanej kadry.

Kreowane zmiany dotyczyły również transformacji in-
stytucji wspierających rynek pracy jak np. Państwowych 
Urzędów Pracy. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w ży-
cie dnia 27 maja 2014 roku, nałożono obowiązek profilo-
wania osób bezrobotnych. Profilowanie rozpatrywane jest 
w aspekcie pomocy osobom bezrobotnym i ich wspierania 
w poszukiwaniu miejsca pracy. Profilowanie miało na celu 
ułatwienie ustalenia odpowiedniej formy pomocy (roz-
patrywanej indywidualnie) i wprowadzenie osób nieak-
tywnych zawodowo ponownie na rynek pracy. Czynności 
dotyczące profilowania dają możliwość wstępnej oceny 
sytuacji bezrobotnego, wyznaczenia kierunku ponownej 
jego aktywizacji. Przyjęto trzy profile pomocy, jak też formy 
pomocy realizowanych w kontekście tychże profili. Pierw-
szy odnosi się do formy pomocy i obejmuje pośrednictwo 
pracy, a w uzasadnianych sytuacjach poradnictwo zawo-
dowe lub inne formy takie jak: uczestnictwo w szkoleniu 
grupowym, uczestnictwo w szkoleniu określonym przez 
osobę bezrobotną, opłacenie należności za egzaminy bądź 
pozyskania licencji, pomoc finansowa w formie pożyczki na 
rozpoczęcie własnego przedsięwzięcia. Drugi profil odnosi 
się do całości usług oraz instrumentów rynku pracy, zleco-
nych przez urząd pracy wszelkich czynności aktywizacyjnych 
i wszelkich form wsparcia. Natomiast trzeci uwzględnia pro-
gramy szczególne, doradztwo zawodowe, Program Aktywi-
zacji i Integracji, jak też czynności aktywizacyjne polecone 
przez Urząd Pracy. Ten jednak profil odnosi się do aktywnych 
zawodowo, potrzebujących wyłącznie propozycji pracy, ale 
i wymagających pomocy w zakresie szkoleń, staży, grantów, 
bonów czy dotacji na rozwinięcie swojego przedsięwzięcia. 
Sprecyzowanie indywidualnego profilu ma pomóc w stwo-
rzeniu Indywidualnego Planu Działania – IPD, obejmującego 
działania i czynności mające na celu aktywizację zawodową. 
Reforma urzędów dotyczyła uproszczenia struktury obsługi 
i wprowadziła doradców klienta, którzy pilotują działania do-
tyczące poszczególnych osób. Przeprowadzone zmiany miały 
ułatwić pracę zarówno urzędom w pośrednictwie pracy np. 
poprzez dotarcie do osób o odpowiednich kompetencjach. 
W Polsce, pod koniec lutego 2015 roku, zarejestrowanych 
osób z określonym profilem pomocy było 1 840,3 tysiące 
(https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZ-
ROBOCIE..... 2016). 

Istotną formą przeciwdziałania bezrobociu jest także 
aktywizacja zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia, 
m.in. poprzez dofinansowanie wynagrodzenia. Pracodaw-

cy zatrudniający skierowane z urzędu osoby 50+, otrzymu-
ją dofinansowanie do wynagrodzenia na okres 12 lub 24 
miesięcy. Działania podejmowane z myślą o aktywizacji tej 
grupy bezrobotnych prowadzone są już od kilku lat w ra-
mach Programu „Solidarność pokoleń”. Program zakłada, 
że w roku 2020 wskaźnik zatrudnienia w tej grupie osób 
będzie przedstawiał poziom aż 50%. Czynnikiem wspierają-
cym aktywizację zawodową tej grupy wiekowej jest zwięk-
szenie dostępności szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Społeczna marginalizacja osób starszych

Nierówne i krzywdzące traktowanie osoby bądź grupy 
osób ze względu na wiek, jeszcze do niedawna było pro-
blemem rzadko nagłaśnianym w mediach, a dotykało dużej 
części polskiego społeczeństwa. Wiek dojrzały, niegdyś po-
strzegany jako gwarancja doświadczenia i życiowej mądro-
ści, w powszechnej opinii zaczął wywoływać stereotypowe, 
oparte na uprzedzeniach i niewiedzy skojarzenia związane ze 
zmniejszoną efektywnością zawodową osób starszych, bra-
kiem umiejętności przystosowania się do postępu technolo-
gicznego, większą podatnością na choroby, nieporadnością, 
uciążliwością dla otoczenia, brakiem chęci do podejmowania 
nowych wyzwań. W konsekwencji starsi ludzie byli dyskry-
minowani w wielu sferach funkcjonowania – począwszy od 
rynku pracy, służby zdrowia, poprzez rynek usług, dostęp do 
dóbr i informacji, skończywszy na relacjach społecznych i co-
dziennych kontaktach interpersonalnych.

Granica określająca starość dla jednych zaczyna się 
z chwilą przejścia na emeryturę, dla innych w momencie, 
kiedy pojawiają się pierwsze ograniczenia fizyczne. Według 
standardów Unii Europejskiej okres starzenia rozpoczyna 
się po ukończeniu 50 roku życia. W tym czasie ludzie starsi 
zmieniają pełnione przez siebie role społeczne, a ich miejsce 
zajmuje młode pokolenie. Marginalizacja ludzi starszych nie 
jest wyraźnie widoczna. Pierwszym sygnałem jest nieobec-
ność ludzi starszych w życiu zawodowym i publicznym. Rynek 
pracy jest obszarem, na którym osoby starsze są szczegól-
nie narażone na gorsze traktowanie. Negatywne stereotypy 
w połączeniu z kryzysem gospodarczym powodują, że na ryn-
ku pracy faworyzowani są dwudziesto- i trzydziestolatkowie, 
postrzegani jako pracownicy bardziej efektywni, kreatywni, 
elastyczni, a przy tym niewymagający i perspektywiczni, 
w przeciwieństwie do osób po 50 roku życia. Osoby starsze 
postrzegane są za mniej wydajne, niechętne innowacjom 
i zmianom, a przy tym wykazujące wyższe wymagania finan-
sowe. O nierównym traktowaniu świadczy zamieszczanie 
ogłoszeń o preferowanym wieku potencjalnego pracownika 
oraz wymagany zazwyczaj zbyt wysoki poziom wykształcenia.
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nieuniknionego wzrostu obciążeń finansowych osób mło-
dych, w przyszłości mogą one w pewnym momencie od-
mówić dalszego finansowania emerytur swoich rodziców 
oraz dziadków i zerwać w ten sposób niepisaną umowę mię-
dzypokoleniową, będącą podstawą systemu repartycyjnego. 
W takiej sytuacji starsze pokolenie pozostałoby bez środków 
do życia (Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2011). 

Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobot-
nych na koniec 2015 roku była niższa niż w tym samym 
okresie 2014 roku aż o 261,8 tysięcy osób, tj. o 14,3% i wy-
nosiła 1 563,3 tysiące osób (BAEL 2015). Pomimo, że po-
dobnie jak w poprzednich latach najstarsze grupy wiekowe 
charakteryzowały słabsze zmiany sytuacji na rynku pracy, 
to przyczyniły się one do ogólnego wzrostu wskaźnika za-
trudnienia. Liczba bezrobotnych w wieku 50+ w skali roku 
zwiększyła się o 1,2%, co przedstawione zostało w tabeli 1.

Tabela 1. Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia

BAEL 50+

IV kwartał roku

2013 2014 2015

Aktywni zawodowo 
[tys.] 4 629 4 699 4 786

Bierni zawodowo 
[tys.] 8 900 8 950 8 886

Współczynnik 
aktywności 

zawodowej [%]
34,2 34,3 35,0

Wskaźnik 
zatrudnienia [%] 31,8 32,4 33,4

Stopa bezrobocia 
[%] 6,8 5,9 4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL, (2015) Ba-
dania Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach 2013-2015, 
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-
-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ [25.07.2016].

Tabela 1 prezentuje dane, z których wynika, że już w IV 
kwartale 2014 roku wśród ludności w wieku 50+ aktywnych 
zawodowo było 4 699 tysięcy, czyli o 70 tysięcy osób więcej 
w stosunku do roku poprzedniego. Współczynnik aktywności 
zawodowej wyniósł 34,3%, wzrastając o 0,1 punktu procen-
towego w porównaniu do roku 2013. Oznacza to, że w 2014 
roku aktywna pozostała co trzecia osoba w omawianej gru-
pie wiekowej. IV kwartał roku 2015 potwierdza pozytywny 
wydźwięk aktywizacji zawodowej osób starszych. Z zawar-
tych w tabeli 1 danych liczbowych wynika, że współczynnik 

Osoby w podeszłym wieku borykają się z wieloma pro-
blemami w tym również z ubóstwem, którego najczęstszym 
powodem jest utrata pracy lub problem z jej pozyskaniem 
ze względu na wiek. Pociąga to za sobą inne niekorzystne 
zjawiska społeczne i ekonomiczne. Wykluczenie z rynku pra-
cy oznacza dla wielu istotne zmniejszenie szans powrotu do 
aktywności zawodowej i zagwarantowania sobie dochodów 
niezbędnych do życia. Marginalizacja na rynku pracy powo-
duje konieczność utrzymywania się z niezarobkowych źródeł 
pracy, sprzyja zatrudnianiu na gorzej płatnych stanowiskach, 
przy pracach sezonowych w ograniczonej lub nielegalnej for-
mie zatrudnienia. Coraz częściej szansę na pozyskanie pracy 
mają jedynie osoby młode, elastyczne, posiadające bogaty 
wachlarz kwalifikacji zawodowych (Pikuła 2015). Jednocze-
śnie marginalizacja osób starszych przyczynia się do pogłę-
biania niekompetencji zawodowych oraz braku możliwości 
ich zmiany i rozwoju. Zostają również osłabione związki 
o charakterze integracyjnym, w efekcie czego zatarciu ule-
gają kontakty, a osoby te mają utrudniony powrót na rynek.

Osoby starsze, które posiadają niski status materialny, 
mogą liczyć na pomoc w ośrodku pomocy społecznej, lecz 
są to tak niskie kwoty, że nie są wystarczające nawet na 
miesięczne pokrycie kosztów utrzymania, w tym wyżywie-
nia czy opłat. Dlatego też osoby starsze rzadziej korzystają 
z życia publicznego. Jednak wiele osób pomimo podeszłego 
wieku ma swoje własne pasje oraz przejawia chęć dalsze-
go rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 
i zawodowym. Jeszcze do niedawna osoby starsze często 
były traktowane w sposób różny. Ich doświadczenie, ak-
tywność, chęć pracy, wiedza, kompetencje i umiejętności 
zazwyczaj nie były doceniane. W starciu z młodszymi od 
siebie rocznikami przegrywali, gdyż nawet poszukując pra-
cy, dla pracodawcy głównym kryterium był wiek kandydata. 
W ostatnich latach działalność ze strony Państwa w sferze 
aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia nabrała du-
żego rozpędu. Rynek pracy wciąż się przeobraża, stwarzając 
nowe szanse kontynuowania pracy lub pozyskania nowego 
miejsca zatrudnienia.

Diagnoza obecnej sytuacji 
osób 50+ na rynku pracy

Problem bezrobocia grupy osób po 50 roku życia jest 
istotny, ze względu na fakt spowolnienia rozwoju demo-
graficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku oby-
wateli. Trwający proces starzenia się ludności Polski, który 
jest wynikiem wydłużania się trwania życia, a pogłębiany 
niskim poziomem dzietności, stanowi wyzwanie dla poli-
tyki socjalnej państwa. Pojawiły się także opinie, że wobec 
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programy przedstawiają spójną wizję działań, które wspie-
rają aktywność zawodową, społeczną i sprzyjają poprawie 
jakości życia osób powyżej 50 roku życia.

Formę aktywnego przeciwdziałania bezrobociu bez 
wątpienia stanowi również polityka podatkowa kraju, któ-
ra obejmuje ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców. Ulgi te 
przyczynią się zarówno do stworzenia nowych miejsc pracy, 
jak i rozwoju gospodarczego. Redukcja obciążeń podatko-
wych na poziomie prawnie dozwolonym, umożliwia przed-
siębiorcy częściowe zminimalizowanie kosztów, gdzie za-
oszczędzone pieniądze, odpowiednio zainwestowane, prze-
kładają się na rozwój firmy. Ponieważ jednak pracodawcy 
niechętnie zawierają klasyczne umowy o pracę, szczególnie 
z osobami w podeszłym wieku, kompromis stanowią ela-
styczne formy zatrudnienia. Swoboda kształtowania stosun-
ku pracy pomiędzy stronami umów cywilnoprawnych jest 
dla przedsiębiorcy możliwością oceny kompetencji pracow-
nika i jego elastyczności w przystosowywaniu się do pracy.

Kształtowane warunki zatrudnienia, szczególnie dla 
zaawansowanej już grupy wiekowej, najczęściej przybie-
rają formę terminowych umów o pracę z okresem prób-
nym oraz umów o dzieło lub zlecenie. Pracodawcy chętniej 
wykorzystują te formy zatrudnienia nie tylko ze względu 
na możliwość oceny zaangażowania i doświadczenia pra-
cownika, lecz w szczególności na optymalizację i redukcję 
kosztów pracy np. pomijając przepisy o wynagrodzeniu za 
godziny nadliczbowe (Jackowiak, Uziak, Wypych-Żywicka 
2012). W przypadku tych form zatrudnienia optymaliza-
cja kosztów dotyczy możliwości płacenia niższych składek 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast umowa 
o dzieło pozwala na całkowite uniknięcie opłaty składek, 
gdyż ta forma nie podlega przymusowi ich opłacania. Do-
datkowo, zobowiązania pracodawcy względem pracownika 
są ograniczone. Przedsiębiorca może zakończyć współpracę 
bez podania przyczyn swej decyzji i stosowania długiego 
okresu wypowiedzenia (Stojek-Siwińska 2014). Zaintere-
sowanie pracowników elastycznymi formami pracy wynika 
z szerszych możliwości, jakie stwarza ta forma, np. poprzez 
swobodę określania czasu pracy. Niepełnowymiarowe za-
trudnienie pozwala na dostosowanie czasu do indywidual-
nych potrzeb, umożliwiając łączenie aktywności zawodowej 
z doskonaleniem zawodowym lub pełnionymi funkcjami 
społecznymi.

Instytucje wspierające rynek pracy

Podstawą obecnego okresu w gospodarce jest budo-
wanie wiedzy społeczeństwa informacyjnego. Istotne ce-
chy stanowiące o atrakcyjności człowieka na rynku pracy 

aktywności zawodowej w porównaniu do roku 2014 wzrósł 
0,6 punktu procentowego, co oznacza, że z roku na rok na-
stępuje dynamiczny wzrost tego wskaźnika. Aktywność za-
wodowa osób po 50 roku życia wzrosła o 1,9%, co stanowi 
87 tysięcy osób więcej niż w roku poprzednim.

Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym 
w polskich warunkach. Takim bodźcem aktywności życiowej 
są programy aktywizacji zawodowej i społecznej, projek-
towane przez Państwo. Podjęte działania na rzecz aktywi-
zacji starszych grup wiekowych trwają już od 2008 roku. 
Wówczas to rozpoczęły się działania w ramach Programu 
„Solidarność pokoleń”, zaprojektowane w celu podniesie-
nia wskaźników zatrudnienia w przedziale wiekowym 50+. 
W roku 2020 Program zakłada osiągnięcie wskaźnika za-
trudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% (htt-
p://50plus.gov.pl  2016). Jednym z założeń tego Programu 
jest zmniejszenie kosztów pracy osób 50+ poprzez zwolnie-
nie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy skrócenie 
okresu, za który pracodawca płaci wynagrodzenie w przy-
padku choroby pracownika. 

Bezpośrednio do kobiet i mężczyzn w wieku 50+ skiero-
wane zostało także wsparcie w ramach licznych programów 
i projektów finansowanych z Funduszu Pracy, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy-
kładem takiego działania jest Program Aktywna Kobieta, 
umożliwiający zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet 
powyżej 50 roku życia. Celem programu jest także ułatwie-
nie bezrobotnym kobietom w tym przedziale wiekowym 
udziału w przedsięwzięciach zwiększających szanse na pod-
jęcie pracy lub jej utrzymanie, a także stworzenie możliwo-
ści uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Program „Solidarność pokoleń” zaktualizowany w grud-
niu 2013 roku, kładzie w nowej wersji duży nacisk na zwięk-
szanie kompetencji osób w wieku 45+ tak, by jak najdłużej 
mogły one odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Obec-
nie realizowany jest również Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych obejmujący lata 
2014-2020. Program, podobnie jak jego pierwsza wersja 
na lata 2012-2013, jest przedsięwzięciem kompleksowym, 
uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające 
poprawę jakości oraz poziomu życia osób starszych. Zakłada 
także praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządo-
wych do działań służących społecznemu i zawodowemu 
zaangażowaniu seniorów. Dodatkowo obejmuje m.in. dzia-
łania na rzecz edukacji osób starszych. Wśród nich warto 
wyróźnić działania stymulujące poprawę aktywności spo-
łecznej i zawodowej, która pozwoli na aktywne włączenie 
się w życie społeczności lokalnych. Wszystkie wymienione 
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Instytucje szkoleniowe 

Instytucje szkoleniowe to zarówno publiczne, jak i nie- 
publiczne podmioty, które prowadzą edukację pozaszkolną 
na podstawie odrębnych przepisów. Oferują one szkolenia 
osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy (Wiśniew-
ski, Zawadzki 2009). Po dokonaniu wpisu do rejestru in-
stytucji szkoleniowych, można otrzymać zlecenie opłacone 
z funduszy publicznych na prowadzenie szkoleń. Rejestr in-
stytucji szkoleniowych prowadzony jest przez Wojewódzki 
Urząd Pracy odpowiedni z uwagi na lokalizację siedziby in-
stytucji szkoleniowej. Do rejestru wpisywane są instytucje 
posiadające akredytację uzyskaną w kuratorium oświaty. 
Instytucje szkoleniowe oferują szereg usług, jednak najczę-
ściej świadczone to: nauka języków obcych, nauka jazdy, 
obsługi komputerów oraz informatyki.

Instytucje partnerstwa lokalnego

Instytucje partnerstwa lokalnego to instytucje, które 
realizują w zakresie rynku pracy inicjatywy partnerów. Two-
rzone są w obszarze zadań określonych ustawą i wspoma-
gane przez organy samorządu terytorialnego (http://psz.
praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy 2016). 
Podmiotami wspierającymi rynek pracy są także: akademic-
kie biura karier, gminne centra informacji, szkolne ośrodki 
kariery, itp. Instytucją wspierającą rynek pracy jest także 
Urząd Pracy. Urzędy Pracy współpracują z innymi insty-
tucjami na rzecz rynku pracy, realizując zadania w zakre-
sie zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia 
skutków bezrobocia. Do ich podstawowych działań nale-
żą: przygotowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, 
rzetelne zarządzanie środkami finansowymi, pozyskiwanie 
kapitału z różnych źródeł, a przede wszystkim zawodowy 
rozwój pracowników Urzędu Pracy. Instytucje partnerstwa 
lokalnego to szereg instytucji realizujących przedsięwzię-
cia partnerów rynku pracy na podstawie umów wspoma-
ganych przez organy samorządu terytorialnego. Pośród 
nich należy wyróżnić lokalne i regionalne organizacje po-
zarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz budżetowe 
jednostki kreowane przez lokalne samorządy (np. gminne 
centra informacji, punkty szansy). Funkcjonują one w celu 
zmniejszenia bezrobocia poprzez aktywizowanie osób bez-
robotnych. Instytucje partnerstwa lokalnego nie posiadają 
odrębnej formy prawnej i obowiązują przez czas realizowa-
nego projektu. Samorządy lokalne chcą stworzyć możliwie 
jak najlepsze warunki przedsiębiorcom do inwestowania 
i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Sukcesy inwestorów 
niewątpliwie przyczyniają się do promocji gminy i zachę-

to: innowacyjność, kreatywność oraz umiejętność tworze-
nia kontaktów. Bez wątpienia bardzo ważną rolę spełnia-
ją instytucje wspierające rynek pracy, których głównym 
zadaniem jest zmierzanie do efektywnego oraz pełnego 
zatrudnienia. Instytucje wspierające rynek pracy mają na 
uwadze poprawę jakości pracy oraz wzrost mobilności na 
rynku pracy. Poniżej zostało scharakteryzowanych klika In-
stytucji wspierających osoby bezrobotne w podjęciu pracy. 

Publiczne służby zatrudnienia

W Polsce publiczne służby zatrudnienia powstały 
w 1918 roku. Z biegiem lat ich struktura, jak i zadania ule-
gły bardzo dużym przemianom. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.), publicz-
ne służby zatrudnienia ulokowane są na pierwszym miejscu 
pośród instytucji wykonujących czynności wspierające na 
rzecz rynku pracy. Obejmują organy zatrudnienia, łącznie 
z powiatowymi oraz wojewódzkimi urzędami pracy, urząd 
służący ministrowi właściwemu w zakresie prawa pracy, 
jak również urzędy wojewódzkie wykonujące czynności 
określone ustawą (http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/in-
stytucje-rynku-pracy 2016). Do publicznych służb zatrud-
nienia zalicza się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 
urzędów powiatowych. Zasadniczą instytucją działającą 
w kwestii przeciwdziałania bezrobociu są Powiatowe Urzę-
dy świadczące wsparcie aktywizacji osób bezrobotnych. 
Pomoc obejmuje czynności zarówno poradnictwa zawo-
dowego, wdrażanie i wykonanie lokalnych koncepcji oraz 
refundowania rożnego rodzaju szkoleń dla osób mających 
problemy ze znalezieniem miejsca pracy.

Agencje Zatrudnienia

Agencje Zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami 
organizacyjnymi. Termin „agencje zatrudnienia” jest okre-
śleniem ogólnym obejmującym agencje: doradztwa per-
sonalnego, pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej oraz 
pośrednictwa zawodowego (Kucab-Bąk 2011). Działania 
w tym zakresie prowadzić mogą jednostki samorządu te-
rytorialnego, fundacje, szkoły wyższe, jak też stowarzysze-
nia, zawodowe lub społeczne organizacje i inne organiza-
cje, których celem statutowym jest wykonywanie takich 
usług. Marszałek województwa prowadzi rejestr agencji 
zatrudnienia odpowiedni do siedziby instytucji. Agencje 
zatrudnienia winny współdziałać z organami zatrudnienia 
w obszarze polityki rynku pracy.
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10. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 roku, (2014) 
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nia/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/ 
[27.07.2016].

12. Pikuła R.G., (2015) Senior na rynku pracy [w:] Pikuła N.G., (red.), 
Marginalizacja na rynku pracy: teorie a implikacje praktyczne, Kra-
ków: Wydawnictwo IMPULS.
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skie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.
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(red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, 
problemy, wyzwania, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

15. Stojek-Siwińska M., (2014) Pozostałe formy świadczenia pracy [w:] 
Wawrzyńczak-Jędryka B., (red.), Meritum. Prawo pracy, Warszawa: 
Wolters Kluwer SA.

16. Szydlik-Leszczyna A.,(2012) Funkcjonowanie współczesnego rynku 
pracy. Wybrane uwarunkowania, Warszawa: Difin.

17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (2016) http://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/
TXT&from=PL [25.07.2016].

18. Wach T., Sadowski Z., (2003) Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpie-
czenia społecznego, Warszawa: Biblioteczka pracownicza.

19. Wiśniewski Z., Zawadzki K., (2009) Infrastruktura instytucjonalna 
i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy [w:] Horodeński R.C., 
(red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. 
Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok: Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

cają do inwestowania na jej obszarze innych, a także do 
tworzenia nowych miejsc pracy, co z kolei niewątpliwie 
wpływa na zmniejszanie bezrobocia. Regulacje na pozio-
mie władz lokalnych mogą dotyczyć bezpośredniej pomocy, 
subwencji, ulg podatkowych, dotacji lub promocji. Takimi 
instrumentami informacyjno-promocyjnymi są: ogólnodo-
stępne strony internetowe, broszury, foldery czy sugestie 
inwestycyjne na stronach internetowych gminy.

 
Podsumowanie

Tematyka artykułu skupia się na charakterystyce i funk-
cjonowaniu rynku pracy. Pokrótce zostały przedstawione 
zmiany zachodzące na rynku pracy w ostatniej dekadzie. 
W artykule opisano m.in. wpływ transformacji instytucji na 
rynku pracy oraz skutki asymilacji kraju z państwami człon-
kowskimi UE. Wskazano założenia integracji krajowych ryn-
ków oraz omówiono istotę pięciu swobód unijnych, obo-
wiązujących na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Artykuł porusza problem niskiej aktywności zawodowej 
osób po 50 roku życia. Autorka podejmuje próbę wskazania 
społeczno-ekonomicznych czynników mających wpływ na 
dezaktywizację osób starszych na rynku pracy. Tematyka ar-
tykułu zwrócona jest przede wszystkim na zagadnienia doty-
czące aktywizacji zawodowej oraz elastycznych form zatrud-
nienia, jako efektywnego gospodarowania zasobami pracy.
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Płaca minimalna 
w Chińskiej Republice Ludowej

Minimum wages
 in the People’s Republic of China

The model of the central-planning economy was intro-
duced with the proclamation of the People’s Republic of Chi-
na on October 1st 1949. The socialist principles implied on the 
citizens the work duty. Consequently, such concept caused the 
existence of the hidden unemployment. The policy “of China’s 
opening” introduced in 1978 by Deng Xiaoping contributed to 
the introduction of the socialist market economy. Actually, the 
wages policy in China, is regulated according to the order issued 
by the Ministry of Labour and Social Security in 2004. These 
regulations concern the monthly minimum wages and the hour-
ly minimum wage. The standards of the minimum remunera-
tions are different, depending on provinces, municipalities di-
rectly under the Central Government and autonomous regions. 

Keywords: minimum wage, remuneration, market economy,               
labour market. 

Z chwilą proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 
1 października 1949 roku, w państwie został wprowadzony model 
gospodarki centralnie planowanej. Wdrożenie idei socjalistycznych 
wiązało się z nałożeniem na obywateli obowiązku pracy. W wyniku 
tak wykreowanej koncepcji, w kraju występowało zjawisko ukryte-
go bezrobocia. Polityka „otwarcia Chin na świat” zapoczątkowana 
w 1978 roku przez Deng Xiaopinga, przyczyniła się do wprowadze-
nia socjalistycznej gospodarki rynkowej. Aktualnie, polityka pła-
cowa w Chinach jest regulowana na podstawie zarządzenia Mini-
sterstwa Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego z 2004 roku. Przepisy 
dotyczą zarówno miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, jak również minimalnej stawki godzinowej. Standardy w za-
kresie minimalnej płacy są różne w zależności od prowincji, miasta 
wydzielonego podlegającego bezpośrednio władzom centralnym 
oraz regionu autonomicznego. 

Słowa kluczowe: płaca minimalna, wynagrodzenie za pracę,            
gospodarka rynkowa, rynek pracy.
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Analiza przepisów dotyczących płacy minimalnej 
w Chińskiej Republice Ludowej wymaga wskazania zasad 
funkcjonowania rynku pracy w tym kraju. W pierwszej 
kolejności zostanie poddana charakterystyce sytuacja 
w zakresie zatrudnienia, która obowiązywała od 1949 
do 1978 roku, następnie zaś stan aktualny. 

Celem tego artykułu jest przedstawienie przepisów 
prawnych dotyczących ustalenia wysokości miesięcznej 
płacy minimalnej w Chinach, jak również wskazanie ana-
logicznych regulacji w odniesieniu do stawek godzino-
wych za pracę świadczoną w niepełnym wymiarze czasu 
pracy.

Artykuł wskazuje również element praktyczny w po-
staci obowiązujących w Państwie Środka standardów 
w zakresie stosowanej polityki płacowej, z uwzględnie-
niem podziału na poszczególne prowincje, miasta wy-
dzielone podlegające bezpośrednio rządowi centralne-
mu, jak również regiony autonomiczne. 

Gospodarka centralnie planowana
 – aspekt historyczny

Należy zauważyć, że wraz z proklamowaniem Chińskiej 
Republiki Ludowej w dniu 1 października 1949 roku, w pań-
stwie zaczął obowiązywać system zatrudnienia charakte-
rystyczny dla modelu gospodarki planowanej. Oznaczało 
to uznanie wszystkich środków produkcji za własność pań-
stwową, natomiast obywatelowi będącemu ich współwła-
ścicielem przyznano prawo do pracy. W tym kontekście na 
uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z koncepcją socjalistycz-
ną, obywatele mieli zarówno prawo, jak również obowiązek 
pracy. Wiązało się to w praktyce z podejmowaniem kontroli 
przez władze centralne państwa nie tylko w odniesieniu do 
czynników produkcji, ale przede wszystkim wobec pracy. 
Początkowy okres od powstania Chińskiej Republiki Ludo-
wej charakteryzowała wysoka stopa bezrobocia. Naprzeciw 
temu problemowi wyszły władze państwa, które uznały za 
konieczne powzięcie odpowiednich środków przeciwdzia-
łających tej sytuacji. Znamienny był 1957 rok, kiedy zosta-
ła zwiększona liczba miejsc pracy na obszarach miast, jak 
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również był możliwy przepływ zasobów ludzkich z terenów 
wiejskich. Mając na uwadze działania władz państwowych 
należy podkreślić, że podejmowane działania koncentro-
wały się wokół centralizacji i kontroli względem alokacji 
zarówno sił wytwórczych oraz oddzielenia rynku pracy 
obszarów miejskich i wiejskich. Cechą charakterystyczną 
wspomnianego systemu zatrudnienia było tworzenie 5-let-
nich planów, które określały kierunki rozwoju całego sekto-
ra. Tworzenie planów ewoluowało ostatecznie w kierunku 
tzw. „przydziałów rekrutacyjnych”. U podstaw wdrożenia 
tej idei leżała chęć zapewnienia poprawy nie tylko sytuacji 
gospodarczej w kraju, ale również utrzymania stabilizacji 
o charakterze politycznym. System „przydziałów rekruta-
cyjnych”, określany również terminem „centralny system 
alokacji zasobów pracowniczych”, sprowadzał się do ścisłej 
kontroli w zakresie zatrudnienia. Władze na szczeblu cen-
tralnym podejmowały tym samym decyzje zatwierdzające 
przeprowadzone postępowania rekrutacyjne w poszczegól-
nych jednostkach państwowych, a także wskazywały kwali-
fikacje, jakie powinni posiadać pracownicy na danym stano-
wisku. To one również podejmowały decyzje, kto zostanie 
zatrudniony. Pracownicy nie mieli więc żadnego wyboru. 
Zdarzały się tym samym sytuacje, że małżeństwa ulegały 
rozdzieleniu, a pracownicy byli oddelegowani do pracy na 
odległych obszarach. Taka polityka ze strony władz central-
nych skutkowała ograniczeniem mobilności pracowników. 
Było to natomiast celowym zabiegiem ukierunkowanym na 
kontrolę w zakresie „pełnego zatrudnienia” (Wang, Zhao 
2012: 389-391). Należy zauważyć, że władze nie uznawa-
ły możliwości, aby w państwie istniało bezrobocie. Było to 
sprzeczne z ideologią socjalistyczną. Prowadziło to do sytu-
acji sztucznego tworzenia i obsadzania miejsc pracy. W kon-
sekwencji pracownicy nie wykazywali się odpowiednim 
poziomem kwalifikacji. Każdy problem w zakresie zatrud-
nienia był również rozwiązywany przez państwo. Tytułem 
przykładu, w latach 60. ubiegłego stulecia w Chinach brako-
wało miejsc pracy dla młodych ludzi. Została więc podjęta 
decyzja o przeniesieniu osób zamieszkałych w miastach na 
obszary wiejskie. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym 
regulowanie rynku pracy było istnienie obowiązku meldun-
kowego, określanego powszechnie terminem hukou 户口. 
Wprowadzenie rozwiązania prowadziło do uniemożliwie-
nia mobilności pracownikom pomiędzy sektorami (miej-
skim i wiejskim) w zakresie poszukiwania i podejmowania 
pracy. Bezpośrednim przejawem tak ukształtowanego po-
działu było przyznanie pracownikom „rolniczego hukou” 
bądź „nierolniczego hukou”, które było przeznaczone dla 
mieszkańców miast (Wang, Zhao 2012: 393; Xin 2012). 
W Chinach powszechnym zjawiskiem było występowanie 
bezrobocia ukrytego. Ten rodzaj jest charakterystyczny dla 

gospodarek planowanych. W ramach tego rodzaju bezro-
bocia pracownicy posiadają pracę, natomiast wykonują 
ją nieefektywnie oraz nie posiadają odpowiednich kwali-
fikacji. Taka sytuacja miała miejsce w Chińskiej Republice 
Ludowej w okresie poprzedzającym wprowadzenie reform 
gospodarczych wpisujących się w politykę „otwarcia Chin 
na świat” (Wang, Zhao 2012: 393-394). Podsumowując 
system zatrudnienia w okresie od 1949 do 1978 roku nale-
ży zauważyć, że istniał wyraźny podział pomiędzy rynkiem 
miejskim i wiejskim, co wynikało z obowiązku meldunko-
wego utrudniającego swobodny przepływ pracowników. 
Powszechnym zjawiskiem było również występowanie 
ukrytego bezrobocia. W stosunku do osób zatrudnionych 
była zaś stosowana polityka „dożywotniego zatrudnienia”. 
Innymi słowy osoba raz zatrudniona w przedsiębiorstwie 
państwowym cieszyła się stałą pensją oraz bezpieczeń-
stwem socjalnym. 

Reforma ku gospodarce rynkowej

W 1980 roku decyzją Komunistycznej Partii Chin umoż-
liwiono obywatelom swobodne podejmowanie pracy. Była 
to pierwsza oznaka przejścia od gospodarki planowanej 
w zakresie zatrudniania ku mechanizmom gospodarki 
rynkowej. Wprowadzono również możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy formami zatrudnienia. W ten sposób 
pracownicy mogli podejmować pracę nie tylko w przedsię-
biorstwach państwowych, jak to miało miejsce dotychczas, 
ale również w gospodarce kolektywnej bądź w formie sa-
mozatrudnienia. Kolejnym etapem zmian była likwidacja 
„dożywotniego zatrudnienia” na rzecz tzw. kontraktów pra-
cowniczych. Wobec osób zwolnionych były przewidziane 
programy pomocowe. Zapewniono im również minimum 
socjalne (Wang, Zhao 2012: 395-398). Należy zauważyć, że 
władze państwa nie pozostawiły zwalnianych pracowników 
samych sobie, lecz udzielały im stosownego wsparcia. Bu-
dowa rynku pracy opartego na zasadach rynkowych oraz 
nowego systemu zatrudnienia była nieodzownym elemen-
tem koncepcji socjalistycznej gospodarki rynkowej. Proces 
ten przebiegał stopniowo, aby przystosować pracowników 
do nowej sytuacji na rynku pracy. Na szczególną uwagę 
zasługują programy umożliwiające przekwalifikowanie. 
Jak podaje Wang Yanzhong i Zhao Xi w latach 1993-1996 
programem tym zostało objętych łącznie co najmniej 5 
milionów pracowników, spośród których połowa w wy-
niku udziału we wspomnianym programie podjęła inne 
zatrudnienie. Oprócz przekwalifikowania, państwo stanę-
ło również przed problemem zasiłków dla bezrobotnych. 
Jak już wspomniano, sama idea występowania bezrobocia 
w socjalizmie chińskim była niedopuszczalna. Pomimo wy-
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stępowania ukrytego bezrobocia nie było potrzeb tworze-
nia specjalnych form pomocy dla bezrobotnych. Sytuacja 
uległa natomiast zmianie pod koniec lat 90. ubiegłego stu-
lecia. Wprowadzenie socjalistycznej gospodarki rynkowej 
oraz regulowanie rynku pracy za pomocą popytu i podaży 
wymusiło podjęcie stosownych prac również w tym zakre-
sie (Wang, Zhao 2012: 403-404). Innymi słowy, koncepcja 
wdrożenia socjalistycznej gospodarki rynkowej w Chinach 
skutkowała utworzeniem rynku pracy. Bezpośrednim prze-
jawem wprowadzanych zmian była możliwość doboru pra-
cowników wedle posiadanych przez nich kwalifikacji. Pra-
cownikom również przyznano więcej swobody w zakresie 
wyboru przyszłego pracodawcy. Zmiany dotyczyły ponadto 
polityki wynagrodzenia (Xing, Xu 2016). Prowincja Guang-
dong, jako pierwsza, podjęła decyzję o wprowadzeniu lo-
kalnych przepisów dotyczących ustalania minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę już w latach 80. ubiegłego stulecia. 
U podstaw przyjęcia takiego rozwiązania leżały takie czyn-
niki, jak niewielkie płace oraz wysoki wskaźnik inflacji (Dre-
ger, Kosfeld, Zhang 2016). Pierwsze ogólnokrajowe regula-
cje prawne dotyczące płacy minimalnej zostały uchwalone 
w 1993 roku, natomiast w roku kolejnym zostały one ujęte 
w chińskim kodeksie pracy. Z uwagi na fakt, że przepisy te 
nie były efektywne, a kwota minimalnego wynagrodzenia 
rosła w wolnym tempie, władze chińskie wyszły naprzeciw 
temu problemowi tworząc nowe przepisy (Fang, Lin 2015; 
Ye, Gindling, Li 2015). 

Wynagrodzenie minimalne – aspekty prawne

Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia mini-
malnego w Chińskiej Republice Ludowej zostały ustalone 
na mocy zarządzenia wydanego przez Ministerstwo Pracy 
i Bezpieczeństwa Społecznego w dniu 30 grudnia 2003 roku. 
Ustalono 2-miesięczny termin vacatio legis, co oznacza, że 
przepisy weszły w życie z dniem 1 marca 2004 roku. Przepisy 
dotyczące płacy minimalnej pozostają w zgodzie z kodeksem 
prawa pracy, jak również innymi regulacjami, które wydaje 
Rada Państwowa. Należy zauważyć, że podstawowym celem 
tego aktu było zapewnienie minimalnego wynagrodzenia 
wszystkim pracownikom oraz członkom ich rodzin (artykuł 
1 Provisions on Minimum Wages, dalej: PMW). Pod wzglę-
dem prawnym zarządzenie obejmuje ochroną pracowników 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach, jak i zajmujących się 
działalnością prywatną. Podlegają jej także pracownicy or-
ganów państwowych, instytucji publicznych oraz organizacji 
społecznych (artykuł 2 PMW). W artykule 3 tego zarządzenia 
została przedstawiona definicja legalna pojęcia „standardy 
w zakresie wynagrodzenia minimalnego”. Pod tym terminem 
należy rozumieć płacę minimalną, którą otrzymuje pracow-

nik w związku ze świadczoną przez niego pracą bądź zgod-
nie z wymiarem czasu pracy określonym w umowie o pracę. 
Wiąże się to z pojęciem „pracy zwyczajnej”, czy też „pracy 
normalnej” – (chiń. zhengchang laodong正常劳动) (artykuł 
3 PMW). 

W Chinach wyróżniamy dwa rodzaje „standardów mi-
nimalnego wynagrodzenia”. Pierwszy odnosi się do mie-
sięcznej płacy minimalnej stosowanej wobec pracowni-
ków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, drugi 
zaś dotyczy minimalnej stawki godzinowej. Ten rodzaj ma 
zastosowanie w przypadku pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy (artykuł 5 PMW). Za-
rządzenie precyzuje także, jakimi przesłankami należy kie-
rować się przy ustalaniu miesięcznego minimalnego wyna-
grodzenia. Należą do nich m.in. koszty życia pracowników 
danej społeczności lokalnej, indeks kosztów konsumpcji 
czy wysokość składki na ubezpieczenie społeczne. Warto 
zauważyć, że w Chinach zostało przyjęte rozwiązanie, zgod-
nie z którym każda prowincja, a także miasto wydzielone 
i region autonomiczny, ustala własne stawki minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki go-
dzinowej. Takie rozwiązanie podyktowane jest faktem, że 
w Chinach występuje dość wysoki poziom zróżnicowania 
nie tylko pod względem poziomu rozwoju, ale również 
kosztów utrzymania w zależności od regionu. Tym samym 
przekazanie kompetencji w zakresie ustalania wysokości 
wspomnianych wynagrodzeń i stawek godzinowych wła-
dzom lokalnym ma na celu dostosowanie ich do realiów 
życiowych. Mają one uwzględniać szereg okoliczności, m.in. 
minimalne koszty utrzymania danej społeczności lokalnej 
czy wskaźnik cen konsumpcyjnych (artykuł 6 PMW). Szcze-
gółowo determinanty, które należy wziąć pod uwagę usta-
lając kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, zostały określone w załączniku do wspomnianego 
zarządzenia Ministerstwa Pracy i Bezpieczeństwa Społecz-
nego. Należą do nich: koszty życia mieszkańców, składki 
na ubezpieczenie społeczne, w tym na fundusz mieszkal-
ny1, średnia płaca, stopa bezrobocia oraz poziom rozwoju 
ekonomicznego danego regionu. Analiza tych wszystkich 
czynników łącznie wpływa na politykę płacową (załącznik 
PMW). Innymi słowy, różne standardy zostały przyjęte 
w zależności od jednostki administracyjnej. Uprawnienie 
do samodzielnego ustalania kwot minimalnego wynagro-
dzenia czy stawek godzinowych przysługuje prowincjom, 
1 W tym przypadku, każdej prowincji przysługują kompetencje do kształ-
towania wysokości składek we własnym zakresie. W Chinach od wynagro-
dzenia za pracę łącznie jest odprowadzanych 5 składek, takich jak składka 
wypadkowa, zdrowotna, na wypadek bezrobocia, emerytalna i macie-
rzyńska. Pracownicy są ponadto zobowiązani do odprowadzania obligato-
ryjnie składki na tzw. fundusz mieszkaniowy (ang. housing fund), zob.: http://
www.china-briefing.com/news/2014/02/24/social-insurance-compliance-
-in-china.html [27.07.2016]. 
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a także regionom autonomicznym2 i miastom, które podle-
gają bezpośrednio rządowi centralnemu (wynika to wprost 
z artykułu 7 PMW). W przekonaniu Autorki, Chiny przyjęły 
odpowiednie rozwiązanie. Dzięki takiemu zabiegowi władze 
mają możliwość dostosowania płac do realnych kosztów ży-
cia w danej prowincji. Co oczywiste, w miastach bardziej 
rozwiniętych przemysłowo i gospodarczo, stawki będą wyż-
sze. Nie należy natomiast uznawać takiej formy ustalania 
wynagrodzenia za przejaw dyskryminacji. Chiny należą bo-
wiem do państw obszernych pod względem terytorialnym, 
a co za tym idzie zróżnicowanych pod względem poziomu 
rozwoju. Wschód kraju jest bardziej rozwinięty. To właśnie 
tam koncentrują się najważniejsze ośrodki finansowe (np. 
Szanghaj). Odmiennie kształtuje się natomiast sytuacja na 
zachodzie kraju, gdzie przeważają tereny rolnicze. Spojrze-
nie na całokształt przyjętych w Chinach rozwiązań prowa-
dzi do wniosku, że zostały one słusznie uregulowane w taki 
sposób. 

Co do zasady, szczegółowe przepisy dotyczące wy-
mienionych kwot są formułowane przez departamenty 
administracyjne ds. pracy i bezpieczeństwa społecznego, 
które funkcjonują na szczeblu prowincjonalnym, w regio-
nach autonomicznych i we wspomnianych miastach wy-
dzielonych. Należy zauważyć, że w Chinach na czele całej 
struktury organizacyjnej znajduje się Ministerstwo Pracy 
i Bezpieczeństwa Społecznego. Posiada ono natomiast 
swoje „oddziały”, które są rozlokowane w całym kraju. Te 
jednostki są bezpośrednio odpowiedzialne za formułowa-
nie stosownych przepisów, ustalanie stawek, wartości po-
datków na ubezpieczenie społeczne, a następnie przekazy-
wanie tych danych do centrali z siedzibą w Pekinie. Staw-
ki, zanim zostaną przedstawione ministerstwu, podlegają 
konsultacjom. W ramach tego typu rokowań uczestniczą 
unie pracy, przedsiębiorstwa czy stowarzyszenia przedsię-
biorców (związki przedsiębiorców). Po uzyskaniu takich in-
formacji, Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego 
jest zobowiązane do zasięgnięcia opinii ze strony Chińskiej 
Unii Pracy (ang. China Labour Union) oraz Chińskiej Ligii 
Przedsiębiorców (ang. China League of Enterprises) bądź 
Chińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców (ang. China 
Association of Entrepreneurs). W ciągu 14 dni od przeka-
zania przez departamenty lokalne programów dotyczących 
kształtowania polityki płacowej w regionie, mogą zostać 
sformułowane odpowiednie sugestie czy rekomendacje 
dotyczące wprowadzenia stosownych zmian. W przypadku, 
gdy nie zostaną one przedstawione lokalnym departamen-
2 W Chinach występuje łącznie pięć regionów autonomicznych. Należą do 
nich: Tybet, Xinjiang zamieszkały przez mniejszość ujgurską, Mongolia We-
wnętrzna, Ninxia Hui oraz Guanxi, zob.: 《中华人民共和国民族区域自治
法》z dnia 31 maja 1984 roku, znowelizowana w dniu 28 lutego 2001 roku, 
http://www.gov.cn/test/2005-07/29/content_18338.htm [27.07.2016].  

tom ds. pracy i bezpieczeństwa społecznego, należy uznać, 
że programy zostały zaakceptowane w takim kształcie, w ja-
kim zostały przedłożone, bez wprowadzenia zmian (artykuł 8 
PMW). Innymi słowy, „milczenie” jest tożsame z udzieleniem 
zgody na wdrożenie w życie polityki płacowej. 

Kolejny etap sprowadza się do powiadomienia stosow-
nych jednostek w prowincjach, regionach autonomicznych  
i miastach miastach wydzielonych. Po upływie 14-dniowe-
go terminu od przekazania programu władzom centralnym, 
uznaje się, że departamenty lokalne uzyskały zgodę na 
wprowadzenie proponowanej polityki w zakresie płac na 
obszarach podlegających ich jurysdykcji. Następnie, depar-
tamenty te są zobowiązane w ciągu 7 dni do przekazania 
informacji na temat nowych zasad w zakresie wynagrodze-
nia (miesięcznej minimalnej płacy oraz minimalnych stawek 
godzinowych), a także procentowej wysokości składek na 
ubezpieczenie społeczne w biuletynie lokalnego rządu oraz 
co istotne, co najmniej w jednej z lokalnych gazet (artykuł 9 
PMW). Cała procedura jest niezwykle przejrzysta i uporząd-
kowana. Na uwagę zasługuje fakt, że poszczególne etapy 
pracy nad wdrażaniem nowej polityki płacowej zostały pre-
cyzyjnie sformułowane. Celem tak ukształtowanych przepi-
sów jest zaznajomienie wszystkich zainteresowanych osób 
z nowymi regulacjami. Niewątpliwie obowiązek ogłoszenia 
odpowiednich przepisów w zakresie ustalania wynagrodzeń 
w lokalnie czytanej gazecie będzie sprzyjał rozpowszech-
nieniu wiedzy na ten temat. Takie rozwiązanie zasługuje na 
aprobatę, gdyż przyczynia się do wzrostu świadomości spo-
łecznej. Obywatele nie muszą szukać stosownych przepi-
sów w oficjalnych publikatorach, natomiast mają możliwość 
zapoznania się z ich treścią za pomocą bardziej dostępnych 
środków przekazu. 

Zgodnie z przepisami o płacy minimalnej, kwoty mie-
sięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz mini-
malnej stawki godzinowej powinny być ustalane raz na dwa 
lata (artykuł 10 PMW). W przytoczonym akcie prawnym 
nie została natomiast wskazana żadna sankcja w sytuacji, 
gdy któraś z jednostek administracyjnych uchyla się od tej 
zasady. Innymi słowy, postulowanym jest aktualizowanie 
standardów w polityce płacowej, natomiast nie ma takie-
go obowiązku prawnego. Należy zauważyć, że większość 
jednostek administracyjnych (prowincji, regionów autono-
micznych czy miast wydzielonych) wdraża tego typu dzia-
łania w przepisowym terminie. Na 31 jednostek zaledwie 
w jednej nie zostały takie standardy dostosowane do no-
wych realiów społecznych. W tym przypadku mowa o pro-
wincji Qinghai, gdzie nadal obowiązuje stawka ustalona 
z dniem 1 maja 2014 roku. W przekonaniu Autorki, słusz-
nie zostało przyjęte takie rozwiązanie, albowiem umożli-
wia dostosowywanie płac do rzeczywiście zmieniających 
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W przypadku, gdy pracodawca uchyla się od takie-
go obowiązku, przepisy o wynagrodzeniach minimalnych 
przewidują obowiązek zgłoszenia takiej sprawy lokalnemu 
departamentowi ds. pracy i bezpieczeństwa społecznego 
(artykuł 12 PMW). 

Jakiekolwiek spory wynikające ze stosowanych stan-
dardów w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę 
podlegają regulacjom prawa pracy (artykuł 13 PMW).

Wymiar praktyczny minimalnej płacy 
i stawek godzinowych w Chinach

W tabeli 1 zostało przedstawione zestawienie aktualnie 
obowiązujących w Chinach kwot miesięcznego minimalne-
go wynagrodzenia za pracę oraz stawek godzinowych z po-

się kosztów utrzymania. Gdyby nie było takiego przepisu, 
mogłoby dojść do sytuacji, że przez kilkanaście lat płace 
byłyby utrzymywane na tym samym poziomie. Narzucenie 
przez władze centralne określonych podwyżek w przypadku 
Chin też nie sprawdziłoby się. Mogłoby się bowiem oka-
zać, że niektóre regiony rozwijają się szybciej i co za tym 
idzie, wzrastają koszty życia i utrzymania, inne zaś nadal 
pozostają obszarami typowo rolniczymi. W tym aspekcie 
należy również pozytywnie ocenić wdrożone przez Chiny 
standardy w zakresie polityki płacowej. 

Przepisy dotyczące płac minimalnych w Chinach nakła-
dają również na pracodawców obowiązek poinformowania 
swoich pracowników o zmianach w wysokości wynagrodzeń. 
W tym celu został przewidziany 10-dniowy termin od ogło-
szenia w biuletynie bądź gazecie lokalnej (artykuł 11 PMW). 

Tabela 1. Wysokość minimalnej płacy oraz stawki godzinowej w Chinach

Lp. Prowincja Kwota brutto
(w RMB)

Dotychczasowa 
kwota brutto 

(w RMB)

Wzrost
(w %)

Stawka za godzinę
(w RMB)

Data
obowiązkowa

1. Szanghaj 2 190 2 020 8,4% 19,0 01.04.2016 r.
2. Tianjin 1 950 1 850 5,4% 19,5 01.07.2016 r.
3. Guangdong 1 895 1 895 0,0% 18,3 29.02.2016 r.
4. Zhejiang 1 860 1 650 12,7% 17,0 01.11.2015 r.
5. Jiangsu 1 770 1 630 8,6% 15,5 01.01.2016 r.
6. Pekin 1 720 1 560 10,3% 18,7 01.04.2015 r.
7. Shandong 1 710 1 600 6,8% 17,1 01.06.2016 r.
8. Xinjiang 1 670 1 520 9,9% 16,7 01.07.2015 r.
9. Mongolia Wewnętrzna 1 640 1 500 9,3% 13,3 01.07.2015 r.

10. Shanxi 1 620 1 450 11,7% 17,7 01.05.2016 r.
11. Henan 1 600 1 400 14,3% 15,0 01.07.2015 r.
12. Guizhou 1 600 1 250 28,0% 17,0 01.10.2015 r.
13. Yunnan 1 570 1 420 10,6% 14,0 01.09.2015 r.
14. Hubei 1 550 1 300 19,2% 16,0 01.09.2015 r.
15. Liaoning 1 530 1 300 17,7% 15,0 01.01.2016 r.
16. Jiangxi 1 530 1 390 10,1% 15,3 01.10.2015 r.
17. Anhui 1 520 1 260 20,6% 16,0 01.11.2015 r.
18. Fujian 1 500 1 320 13,6% 16,0 01.08.2015 r.
19. Chongqing 1 500 1 250 20,0% 15,0 01.01.2016 r.
20. Sichuan 1 500 1 400 7,1% 15,7 01.07.2015 r.
21. Hebei 1 480 1 320 12,1% 15,0 01.12.2014 r.
22. Jilin 1 480 1 320 12,1% 13,5 01.12.2015 r.
23. Heilongjiang 1 480 1 160 27,6% 14,2 01.10.2015 r.
24. Shaanxi 1 480 1 280 15,6% 14,8 01.05.2015 r.
25. Ninxia 1 480 1 300 13,9% 14,0 01.11.2015 r.
26. Gansu 1 470 1 350 8,9% 15,5 01.04.2015 r.
27. Hainan 1 430 1 270 12,6% 12,6 01.05.2016 r.
28. Guangxi 1 400 1 200 16,7% 13,5 01.01.2015 r.
29. Tybet 1 400 1 200 16,7% 13,0 01.01.2015 r.
30. Hunan 1 390 1 265 9,9% 13,5 01.01.2015 r.
31. Qinghai 1 270 1 050 20,9% 12,7 01.05.2014 r.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych, http://www.chinanews.com/gn/2016/05-
31/7888544.shtml [27.07.2016]; http://www.chashebao.com/cities/ [27.07.2016] i lokalnych gazet poszczególnych prowincji. 
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Chongqing zajęło 19 lokatę w przedstawionym zestawieniu, 
z wynagrodzeniem odpowiadającym 1 500 juanów. Porów-
nanie sytuacji płacowej w tych czterech miastach wydzie-
lonych jest dość zaskakujące. Szczególnie budzi zdziwienie 
usytuowanie Pekinu na tak niskiej pozycji. Zazwyczaj stoli-
ce państw należą do najlepiej płatnych miejsc, natomiast 
w tym przypadku sytuacja kształtuje się inaczej. Wynika to 
z faktu, że Szanghaj w latach 90. ubiegłego stulecia został 
swego rodzaju laboratorium, gdzie umożliwiono szybki 
rozwój gospodarczy. Pudong znalazł się wśród czołowych 
ośrodków finansowych (Sang 1993). Aktualnie Szanghaj jest 
najbardziej zaludnionym miastem w Chinach. 

Porównując politykę płacową w chińskich regionach 
autonomicznych należy zauważyć, że największe minimalne 
zarobki są gwarantowane w Xinjiang (w wysokości 1 670 ju-
anów), następnie w Mongolii Wewnętrznej (1 640 juanów), 
natomiast najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Ty-
becie, gdzie pracownicy otrzymują zaledwie 1 400 juanów. 

Najwyższa stawka godzinowa jest w Tianjin i wyno-
si 19,5 juana. Została ona wprowadzona z dniem 1 lipca 
2016 roku. Wśród najwyższych wartości stawek godzino-
wych należy wskazać Szanghaj (19 juanów) oraz Pekin (18,7 
juanów). Najniższa stawka obowiązuje w prowincji Hainan 
(12,6 juana). Ustalono taką wartość z dniem 1 maja 2016 
roku. Wśród miast wydzielonych (Szanghaj, Pekin, Tianjin 
i Chongqing) najniższa stawka godzinowa została ustalona 
w Chongqing i wynosi od 1 stycznia 2016 roku 15 juanów. 
Analizując wartość stawek godzinowych w regionach au-
tonomicznych, najlepiej sytuacja kształtuje się w Xinjiang 
(16,7 juanów), najgorzej zaś w Tybecie (13 juanów). 

 
Podsumowanie 

Rozwiązania przyjęte w Chińskiej Republice Ludowej 
niezwykle precyzyjnie regulują kwestie związane z polity-
ką płacową w tym kraju. Niewątpliwie wszystko jest upo-
rządkowane i dostosowane do realiów danej społeczności. 
Minimalne wynagrodzenia za pracę są ustalane w opar-
ciu o koszty życia rzeczywiście występujące w określonej 
prowincji. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 
w tym, że Państwo Środka jest obszerne pod względem 
zajmowanego terytorium oraz zróżnicowane gospodarczo. 
Z uwagi na to, że prowincja również wykazuje cechy różno-
rodności, albowiem na jej obszarze znajdują się zarówno 
metropolie liczące kilka bądź kilkanaście milionów ludzi, jak 
też mniejsze miejscowości i wsie. Dodatkowo może zdarzyć 
się sytuacja, że oprócz jednego ośrodka przemysłowego 
w ramach prowincji, pozostałe tereny to obszary typowo 
rolnicze. Z tego właśnie powodu wynikają różnice w pła-
cach minimalnych w Chińskiej Republice Ludowej. 

działem na prowincje, miasta wydzielone i regiony auto-
nomiczne. Na potrzeby niniejszego opracowania przedsta-
wiono minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę oraz 
stawkę godzinową, które są najwyższe w danej prowincji3.

W przypadku Chin kontynentalnych sytuacja jest o tyle 
skomplikowana, że poszczególne prowincje dzielą się następ-
nie na dystrykty. Każdy z nich może natomiast ustalić w swo-
im obszarze administracyjnym własne kwoty minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia i stawki godzinowej. W zależ-
ności od prowincji, różna jest liczba dystryktów. Szczegółowe 
informacje na ten temat są dostępne w lokalnych biulety-
nach departamentów pracy i bezpieczeństwa społeczne-
go, które określają standardy w zakresie polityki płacowej. 
Podane w tabeli 1 dane dotyczące kwot brutto w RMB dla 
poszczególnych regionów należy odczytywać jako minimalne 
miesięczne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w najbo-
gatszym dystrykcie danej prowincji. Oznacza to, że w danej 
prowincji mogą być wypłacane niższe płace niż te wskazane 
w zestawieniu, natomiast różnice te są nieznaczne.

Najwyższa miesięczna płaca minimalna obowiązuje 
w Szanghaju od 1 kwietnia 2016 roku i jest równa 2 190 
juanów. W stosunku do poprzedniej kwoty, wynagrodzenie 
uległo zwiększeniu o 170 juanów, czyli o 8,4%. Najniższe mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w Chinach 1 270 
juanów i dotyczy prowincji Qinghai położonej na zachodzie 
kraju. Należy mimo wszystko pozytywnie ocenić sytuację 
w tym regionie, z uwagi na fakt, że w porównaniu z po-
przednim wymiarem miesięcznego minimalnego wynagro-
dzenia nastąpił wzrost aż o 20,9%. Wcześniej pracownicy 
zatrudnieni w tej prowincji otrzymywali tylko 1 050 juanów, 
sytuacja uległa w znacznym stopniu poprawie. 

Na uwagę zasługuje również przypadek prowincji Gu-
angdong, w której zostały utrzymane dotychczasowe stawki 
miesięcznego wynagrodzenia. Wynoszą one 1 895 juanów. 
Warto również zwrócić uwagę, że najwyższe podwyżki mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę zostały odnotowane 
w prowincji Guizhou (położonej na południu kraju) oraz 
Heilongjiang (najbardziej wysuniętego regionu na północ), 
gdzie wynosiły one odpowiednio 28% i 27,6%. Najniższe 
podwyżki dotyczyły natomiast, oprócz wspomnianego Gu-
angdong, miasta wydzielonego Tianjin (zaledwie 5,4%) oraz 
prowincji Shandong odpowiadającej tylko 6,8%. 

Analiza sytuacji płacowej w zakresie minimalnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w miastach wydzielonych prowa-
dzi do wniosku, że najlepiej pracownicy zarabiają w Szang-
haju (2 190 juanów), następnie w Tianjin (1 950 juanów). 
Dopiero na trzecim miejscu znalazł się Pekin z kwotą równą 
1 720 juanów. Ostatnie, czwarte miasto wydzielone, czyli 

3 W praktyce poszczególne prowincje dzielą się jeszcze na tzw. dystrykty 
(chin. diqu 地区), które następnie dzielą się na klasy, kategorie (chin. lei 类). 
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Pomimo wskazanych trudności w zakresie regulowa-
nia polityki płacowej w Państwie Środka, należy pozytywnie 
ocenić przyjęte rozwiązania. Niewątpliwie przyczyniają się 
one do podnoszenia standardów życia ludności oraz za-
pewniają pracownikom pewnego rodzaju bezpieczeństwo 
pod względem finansowym. Analiza przepisów prawnych 
regulujących te kwestie oraz wskazanie wymiaru praktycz-
nego tego zagadnienia prowadzi do wniosku, że w Chinach 
mamy do czynienia z wysokim stopniem dysproporcji 
społecznej. Z jednej strony wielkie, szybko rozwijające się 
metropolie, z drugiej zaś tereny mniej zurbanizowane, rol-
nicze. Ten czynnik i rodzące się w związku z tym problemy 
będą niezwykle istotne w najbliższej przyszłości. 

R E K L A M A
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Prace wzbronione kobietom

Jednym z głównych przejawów ochrony pracy kobiet 
jest zakaz ich zatrudniania przy pracach szczególnie uciąż-
liwych i szkodliwych dla zdrowia. Ochrona ta ma charakter 
bezwzględny co oznacza, że nawet za zgodą kobiety nie 
można jej zatrudniać przy pracach zabronionych. Ochrona 
wynika z biologicznych oraz kulturowych różnic pomiędzy 
kobietą a mężczyzną. Cechy fizyczne i biologiczne kobiet 
stawiają je w gorszej sytuacji zawodowej niż mężczyzn. 
Dlatego też dążenie do zapewnienia równych szans kobie-
tom i mężczyznom jest tak istotne. Szanse te częściowo 
wyrównują zapisy prawa pracy związane z ochroną pracy 
kobiet. Dodatkowe uprawnienia kobiet nie są konkuren-
cją dla mężczyzn (Grewiński 2009). Ochrona pracy kobiet 
w kwestii wykazu prac im wzbronionych dotyczy wszyst-
kich kobiet bez względu na ich wiek, okres zatrudnienia czy 
rodzaj umowy. Naruszenie tego zakazu przez pracodawcę 
upoważnia kobietę do odmowy wykonywania pracy. Zakazy 
te chronią kobiety przed wysiłkiem fizycznym, transportem 
ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. Zakazami objęte są 
prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, prace 
w hałasie oraz w drganiach, prace narażające na działanie 
pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego 
oraz nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekrano-
wych, prace pod ziemią, prace poniżej poziomu gruntu 
oraz na wysokości, prace w podwyższonym lub obniżonym 

Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza działań 
państwa w zakresie ochrony pracy kobiet w aspekcie urlo-
pu macierzyńskiego. 

Analizie poddane zostaną powszechnie obowiązujące 
konstrukcje prawne, wpływające na sytuację kobiet we 
wszystkich zakładach pracy (analiza ogólna).

Współcześnie, niezależnie od przepisów gwarantują-
cych kobietom równe traktowanie w stosunkach pracy, 
europejskie prawo pracy przyznaje im dodatkowe upraw-
nienia związane z ciążą i porodem.

 Podstawowym aktem prawnym podejmującym za-
gadnienie ochrony pracy kobiet w szczególnej sytuacji 
(macierzyństwa) jest Dyrektywa nr 85/92 z dnia 19 paź-
dziernika 1992 roku w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpie-
czeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (Dyrek-
tywa nr 85/92 z 19.10.1992 r. 2016).

Dyrektywa reguluje trzy podstawowe zagadnienia: 

• ochronę zdrowia kobiety w ciąży przed szkodliwymi 
warunkami w pracy; 

• zakaz rozwiązywania stosunku pracy;

• urlop macierzyński. 

Agnieszka Kwiatkowska, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, 
Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu

Działania państwa w zakresie ochrony pracy 
kobiet w aspekcie urlopu macierzyńskiego

State actions for the protection 
of women’s work in the context of maternity leave

Maternity leave is a special kind of holiday enjoyed by em-
ployees who gave birth to a child (it is allowed to use a part of 
the leave before childbirth). During this time, the employee is 
entitled to maternity allowance. The use of maternity leave is 
regulated by the Labour Code. Maternity leave depends on the 
number of children born in one confinement.

Keywords: protection, allowance, maternity leave.

Urlop macierzyński jest szczególnym rodzajem urlopu przysłu-
gującym pracownicy, która urodziła dziecko (dozwolone jest rów-
nież wykorzystanie części urlopu przed porodem). W tym czasie 
przysługuje prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Korzysta-
nie z urlopu macierzyńskiego reguluje Kodeks pracy. Wymiar urlopu 
macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy 
jednym porodzie.

Słowa kluczowe: ochrona, zasiłek, urlop macierzyński.
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porodu. Kolejną regulacją nadającą uprawnienia pracow-
nikom w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego 
jest zasada, zgodnie z którą w przypadku przywrócenia do 
pracy wyrokiem sądowym przysługuje prawo do wynagro-
dzenia za cały okres pozostawania bez pracy (artykuł 47 
i 57 § 2 Kodeksu pracy oraz artykuł 177 § 4 Kodeksu pracy).

Uprawnienia kobiet w ciąży
 i opiekujących sią dziećmi

Podstawowy urlop macierzyński trwa w sumie 20 ty-
godni, jednak 14 z nich przysługuje tylko matce dziecka. 
Jest on przy tym obligatoryjny, jeżeli więc matka zdecy-
duje się wrócić do pracy, pozostałe 6 tygodni urlopu wy-
korzystuje ojciec dziecka. Najpóźniej na 7 dni przed przy-
stąpieniem do pracy kobieta składa pracodawcy pisemny 
wniosek o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, do 
którego dołącza zaświadczenie z miejsca pracy ojca po-
twierdzające, że zostaje mu udzielony urlop tuż po zakoń-
czeniu go przez matkę. 

Urlop macierzyński można wykorzystać także czę-
ściowo przed przewidywaną datą porodu – co najmniej 
2 tygodnie przed terminem i w sumie nie więcej niż 6 ty-
godni samego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowy urlop 
macierzyński jest dobrowolny i udzielany jest na wniosek 
osoby chcącej przedłużyć okres pozostawania z dzieckiem 
z 14-dniowym wyprzedzeniem. Matka może też, nie póź-
niej niż 14 dni po porodzie, złożyć jeden wspólny wniosek 
o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie ma-
cierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w peł-
nym wymiarze (a po nim jeszcze urlopu rodzicielskiego).  
Do urlopu macierzyńskiego jest uprawniona mniejsza 
liczba osób niż do zasiłku macierzyńskiego (http://praca.
gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macie-
rzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html 2016).

Zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS przysługu-
je nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale 
wszystkim podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Tak 
więc prawo do niego mają także dobrowolnie opłacające 
składkę chorobową osoby zatrudnione na umowę zlece-
nie czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie 
ma natomiast możliwości uzyskania zasiłku przy umowie 
o dzieło, ponieważ składka nie może być w ogóle w tym 
wypadku odprowadzana. Wysokość zasiłku jest wyliczana 
na podstawie przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika wypłaconego za okres ostatniego roku, przy-
padającego przed przejściem pracownika na urlop macie-
rzyński (i rodzicielski). Jeśli czas pracy był krótszy, wysokość 
zasiłku jest wyliczana w oparciu o cały okres zatrudnienia. 

ciśnieniu, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi, prace w narażeniu na działanie szkodliwych 
substancji chemicznych, prace grożące ciężkimi uraza-
mi fizycznymi oraz psychicznymi. Z pewnością powyższy 
wachlarz prac zabronionych jest pozytywem w zakresie 
ochrony pracy i zdrowia kobiet, zatem polityka państwa 
polskiego w tym kierunku wydaje się być właściwa (Uści-
ska 1992).

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży 
i w okresie urlopu macierzyńskiego

Jak czytamy w „Prawie pracy w pytaniach i odpowie-
dziach” M. Gersdorf i K. Rączki (Gersdorf, Rączka 2009) 
– urlop macierzyński jest odpłatnym okresem zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy, ustanowionym ze względu 
na potrzebę wzmożonej ochrony zdrowia oraz sprawności 
psychofizycznej kobiety w ostatnim okresie ciąży w celu za-
pewnienia jak najlepszego porodu oraz w celu zapewnienia 
regeneracji sił po odbytym porodzie. A. Kisielewicz definiu-
je urlop macierzyński jako bezwarunkowe, obowiązkowe 
zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem dziecka (Ki-
sielewicz 2008). Urlop macierzyński służy nie tylko kobiecie 
– matce nowonarodzonego dziecka, ale również dziecku 
(Godlewska 1984). Urlop macierzyński ustanowiony został 
również w celu opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie 
jego życia oraz w celu jego adaptacji w rodzinie. 

Zakaz wypowiadania umowy o pracę kobiecie ciężar-
nej, korzystającej z urlopu macierzyńskiego lub mężczyźnie 
wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego, obowiązuje również w przypadku upadło-
ści lub likwidacji zakładu pracy (Patulski i inni 2004). W ta-
kich przypadkach pracodawca w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową reprezentującą pracownika ustala 
termin rozwiązania stosunku pracy. Do momentu ustania 
zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest zapewnić pra-
cownikowi możliwość wykonywania pracy wykonywanej 
dotychczas lub innej, odpowiedniej do jego kwalifikacji 
i stanu ciąży, pracy. W przypadku braku możliwości zapew-
nienia takiej pracy pracownicy do dnia porodu – pracowni-
cy przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 
Z pewnością zakaz wypowiadania umowy o pracę kobiecie 
ciężarnej pozytywnie wpływa na jej zdrowie w tym okresie. 
Zatem Autorka pozytywnie ocenia politykę państwa w tym 
zakresie. Podobnie jak w przypadku ochrony pracy kobiet 
ciężarnych, kobiety zatrudnione na umowę na okres prób-
ny nieprzekraczający miesiąca nie są poddane szczególnej 
ochronie. Kobiety zatrudnione na okres próbny dłuższy niż 
miesiąc mają zapewnione przedłużenie umowy do dnia 

http://podroze.dziennik.pl/
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macierzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macierzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macierzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html
http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/c/czas-pracy
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• pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy 
o pracę na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy, z którą umowa o pracę zosta-
ła przedłużona do dnia porodu. W takim bowiem 
przypadku urodzenie dziecka ma miejsce w okresie 
ubezpieczenia.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie uro-
dzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
(zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie 
ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało 
to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przy-
padku, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu 
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracow-
nicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej 
do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskie-
go (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r. poz. 159, art. 30).

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także 
ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowa-
nie, na takich samych zasadach, które dotyczą ubezpieczo-
nej. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia 
przez nią dziecka albo w razie przerwania okresu wypłaty 
zasiłku macierzyńskiego na okres, w którym ubezpieczona 
matka dziecka przebywa w szpitalu, zasiłek macierzyński 
przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub innemu 
ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli prze-
rwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodze-
nia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie wynosi 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 i 1662, art. 180 § 1): 

• 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jed-
nego dziecka przy jednym porodzie;

• 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwoj-
ga dzieci przy jednym porodzie;

• 33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga 
dzieci przy jednym porodzie;

• 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia 
czworga dzieci przy jednym porodzie;

• 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pię-
ciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu 
dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma 
prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni 
(56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od 

Według ustawodawstwa polskiego zasiłek macierzyński 
przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym (http:// 
www.zus.pl 2016): 

• pracownikom; 
• członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

i spółdzielni kółek rolniczych; 
• osobom wykonującym pracę nakładczą; 
• osobom wykonującym pracę na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

• osobom z nimi współpracującym, w tym osobom 
świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywnia-
jącej (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457);

• osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz 
osobom z nimi współpracującym; 

• osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie 
skierowania do pracy, w czasie odbywania kary po-
zbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

• osobom odbywającym służbę zastępczą;
• duchownym. 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu 
wyczekiwania. Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy od-
powiadające okresom (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r. poz. 159, art. 29):

• urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego;

• dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowe-
go urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

• urlopu rodzicielskiego;
• urlopu ojcowskiego.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubez-
pieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub 
w okresie urlopu wychowawczego (http://www.zus.pl 2016): 

• urodziła dziecko; 
• przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku 

życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku 
do 10 roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
jego przysposobienia; 

• przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka wobec którego pod-
jęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,  
w wieku do 10 roku życia w ramach rodziny zastęp-
czej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej; 

http://www.zus.pl
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rzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
ale nie mogą korzystać z nich równocześnie. 

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje (Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502 i 1662, art. 182):

• w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wycho-
wanie:

 ͳ od 1 stycznia 2012 roku do 16 czerwca 2013 roku 
– w wymiarze do 4 tygodni;

 ͳ od 17 czerwca 2013 roku – w wymiarze do 6 ty-
godni;

• w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 
przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na 
wychowanie:

 ͳ od 1 stycznia 2012 roku do 16 czerwca 2013 roku 
– w wymiarze do 6 tygodni; 

 ͳ od 17 czerwca 2013 roku – w wymiarze do 8 ty-
godni.

Zasiłek macierzyński, przez okres ustalony jako okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługu-
je nie tylko pracownikom korzystającym z takich urlopów. 
Przysługuje również innym ubezpieczonym podlegającym 
ubezpieczeniu chorobowemu. 

Od dnia 17 czerwca 2013 roku zasiłek macierzyń-
ski przysługuje również przez okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego. Zasi-
łek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przy-
sługuje zarówno w związku z urodzeniem dziecka, jak  
i w związku z przyjęciem na wychowanie dziecka w wie-
ku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, dziec-
ka w wieku do 10 roku życia i wystąpieniem do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spra-
wie jego przysposobienia lub przyjęciem na wychowanie 
dziecka w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej. Warunkiem nabycia prawa do za-
siłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu 
rodzicielskiego jest wykorzystanie zasiłku macierzyńskiego 
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze obowiązującym od 17 czerwca 2013 roku.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres odpowia-
dający okresowi urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygo-
dni i można go wykorzystać w całości lub maksymalnie  
w trzech częściach, następujących bezpośrednio po sobie, 

dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 
8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku 
macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Za-
siłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie 
przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez dziecko 10 roku życia (http://www.zus.pl 2016). 

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskie-
go za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezy-
gnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do 
pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobiera-
nia zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony oj-
ciec dziecka. Zasada ta ma także odpowiednie zastosowanie  
w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie (Ustawa 
z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa, Dz.U. z 2014 r., poz.159, art. 29, ust. 4a).

W przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, 
ubezpieczona może po wykorzystaniu zasiłku macierzyń-
skiego przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie prze-
rwać okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a pozostałą 
jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wypi-
saniu dziecka ze szpitala (Komentarz do ustawy z dnia 25 
czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wy-
brane zagadnienia).

W przypadku, gdy opieki szpitalnej wymaga ubezpie-
czona, może ona przerwać pobieranie zasiłku macierzyń-
skiego po wykorzystaniu przez nią zasiłku w wymiarze 8 ty-
godni po porodzie. Natomiast ubezpieczony – ojciec dziec-
ka ma prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiada-
jącej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu. Łączny wy-
miar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubez-
pieczoną matkę dziecka i ubezpieczonego ojca dziecka nie 
może jednak przekraczać wymiaru określonego przepisami 
Kodeksu pracy. Również w przypadku, gdy ubezpieczona, 
która przyjęła dziecko na wychowanie, przebywa w szpita-
lu, może ona przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego  
po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni, a z zasiłku ma-
cierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony wychowujący 
dziecko (http://www.zus.pl 2016).

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy odpowiada-
jące okresom dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go. Ubezpieczonemu ojcu dziecka prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego przysługuje na równi z ubezpieczoną 
matką dziecka. Rodzice mogą dzielić się tymi uprawnienia-
mi w ramach przysługującego im wymiaru zasiłku macie-
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i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępo-
wania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęciu na 
wychowanie w ramach rodziny zastępczej) złoży wniosek 
o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako 
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w peł-
nym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego, również w peł-
nym wymiarze, zasiłek macierzyński za wszystkie okresy 
wynosi 80% podstawy jego wymiaru. Ubezpieczonej, której 
zasiłek macierzyński jest wypłacany w wysokości 80% pod-
stawy wymiaru, w przypadku rezygnacji z zasiłku macie-
rzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego w całości albo w części lub  
za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze, wypłaca się jednorazowe wyrówna-
nie pobranego zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100%  
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlo-
pu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
(http://www.zus.pl 2016).

Podsumowanie 

Reasumując, stwierdzić należy, że zreformowany model 
ochrony pracowników w związku z macierzyństwem zmie-
rza do stworzenia odpowiednich warunków pozwalających 
na łączenie aktywności zawodowej z wychowywaniem 
dzieci, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficz-
nych i zwiększenia wskaźnika zatrudniania młodych ma-
tek powracających na rynek pracy. Taka polityka państwa 
z pewnością przyniesie korzyści dla całej gospodarki, w tym 
również dla jednostki. Szanse awansu kobietom po powro-
cie z urlopu macierzyńskiego daje jedynie 6% badanych. 
Podobnie małe jest według nich prawdopodobieństwo 
degradacji zawodowej i obniżka pensji. W celu poprawy 
sytuacji kobiet powracających na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim, wprowadzono możliwość powrotu kobiet 
do pracy na część etatu – minimalnie na pół etatu. W takiej 
sytuacji kobieta jest dodatkowo chroniona i pracodawca nie 
może jej zwolnić przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia 
oświadczenia o chęci pracy na część etatu. Z pewnością ta 
regulacja prawna pozytywnie wpłynie na sytuację kobiet 
powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. 
Być może więcej kobiet zdecyduje się na rodzicielstwo, ma-
jąc zagwarantowany powrót do pracy oraz możliwość pracy 
na część etatu, który umożliwia większy kontakt z dziec-
kiem w tak ważnym dla niego okresie adaptacji. 

z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni i musi 
stanowić wielokrotność tygodnia. Wymiar urlopu rodziciel-
skiego nie jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy 
jednym porodzie (lub przyjętych równocześnie na wychowa-
nie). Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego 
rodzice mogą korzystać równocześnie z tym, że łączny wymiar 
urlopu i zasiłku przysługujący obojgu rodzicom nie może prze-
kroczyć 26 tygodni. Pracownica lub pracownik korzystający 
z urlopu rodzicielskiego mogą łączyć korzystanie z tego urlopu 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu 
pracy. W takim przypadku, wysokość zasiłku macierzyńskie-
go ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasie 
korzystania z urlopu rodzicielskiego. Zasada ta dotyczy wy-
łącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczo-
nych niebędących pracownikami (http://www.zus.pl 2016).

Aspekty urlopu ojcowskiego 

Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do 
zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlo-
pu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia (Ustawa z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 
i 1662, art. 182). Ubezpieczony – ojciec wychowujący dziec-
ko przysposobione, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego 
przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 
urlopu ojcowskiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż 
do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się po-
stanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
10 roku życia.

Zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlo-
pu ojcowskiego przysługuje zarówno pracownikom korzysta-
jącym z takiego urlopu, jak i innym osobom podlegającym 
ubezpieczeniu chorobowemu niebędącym pracownikami, do 
których przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlo-
pu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodat-
kowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru, natomiast za okres ustalony jako okres urlo-
pu rodzicielskiego – w wysokości 60% podstawy wymiaru 
zasiłku. W przypadku, gdy ubezpieczona nie później niż 14 
dni po porodzie (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie  
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wych więzi i nawiązywanie nowych, w nowym miejscu 
przebywania (Wozniak 1999).

Przez migrację należy rozumieć czasową lub stałą zmia-
nę miejsca zamieszkania (GUS 2013). Proces ten jest jed-
nym z podstawowych elementów wpływających na kształ-
towanie się struktur społeczno-gospodarczych. Wpływa on 
bowiem na dynamikę zmian zaludnienia, powiązania mię-
dzy poszczególnymi obszarami, daje możliwości znalezie-
nia lepszych warunków życia, wskazuje na tempo procesów 
urbanizacyjnych. 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy 
i oceny migracji na terenie Polski. Do badań wykorzysta-
no dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych GUS z lat 
2004-2015, w tym liczbę ludności oraz saldo migracji odno-
szące się do ogółu ludności, i na ich podstawie dokonano 
niezbędnych analiz.

Migracja w świetle literatury przedmiotu 

Migracja jest zjawiskiem wielowymiarowym, literatura 
przedmiotu nie prezentuje uniwersalnej, jednoznacznej de-
finicji interpretacyjnej analizowanego zjawiska. Przyjmowa-
ne definicje uzależnione są przede wszystkim od motywów 

Wstęp

Migracja jest zjawiskiem powszechnym niemal w każ-
dym kraju. Z roku na rok liczba osób wyjeżdzających „za 
chlebem” znacząco wzrasta. Znaczny wzrost zainteresowa-
nia badaczy zjawiskiem migracji zapoczątkował rok 1989, 
który był rokiem wielkich zmian, głownie instytucjonalnych 
(Szczygielska 2013). Kluczowym momentem dla polskich 
migrantów był również rok 2004, wówczas do Unii Europej-
skiej przystąpiło aż 10 nowych krajów, w tym Polska. Tym 
samym przed Polakami otworzyły się nowe perspektywy 
w postaci nowych rynków pracy krajów członkowskich UE. 
Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 
2004 roku zagwarantowano możliwość swobodnego prze-
mieszczania się osób w obrębie obszaru UE (Okólski 2009).

Współczesna migracja dokonywana jest praktycznie 
ze wszystkich krajów świata. Zdecydowana poprawa mo-
bilności na świecie, przyczyniła się do nasilenia tego zja-
wiska. Migracja nie sprowadza się tylko do zmiany miejsca 
zamieszkania, lecz obejmuje także zmianę przynależności 
i przystosowania jednostki do społeczności. Zmiana spo-
łeczności powoduje zmianę pracodawcy, przyjaciół, sąsia-
dów oraz różnego rodzaju więzi łączących jednostkę z daną 
zbiorowością. Migracja powoduje zerwanie dotychczaso-

Paulina Dobrowolska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Wpływ migracji społecznych 
na polski rynek pracy

Social impact of migration 
on the polish labour market

Migration is an universal phenomenon. From year to year 
more and more people are exceeding the boundaries of their 
motherland in “search for bread”. The movement of the popu-
lation has intensified in the twentieth and twenty-first century. 
This same phenomenon has become a defining feature of con-
temporary globalized reality. In Poland, the level of migration has 
increased significantly with the accession to the European Union. 
Migration of the population has a particular importance, because 
of the consequences it brings. They can be considered in both as-
pects – positives and negatives. The consequences of migration 
have a significant impact not only on the host countries, but also 
on the countries that are sending migrants.

Keywords: population, migration, consequences, labour market.

Migracja jest zjawiskiem powszechnym. Z roku na rok coraz 
więcej osób przekracza granice macierzystego kraju wyjeżdżając 
„za chlebem”. Przemieszczanie ludności nasiliło się w XX i XXI 
wieku, tym samym zjawisko to stało się cechą określającą współ-
czesnej zglobalizowanej rzeczywistości. W Polsce poziom migra-
cji wzrósł znacząco wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. 
Migracja ludności nabiera szczególnego znaczenia ze względu 
na skutki jakie ze sobą niesie. Rozpatrywać je można zarówno             
w aspektach pozytywnych, jak i negatywnych. Konsekwencje 
migracji mają istotny wpływ zarówno na kraje przyjmujące, jak            
i wysyłające migrantów.

Słowa kluczowe: ludność, migracja, konsekwencje, rynek pracy.
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skłaniających poszczególne osoby do stałej lub czasowej 
zmiany miejsca swojego pobytu. 

Nauki społeczne wypracowały określone podejścia do 
zjawiska migracji. Jedną z najpopularniejszych teorii jest 
teoria neoklasyczna, która zakłada, że migranci posiada-
ją wiedzę o zarobkach, a także i szansach na zatrudnienie 
w niektórych regionach, które wybierają na miejsce swo-
jego osiedlenia. Godne uwagi jest to, iż ludzie zgodnie z tą 
teorią zwracają uwagę na takie miejsca, które w ich opinii 
posiadają niezbędne zaplecze do zapewnienia im dobroby-
tu (Puzio-Wacławik 2010). 

Charakterystyczną teorią odnoszącą się do analiz eko-
nomicznych jest teoria dwudzielnego lub segmentowego 
rynku pracy. Przywołana teoria szczególnie akcentuje rolę 
migracji o zasięgu międzynarodowym, a także zwraca uwagę 
na to, jakie funkcje odgrywają zarówno poszczególni praco-
dawcy, jak i rządy danego państwa (Puzio-Wacławik 2010). 

Kolejną teorią jest tzw. nowa ekonomika migracji pra-
cowniczych, która została nazwana w latach osiemdziesią-
tych. Według tej teorii decyzje o migracji podejmowane są 
przez rodziny, gospodarstwa domowe, a nawet całe wspól-
noty lokalne. Określona grupa decyduje o wyjeździe swoich 
najbliższych, a osoby decyzyjne kierują się chęcią pozyskania 
większych zarobków, które mogą przeznaczyć na inwestycje 
oraz rozwój swojej działalności gospodarczej. Ekonomika 
migracji pracowniczych zjawisko migracji analizuje głównie 
ze względu na określone aspekty, tj. rynki kapitałowe, rynki 
kredytowe, a także podwyższenie zarobków osoby wyjeż-
dżającej „za chlebem” oraz jej rodziny. Dla nowej ekonomiki 
najważniejsze są decyzje zbiorowe (Puzio-Wacławik 2010).

Kolejną teorią, na którą warto zwrócić uwagę jest teo-
ria segmentowego rynku pracy, która analizuje następujące 
kwestie: zależności związane z popytem, kwalifikacje ka-
dry pracowniczej, możność legalnego zatrudnienia danego 
pracownika poza granicami macierzystego kraju (Puzio-
-Wacławik 2010). Pewne czynniki ograniczają możliwość 
legalnego zatrudnienia, skutkiem takiego zjawiska jest tzw. 
czarny rynek siły roboczej. Przywołane zjawisko szczegól-
nie negatywnie wpływa na budżet państwa, znaczna ilość 
środków pieniężnych przepływa poza rządem, w ten sposób 
poszczególne osoby unikają uiszczania obowiązkowych da-
nin na rzecz państwa tj. podatków. W związku z tym rząd 
powinien przeciwdziałać takiemu zjawisku. Na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku narodziła się teoria migracji międzynarodowej, która 
była nazywana podejściem historyczno-instytucjonalnym. 
W tym ujęciu migracja pojmowana jest jako zatrudnianie 
taniej siły roboczej (Puzio-Wacławik 2010). 

W potocznym rozumieniu migracja definiowana jest 
jako „zmiana miejsca w strukturze społecznej – wówczas 

określana jest jako migracja pionowa, albo jako zmiana 
miejsca zamieszkania i wówczas mamy do czynienia z mi-
gracją poziomą” (Kawczyńska Butrym 2008: 27).

Sposób postrzegania migracji oraz samych migrantów 
uzależniony jest od charakteru danej migracji. Literatura 
przedmiotu prezentuje zjawisko migracji rozpatrywane 
i analizowane z uwzględnieniem różnych aspektów. Jed-
nym z podstawowych kryteriów podziału migracji jest jej 
dobrowolność. W tym ujęciu przez dobrowolność rozumieć 
należy fakt czy decyzja odnosząca się do migracji, zmiany 
miejsca przebywania jest zależna, czy też niezależna od in-
nych migrujących. Ze względu na dobrowolność migracje 
dzielone są na (Zięba 2008):

• przymusowe – zmiana miejsca zamieszkania wywo-
łana działaniami, naciskami o charakterze politycz-
nym1;

• dobrowolne – podejmowane bez sytuacji zagraża-
jącej życiu i zdrowiu migranta, przy podejmowaniu 
decyzji nie występuje również przymus zewnętrzny. 
Głównymi motywami tego typu migracji są: dyspro-
porcja w systemie wynagrodzeń pomiędzy poszcze-
gólnymi rynkami pracy, różnice w standardach życia, 
nauki oraz dostępu do wysoko wykwalifikowanej 
służby zdrowia oraz łączenie rodzin, zamieszkują-
cych różne obszary.

Jednym z najbardziej popularnych motywów migracji 
jest zysk. Chęć powiększenia swoich zarobków poprzez pra-
cę na rynku oferującym wyższe wynagrodzenie niż w kraju 
macierzystym, jest niejako wpisana w cel zachowań mi-
gracyjnych. Według przywołanego kryterium wyróżnia się 
migracje ekonomiczne i pozaekonomiczne. Przez migrację 
ekonomiczną rozumieć należy – zmianę miejsca zamieszka-
nia oraz wszelkie decyzje związane z tym faktem z uwzględ-
nieniem określonego celu, jakim jest poszukiwanie pracy 
oraz zarobków. Migrant jest zatem nastawiony na korzyści 
materialne2. Przeciwieństwem migracji ekonomicznej jest 
migracja pozaekonomiczna, której głównych źródeł upatru-
je się w aspiracjach edukacyjnych, prześladowaniach religij-
nych, turystyce, migracjach o charakterze politycznym, jak 
również tych, które związane są z klęskami żywiołowymi  
i katastrofami ekologicznymi (Zięba 2008).

Z punktu widzenia celu niniejszego artykułu największe 
zainteresowanie badacza wzbudza migracja ekonomiczna, 
1 Przejawy migracji przymusowej: deportacja, zesłanie, przesiedlenie, 
ucieczka przed prześladowaniem, zmiana miejsca zamieszkania wywoła-
na presją, naciskiem na tle politycznym: „paszport w jedną stronę”.
2 Migracja ekonomiczna przewiduje dwie grupy migrantów, tzw. migran-
tów przeżycia – cel: pozyskanie jakichkolwiek środków, niezbędnych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz migrantów mobilnych – cel: 
zgromadzenie funduszy na inwestycje, migrant ukierunkowany na rozwój 
własny.
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Głównym motywem wyjazdów migracyjnych dokony-
wanych przez Polaków jest przede wszystkim chęć uzyska-
nia korzyści ekonomicznych. Fakt ten potwierdzają badania 
prowadzone m.in. przez Work Service. Raport z badań prze-
prowadzonych w roku 2015 pt. Migracje zarobkowe Pola-
ków wskazuje, że zarobki stanowią główny motyw wpływa-
jący na decyzje wyjazdu, aż 84% badanych (Work Service 
2015). W dalszej kolejności podawano motywy związane 
z poprawą warunków i standardu życia. Odpowiedź respon-
dentów prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Powody migracji Polaków

Źródło: Migracje zarobkowe Polaków, (2015) Raport, Wro-
cław-Warszawa: Work Service i CEED Institute, s. 9, http://ceedin-
stitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0edb2.
pdf [13.08.2016].

Przywołane badania wskazują, że głównym motywem 
Polaków do wyjazdu jest perspektywa wyższych zarobków. 
Aż 84% badanych wskazało ten aspekt jako priorytetowy 
przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe. W dalszej kolejno-
ści wskazywano wiele różnych powodów związanych z ko-
rzystniejszymi warunkami do życia i pracy. Ważnymi powo-
dami są również standard życia (33%), lepsze perspektywy 
rozwoju zawodowego (26%) czy brak pracy w Polsce (23%). 
Dla polskich migrantów istotny jest również kierunek/kraj, 
do którego udają się w celach zarobkowych. O tym, jaki kraj 
jest najatrakcyjniejszy dla potencjalnego migranta wskazu-
je jego sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. W ostatnich 
latach dochodzi również kwestia bezpieczeństwa. Niejed-
nokrotnie media informują o licznych atakach terrorystycz-
nych, które wzbudzają obawy zarówno osób kierujących się 
do danego kraju w celach turystycznych, jak i zarobkowych. 
Według badań przeprowadzonych przez Work Service, 
najatrakcyjniejszym kierunkiem migracji zarobkowych są 
Niemcy. Graficzny rozkład atrakcyjności w punktach pro-
centowych prezentuje wykres 2.

ukierunkowana na uzyskanie korzyści materialnych przez 
migranta. Migracja zarobkowa jest skutkiem eskalacji bez-
robocia. Problem ten w mniejszym lub większym stopniu 
dotyka bardziej lub mniej rozwinięte aglomeracje. Obec-
ny jest również na terenie Polski. W maju 2015 roku stopa 
bezrobocia w Polsce wynosiła około 7,8% (http://stat.gov.
pl 2016). W tym samym okresie poziom bezrobocia w Unii 
Europejskiej wynosił 9,6% (http://stat.gov.pl 2016). Mimo 
prób podejmowanych przez polski rząd, ukierunkowanych 
na zapewnienie pracy jak największej liczbie osób, stopa 
bezrobocia w dalszym ciągu rośnie. Wiele osób ma proble-
my ze znalezieniem miejsca pracy. Frustracja, zaniżone po-
czucie własnej wartości, obawa o siebie i rodzinę – to tylko 
niektóre uczucia, które towarzyszą współczesnemu oby-
watelowi poszukującemu pracy. Odpowiedzią osoby bez-
robotnej na niemożność znalezienia pracy w ojczyźnie jest 
poszukiwanie jej poza granicami kraju. Pogoń „za chlebem” 
stała się łatwiejsza dla Polaków po roku 2004, tj. od pa-
miętnej daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki 
otwarciu granic oraz regulacjom zapewniającym swobodę 
przepływu, Polacy masowo zaczęli wyjeżdżać za granicę, by 
polepszyć swój status materialny i odmienić warunki życia. 
Zjawisko takie określane jest mianem migracji zarobkowej. 
Wybrane przykłady definicji migracji zarobkowej prezentuje 
tabela 1.

Tabela 1. Przykłady definiowania migracji zarobkowej w lite-
raturze przedmiotu 

Treść definicji

Migracja zarobkowa to przestrzenne przemieszczanie ludności 
zawodowo czynnej podejmowane w celu poprawy sytuacji życiowej 

własnej i członków rodziny. 

Migracja zarobkowa jest przemieszczeniem ludzi w międzynarodowej 
przestrzeni terytorialnej w celu poszukiwania pracy bez zmiany 

stałego miejsca pobytu. 

Migracja zarobkowa to ruch w przestrzeni geograficznej 
podejmowany w celu poprawy warunków życia, któremu 
niejednokrotnie towarzyszy ruch w przeciwnym kierunku. 

Źródło: Skoczylas M., (1997) Współczesne migracje zarob-
kowe [w:] Zamojski J.E., (red.), Migracje i Społeczeństwo. Zbiór 
studiów 2, Warszawa: Instytut Historii PAN, s. 23.

Statystyki dotyczące polskiej migracji

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczy-
niło się do otwarcia granic dla polskich pracowników 
w krajach Wspólnoty. W roku 2004 weszła w życie Ustawa  
o swobodzie działalności gospodarczej, która ułatwiła przekra-
czanie granic (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807). Tym samym 
pojawiła się możliwość znalezienia nowych miejsc pracy.
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Tabela 2. Konsekwencje migracji

Konsekwencje migracji

pozytywne negatywne

wyższe zarobki
pozycja społeczna 

nieadekwatna do oczekiwań  
i kwalifikacji 

wyższy standard życia, 
poczucie bezpieczeństwa 

materialnego

zatrudnienie na stanowisku 
wymagającym niższych 
kwalifikacji, a w efekcie 
deprecjacja kwalifikacji

możliwość realizacji aspiracji 
zawodowych

trwała utrata specjalistów 
i zmniejszenie szans 

rozwoju

podnoszenie kwalifikacji

zagrożenie funkcjonowania 
określonych sektorów 
gospodarki (np. służba 

zdrowia)

brak frustracji wynikającej 
z małych perspektyw poprawy 

statusu materialnego 
i społecznego

deprecjacja zasobów kapitału 
ludzkiego

tworzenie sieci powiazań 
zawodowych między krajem 

migracji a krajem pochodzenia

utrata wydatków poniesionych 
w związku z kształceniem 

emigrantów

transfer wiedzy

    transfer środków finansowych

rozwój przedsiębiorczości – 
transfer kultury ekonomicznej

wykształcenie się mobilnego, 
nowoczesnego społeczeństwa

pozytywny wpływ na 
motywację młodych ludzi 
do zdobywania wyższego 

wykształcenia

Źródło: Puzio-Wacławik B., (2010) Społeczno ekonomiczne 
skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej [w:] 
„Zeszyty Naukowe”, nr 8, Kraków: Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne, s. 182.

Podsumowanie 

Reasumując rozważania na temat wpływu migracji na 
polski rynek pracy należy podkreślić, że migracje rozwijają 
się dynamicznie. Mają wpływ nie tylko na sferę ekonomicz-
ną i społeczną, ale także na system demograficzny i gospo-

Wykres 2. Preferowane kraje migracji Polaków w świetle ba-
dań Work Service

Źródło: Work Service, (2015) Raport Migracje zarobkowe Po-
laków, Wrocław-Warszawa: Work Service i CEED Institute, http://
ceedinstitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0e-
db2.pdf [13.08.2016].

Najczęstszym kierunkiem migracji są Niemcy (31%), 
które wyprzedziły Wielką Brytanię (30%). W dalszej kolej-
ności wskazywano Norwegię – odpowiedzi takiej udzieliło 
10% badanych Polaków. 

Migracja jest zjawiskiem stale nasilającym się. Tabela 2 
prezentuje skalę migracji zarobkowej według obywatelstwa 
migrantów w roku 2013. Niezależnie od płci czy obywatel-
stwa migrantów, na pracy poza granicami macierzystego 
kraju choćby jednego członka rodziny najbardziej cierpią 
dzieci.

Skutki migracji dla migrującego

Polska traci kapitał ludzki. Przede wszystkim w postaci 
młodzieży, która coraz chętniej wyjeżdża w poszukiwaniu 
lepszej pracy do innych krajów (Puzio-Wacławik 2010). Mi-
gracja ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla 
osób decydujących się na wyjazd. 

W przeważającej części wyjeżdzających znajdują się 
osoby wysoko wykwalifikowane. Listę konsekwencji zwią-
zanych z migracjami osób wysoko wykwalifikowanych (za-
równo dla migrującego, jak i samego kraju przyjmującego 
migranta) prezentuje tabela 3 (Puzio-Wacławik 2010):
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i Studia, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
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darczy pod względem globalnym. Głównym motywatorem 
migracji jest chęć poprawy swojej sytuacji materialnej,  
a ponadto chęć nabycia doświadczenia oraz ułatwienie 
sobie dostępu do lepiej wykwalifikowanej kadry akade-
mickiej. Młodzi ludzie, wkraczający na rynek pracy są 
sfrustrowani. W Polsce szanse na znalezienie dobrej pra-
cy, adekwatnej do kierunku wyuczonego, z roku na rok 
zmniejszają się. Wiele osób wyjeżdża, by zapracować na 
pierwsze pieniądze poza granicami kraju, później powrócić 
do swojej ojczyzny oraz zainwestować zarobione pieniądze 
np. w nieruchomości lub rozwój swojej działalności gospo-
darczej (Cymanow 2000). 
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Tabela 3. Imigracja według obywatelstwa w roku 2013

Źródło: Eurostat, (2016) Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/File:Immigration_by_citizenship,_2014_(¹)_YB16.png.

Country
Total immigrants Nationals

Non nationals

Total Citizents of other EU 
Member States

Citizens of non-
member countries Stateless

(thousands) (thousands) (%) (thousands) (%) (thousands) (%) (thousands) (%) (thousands) (%)
Belgium 124.8 17.6 14.1 105.9 84.9 64.6 51.8 41.3 33.1 0.0 0.0
Bulgaria 26.6 9.5 35.7 17.0 64.0 1.4 5.4 15.3 57.4 0.3 1.2

Czech Republic 29.9 5.8 19.3 24.1 80.7 14.8 49.3 9.4 31.4 0.0 0.0
Denmark 68.4 19.3 28.3 49.0 71.7 23.8 34.9 24.5 35.8 0.7 1.0
Germany 884.9 88.4 10.0 790.2 89.3 415.9 47.0 372.4 42.1 1.9 0.2
Estonia 3.9 26 65.5 1.3 34.4 0.2 4.0 1.2 29.5 0.0 0.8
Ireland 67.4 12.4 18.4 55.0 81.6 26.2 38.8 28.7 42.6 0.1 0.1
Greece 59.0 29.5 50.0 29.5 50.0 16.0 27.1 13.5 22.9 0.0 0.0
Spain 305.5 41.0 13.4 264.5 86.6 100.0 32.7 164.4 53.8 0.1 0.0

France 339.9 126.2 37.1 213.7 62.9 83.0 24.6 130.2 38.3 0.0 0.0
Croatia 10.6 4.8 45.3 5.8 54.6 2.3 21.9 3.5 32.5 0.0 0.1

Italy 277.6 29.3 10.5 248.4 89.5 68.1 24.5 180.3 64.9 0.0 0.0
Cyprus 9.2 1.4 15.3 7.8 84.7 3.7 40.8 4.0 43.9 0.0 0.0
Latvia 10.4 5.9 56.6 4.4 42.9 0.9 8.9 3.5 33.9 0.0 0.1

Lithuania 24.3 19.5 80.4 4.8 19.6 0.7 2.7 4.1 16.8 0.0 0.1
Luxembourg 22.3 1.3 5.9 21.0 94.0 16.5 74.1 4.4 19.9 0.0 0.0

Hungary 54.6 28.6 52.4 26.0 47.6 10.5 19.3 15.5 28.3 0.0 0.0
Malta 8.9 1.8 20.5 7.1 79.5 4.4 49.6 2.7 29.9 0.0 0.0

Netherlands 145.3 37.4 25.8 107.8 74.2 58.4 40.2 47.8 32.9 1.6 1.1
Austria 116.3 9.2 7.9 106.9 92.0 67.0 57.6 39.4 33.9 0.5 0.4
Poland 222.3 127.8 57.5 94.3 42.4 27.2 12.3 67.0 30.1 0.1 0.0

Portugal 19.5 10.2 52.4 9.3 47.6 3.4 17.3 5.9 30.3 0.0 0.0
Romania 136.0 123.9 91.1 12.1 8.9 1.2 0.9 10.9 8.0 0.0 0.0
Slovenia 13.8 2.5 18.3 11.3 81.7 3.3 23.6 8.0 58.1 0.0 0.0
Slovakia 5.4 2.9 54.9 2.4 45.1 2.0 36.8 0.4 8.3 0.0 0.0
Finland 31.5 7.9 24.9 23.1 73.4 9.5 30.1 13.6 43.1 0.1 0.2
Sweden 127.0 20.9 16.4 105.6 83.2 28.1 22.1 70.7 55.7 6.8 5.3

United Kingdom 632.0 81.3 12.9 550.7 87.1 263.6 41.7 287.1 45.4 0.0 0.0
Iceland 5.4 1.9 35.8 3.4 64.2 2.9 53.2 0.6 10.3 0.0 0.8

Liechtenstein 0.6 0.2 26.7 0.5 73.3 0.2 39.8 0.2 33.5 0.0 0.0
Norway 66.9 6.9 10.3 60.0 89.6 35.1 52.5 24.3 36.3 0.6 0.8

Switzerland 156.3 26.2 16.7 130.1 83.2 94.4 60.4 35.7 22.9 0.0 0.0

(1) The values for the different categories of citizenship may not sum to the total due to rounding and the exclusion of the category ‘unknown citizenship’ from the table.
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Sprawozdanie
Sesje objazdowe wydarzenia, podobnie jak edycja 

stacjonarna, również cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Każdej z nich, oprócz wykładów czy warsztatów, 
towarzyszyły inne ciekawe eventy. W Bystrzycy Kłodzkiej 
wydarzenia festiwalowe zostały umilone akcentami mu-
zycznymi – Koncertem Muzyki Hiszpańskiej podczas Inau-
guracji w wykonaniu muzyka Moisesa Bethencourt-Men-
doza i Koncertem z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. 
W Ząbkowicach Śląski zaś uczestnicy mogli spróbować swo-
ich sił w świecie rzemiosła artystycznego. Pod okiem rzeź-
biarki i malarki Barbary Trzybulskiej chętni mogli przyjrzeć 
się bliżej procesowi powstawania ceramiki artystycznej. Co 
więcej, najodważniejsi projektowali naczynia, wykonywali 
je własnoręcznie z gliny i potem ozdabiali. 

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki okazał się dużym suk-
cesem nie tylko pod względem frekwencji, ale również 
w aspekcie promocyjnym. W działania marketingowego 
na rzecz wydarzenia, włączył się między innymi Kwartalnik 
„Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. Decyzja o patronacie 
medialnym nad DFN była wyrazem spełniania naszej mi-
sji – prowadzenia działań na rzecz rozwoju polskiej nauki. 
Dodatkowo Organizatorom Dolnośląskiego Festiwalu Na-
uki oraz Redaktorom i Radzie Naukowej naszego czasopi-
sma przyświecają takie same cele. Po pierwsze staramy się 
pokazać, że nauka nie musi być hermetyczna, zamknięta 
w laboratorium badawczym i niezrozumiała dla innych. 
Po drugie podchodzimy do otaczającej nas rzeczywistości 
w sposób interdyscyplinarny. Pokazujemy, że pomiędzy po-
szczególnymi obszarami nauki występują różnego rodzaju 
powiązania, których odkrycie może w znaczący sposób uła-
twić nam codzienne funkcjonowanie. Po trzecie i najważ-
niejsze, umożliwiamy każdemu odkrycie w sobie naukowej 
pasji oraz udowadniamy, że wiedza badaczy może znaleźć 
zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach i przyczynić się 
do ich rozwoju. 

Misyjność edukacji ma wymiar niezwykle istotny, wo-
bec tego ważne jest, aby utrzymać proces popularyzacji 
nauki na jak najwyższym możliwym poziomie. Ponieważ 
chcemy uczestniczyć w kształtowaniu oraz dalszym rozwo-
ju społeczeństwa świadomego swoich umiejętności oraz 
opartego na wiedzy, życzymy sobie i Organizatorom, aby 
Dolnośląski Festiwal Nauki, zawsze odbywał się pod szyl-
dem dużej frekwencji i nieprzemijającego zainteresowania 
do zdobywania wiedzy.

Karolina Wicińska
Redaktor

XIX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

Nauka bez granic, zrodzona z pasji i potrzeby odkry-
wania – taki oto cel przyświecał organizatorom kolejnej, 
już XIX Edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, trwającej 
od 15 września do 21 października 2016 roku. Kolejny raz 
największe miasta województwa dolnośląskiego, stały się 
przystanią dla osób spragnionych wiedzy, chętnych do 
zdobycia nowych umiejętności. W trakcie Festiwalu odby-
ło się blisko 1 600 wydarzeń (m.in. wykładów, wycieczek, 
warsztatów) skierowanych do szerokiego grona odbiorców 
– zarówno do dzieci, jak i młodzieży czy dorosłych. Głów-
nym zamierzeniem organizatorów (uczelni wyższych Wro-
cławia, Instytutu Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska 
pozauczelnianego) było zachowanie jak najbardziej interdy-
scyplinarnego charakteru wydarzenia, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie. W związku z powyższym uczestnicy mogli 
zdobyć nową wiedzę z wielu obszarów – począwszy od za-
jęć plastycznych, przez tematykę prawniczą, medycynę, aż 
do oryginalnych eksperymentów z zakresu chemii i fizyki.

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki został podzielony na 
dwie części: edycję stacjonarną we Wrocławiu oraz sesje 
objazdowe (Legnica, Lubin, Zgorzelec, Jelenia Góra, Bystrzy-
ca Kłodzka, Dzierżoniów, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, 
Głogów). Oficjalna uroczystość otwarcia poprzedzona zo-
stała licznymi happeningami, wystawami czy wycieczkami, 
odbywającym się w trakcie Parku Wiedzy. Kilka dni po jego 
zakończeniu, pod hasłem „Ziaren wiedzy”, rozpoczęto część 
stacjonarną tego ogromnego przedsięwzięcia. Przed wszyst-
kimi uczestnikami, szerokim łukiem otworzyły się drzwi do 
każdego wydziału uczelni wyższych znajdujących się w pro-
gramie, między innymi: Lekarskiego, Fizyki i Astronomii czy 
Architektury Wnętrz. Szerokie spektrum tematyczne spra-
wiło, że każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie. 
Dodatkowo, ścierająca się z humorem powaga, potęgowała 
interesującą formę przedstawienia treści. W programie im-
prezy nie zabrakło zajęć, w których uczestnicy mogli wziąć 
bezpośredni udział. Politechniki Wrocławska oraz Głogowska 
udostępniły sprzęt umożliwiający przeprowadzenie doświad-
czeń chemicznych, jak i eksperymentów z dziedziny fizyki. 
Ponadto, uczestnicy mogli własnoręcznie obsłużyć kamery 
termowizyjne czy drukarki 3D. 
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