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Aktywizacja radomskiego rynku pracy 
– perspektywy i bariery rozwoju 

Radom Activation of the labour market 
– prospects and barriers to development

This article presents the problem of the high level of unem-
ployment in Radom and the Radom subregion. It describes the in-
stitutions and instruments that can be used by local government 
in order to impact on the local labour market. The paper discusses 
also the situation of the Radom labour market and compares it 
to other districts of Mazovian Voivodeship and in the scale of the 
country. It points out the instruments used by local institutions 
and the effects of using them. Through the characteristics of the 
region, the paper presents barriers of the economic development 
and the labour market. 

Keywords: city of Radom, Radom district, the labour market, un-
employment, employee, local development.

Niniejszy artykuł porusza problematykę wysokiego poziomu 
bezrobocia w Radomiu i subregionie radomskim. Przedstawione 
w nim zostały instytucje oraz instrumenty, którymi mogą się one 
posługiwać w celu oddziaływania na lokalny rynek pracy. Omówio-
na została sytuacja na radomskim rynku pracy z równoczesnym 
porównaniem do innych powiatów województwa mazowieckiego 
i w skali kraju. Wskazano jakimi instrumentami posiłkują się lokalne 
instytucje i jakie efekty przynosi każdy z nich. W wyniku charaktery-
styki regionu zaprezentowane zostały podstawowe bariery rozwoju 
gospodarczego i rynku pracy.

Słowa kluczowe: miasto Radom, powiat radomski, rynek pracy, 
bezrobocie, pracownik, rozwój lokalny.
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Podregion radomski stanowi część województwa ma-
zowieckiego. Usytuowany jest w południowej części tego 
województwa, a w jego skład wchodzą: 7 powiatów (biało-
brzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiec-
ki i zwoleński) oraz miasto Radom na prawach powiatu. 
Podregion ten wyróżnia się na tle Polski, ponieważ od kilku 
lat charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów bez-
robocia w Polsce (Siek 2012: 151).

Aktywizacja osób bezrobotnych jest pośrednim lub bez-
pośrednim umożliwieniem tym osobom uzyskania zatrudnie-
nia i jego utrzymania. Odgrywa ona istotną rolę w polityce 
państwa i władz lokalnych ze względu na skutki społeczno-
-ekonomiczne jakie powoduje wysoki poziom bezrobocia. Po-
mimo zainwestowania w rynek pracy w Radomiu i powiecie 
radomskim około 40 mln złotych, ponownie można zaobser-
wować wzrost bezrobocia. Z początkiem kwietnia 2016 roku 
poziom bezrobocia w Radomiu wynosił 23,6% i był zdecydo-
wanie najwyższy spośród wszystkich polskich miast powyżej 
200 tysięcy mieszkańców (http://www.pupradom.pl 2016).

Wydajność instrumentów służących zwiększeniu za-
trudnienia na rynku lokalnym jest kwestią problematyczną 
zarówno pod względem metodologicznym, jaki i praktycz-
nym. Pod względem praktycznym problem stanowią głów-
nie trudności z ustaleniem czynników, które bezpośrednio 
bądź pośrednio wpływają na wysokość zatrudnienia. Nie 
udało się dotychczas dokonać wiarygodnego pomiaru 
wydajności instrumentów rynku pracy i ich efektywności 
w stosunku do poniesionych na ich rzecz nakładów – głów-
nie finansowych. Trudności metodologiczne z kolei odno-
szą się głównie do dyskusji odnośnie tego, co powinno 
się przyjąć za punkt wyjścia dla dokonania oceny: relację 
między liczbą osób objętych działaniem stosowanych usług 
i instrumentów a liczbą tych, którzy po skorzystaniu z nich 
znaleźli zatrudnienie, czy może relację pomiędzy poniesio-
nymi nakładami na zatrudnienie jednej osoby zależnie od 
tego, z jakich instrumentów lub usług skorzystała (Błędow-
ski, Błaszczyk 2008: 3).

Celem artykułu jest przedstawienie działań władz lokal-
nych subregionu radomskiego w celu zmniejszenia poziomu 
bezrobocia oraz efektów, jakie ta działalność przynosi.
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Rynki regionalne – obszar działań instytucji 
rynku pracy

Polityka rynku pracy jest realizowana za pośrednic-
twem publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy 
powołanych dla aktywizacji zawodowej, łagodzenia skut-
ków bezrobocia i promocji zatrudnienia. Celem działań po-
dejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do 
(Gawrycka, Kujawska 2016: 186): 

• pełnego i produktywnego zatrudnienia;
• rozwoju zasobów ludzkich;
• osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
• wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
• zwiększenia mobilności na rynku pracy. 

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi 
rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z następu-
jących podstawowych form aktywizacji zawodowej, przewi-
dzianych Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Kosztowniak, Sobol 
2016: 330-334): 

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

W omawianej ustawie zostały również wskazane pu-
bliczne służby zatrudnienia, które wymienione są na pierw-
szym miejscu wśród instytucji realizujących zadania rynku 
pracy. Tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi 
i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym 
ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami woje-
wódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. W skład 
publicznych służb zatrudnienia wchodzi 16 wojewódzkich 
urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich 
filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia two-
rzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 woje-
wództw. Uzupełnienie systemu usług publicznych służb 
zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej stanowią 
Ochotnicze Hufce Pracy, specjalizujące się w działaniach 
na rzecz młodych osób zagrożonych marginalizacją i realizu-
jące działania w zakresie kształcenia, szkoleń, wychowania 
przez pracę, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowe-
go. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy poszerzyła kompetencje OHP, 
dotyczące refundowania pracownikom młodocianym wyna-

grodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne. Została także 
zwiększona rola OHP w zakresie pośrednictwa pracy i po-
radnictwa zawodowego w odniesieniu do młodych bezro-
botnych. Należy zaznaczyć, że system organów zatrudnienia 
ma charakter rządowo-samorządowy, a jego istotną cechą 
jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej. Ogólna 
polityka rynku pracy ustalana jest na szczeblu krajowym, 
ale urzędy pracy zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie, 
mają ogromne możliwości uzupełniania jej, tak by zaspoka-
jać lokalne potrzeby (Jankiewicz 2016: 245-246).

Najbardziej miarodajnym obszarem do sprawdzania 
zjawisk zachodzących na rynku pracy są rynki województw 
bądź rynki miast wraz z otaczającym je powiatami. W ra-
mach lokalnej polityki rynku pracy podejmowane są dzia-
łania aktywizacyjne, mające za zadanie pobudzanie wzro-
stu zatrudnienia i ograniczanie bezrobocia. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że regionalne i lokalne rynki pracy znacznie 
się od siebie różnią, choćby sytuacją gospodarczą, która nie 
jest stała i może ulegać zmianie. W sytuacji, gdy mamy do 
czynienia ze znacznie różniącymi się sytuacjami na lokalnym 
i regionalnym rynku pracy oczywistym jest fakt, że należy 
dostosować instrumenty rynku pracy do potrzeb uczestni-
ków owych rynków, a także do ich oczekiwań (Fischer, Trip-
pl, Fredin 2016: 44-45). Dlatego też w subregionie radom-
skim muszą być wykorzystywane instrumenty rynku pracy 
odpowiednio dopasowane do sytuacji w nim panującej. Do 
zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radomiu 
należy między innymi (pupradom.pl 2016):

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełne-
go i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu 
Pracy; 

3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań 
oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4. Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu 
Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań 
z ich wykorzystania;

5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierun-
ków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrud-
nienia w powiecie;

6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie 
Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych 
sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej 
dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dy-
rektora powiatowego urzędu pracy;

8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy;
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9. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu spo-
łecznego, w szczególności w zakresie inicjowania 
programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrud-
nienia i rozwoju rynku pracy;

10. Opiniowanie celowości realizacji programów spe-
cjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a. Liczbę osób objętych programem i kryteria do-
boru tych osób;

b. Zakładane rezultaty programu specjalnego, 
w tym przewidywaną efektywność kosztową 
i zatrudnieniową;

c. Koszty realizacji programu specjalnego, w tym 
poszczególnych przedsięwzięć;

11. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmian 
realizacji programów specjalnych;

12. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywi-
zacja i Integracja, o którym mowa w artykule 62a, 
biorąc pod uwagę w szczególności:

a. Kryteria doboru bezrobotnych;
b. Zakładane efekty realizacji Programu Aktywiza-

cja i Integracja. 

Ocena sytuacji na radomskim rynku pracy

Analizując sytuację na rynku pracy w województwie 
mazowieckim można zauważyć, że najbardziej rozwinię-
tym gospodarczo jest okręg Grodziska Mazowieckiego. 
Pracodawcy skupieni wokół tego miasta nie dostrzegają 
barier wyraźnie zagrażających dalszemu rozwojowi ich firm, 
a swoją sytuację finansowo-ekonomiczną uznają za dobrą 
bądź bardzo dobrą. Można w tym regionie zauważyć wysoki 
poziom inwestycji, które bezpośrednio przekładają się na 

sytuację gospodarczą regionu (ABM 2016: 7). Na rysunku 1 
przedstawiono stopę bezrobocia w poszczególnych powia-
tach województwa mazowieckiego, w porównaniu do stopy 
bezrobocia w całym województwie i kraju, pod koniec roku 
2015.

Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku powia-
tów: ostrołęckiego, zwoleńskiego, grójeckiego oraz m.st. 
Warszawa. Regiony te cechują się wysokim poziomem sta-
bilności gospodarczej. Przedsiębiorcy tych regionów, jak 
wynika z badań, częściej zmniejszają koszty zatrudnienia 
poprzez zatrudnianie „na czarno” oraz sprowadzanie „ta-
niej siły roboczej” z sąsiednich miejscowości i wsi. Rozwój 
firm jest również stymulowany poprzez otwarcie się na 
poza lokalne rynki zbytu. Przedsiębiorstwa z powiatu m.st. 
Warszawa, funkcjonujące na rynku wysokiej konkurencyj-
ności, wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu wysoko wy-
kwalifikowanej kadry pracowniczej. Trzecią grupę stanowią 
powiaty o najsłabszej pozycji gospodarczej, a co się z tym 
wiąże również najwyższym poziomem bezrobocia, są to 
powiaty: ciechanowski, Ostrowi Mazowieckiej, Radomia, 
Sochaczewa i Siedlec. Mamy tutaj do czynienia z niskim po-
ziomem inwestycji, które nie wpływają w znaczący sposób 
na sytuację rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
często borykają się z problemami finansowymi, w efekcie 
czego zmuszane są do redukcji zatrudnienia. Wiąże się to 
również w pewnym stopniu z niedoborem wykwalifikowa-
nych pracowników, którzy po uzyskaniu wykształcenia wy-
jeżdżają z tych regionów w poszukiwaniu perspektyw (ABM 
2016: 7-8). Na rysunku 2 wskazano procent długotrwale 
bezrobotnych osób wśród ogółu osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne w poszczególnych powiatach wojewódz-
twa mazowieckiego, w porównaniu do stopy bezrobocia 
w całym województwie i kraju pod koniec roku 2015.

Rysunek 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów województwa mazowieckiego w roku 2015

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie rejestrowane w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/
gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/744/3/8/1/bezrobocie_rejestrowane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].
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Radom jest miastem, którego liczba mieszkańców od 
roku 2000 stale i systematycznie maleje. W roku 2000 wy-
nosiła 230,49 tysięcy osób, natomiast w roku 2015 już tylko 
216,93 tysięce mieszkańców (Urząd Statystyczny w Warsza-
wie 2016b). Tak szybki spadek liczby ludności w dużej mie-
rze spowodowany jest wysokim ujemnym saldem migracji. 
Odnotowywany jest natomiast dodatni przyrost natural-
ny ludności, mimo, że z roku na rok ten wskaźnik maleje. 
Obecnie współczynnik dzietności kobiet na terenie miasta 
Radomia wynosi 1,26, więc jest on poniżej wartości zapew-
niającej prostą zastępowalność pokoleń (tzn. 2,1). Należy 
również zaznaczyć, że wskaźnik obciążenia demograficz-
nego, mierzony stosunkiem liczby ludności w wieku przed-
produkcyjnym przypadających na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym, dla Radomia wynosi 53,5%. Dla Polski wskaźnik 
ten wynosi 55,7%, zaś dla Warszawy 52,8%. Im wskaźnik 
ten jest wyższy, tym bardziej optymistyczne są prognozy dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru (Mor-
dak, Tetlak, Rawski 2008: 5-7). Taka sytuacja demograficzna 
odzwierciedla się również w rynku pracy. W wyniku braku 
możliwości rozwojowych, trudnego dostępu do miejsc pra-
cy oraz relatywnie niewysokich wynagrodzeń, mieszkańcy 
Radomia coraz częściej podejmuję decyzję o wyjeździe do 
większego i bardziej perspektywicznego miasta bądź za gra-
nicę. Zazwyczaj są to osoby o wyższym wykształceniu lub 
wysokich umiejętnościach technicznych. Istotne znaczenie 
ma również bliska odległość od stolicy, która czerpie korzy-
ści z radomskiego kapitału ludzkiego. Pogarsza to i tak już 
trudną sytuację gospodarczą Radomia i regionu radomskie-
go (Lisowski 2000: 115-118). Na rysunku 3 przedstawiono 
strukturę bezrobotnych w Radomiu z roku 2015. Wyszcze-

gólniono stopę bezrobocia ze względu na wiek, staż pracy, 
wykształcenie i czas pozostawania bez pracy. Dane odnoszą 
się do sytuacji z grudnia 2015 roku.

Rysunek 3. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w 2015 
roku

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie 
rejestrowane w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/
gfx/warszawa/pl/nieaktualności/744/3/8/1/bezrobocie_rejestro-
wane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].

Należy zaznaczyć, że istotnymi sektorami gospodarki 
w Radomiu są sektor usług (około 35% ogółu) oraz sektor 
przemysłowy (około 27% ogółu). Jednak wielkość zatrud-
nienia w przemyśle, w ostatnich latach, maleje. W Radomiu 
można zaobserwować odwrotny trend w kwestii wielkości 
bezrobocia u kobiet i mężczyzn niż w reszcie kraju. Przewa-
ga kobiet na rynku pracy wynika ze specyfiki miasta, które 
w wyniku restrukturyzacji straciło kilka ważnych zakładów 
przemysłowych zatrudniających głównie mężczyzn. Wielu 
z nich pozostaje długotrwale bezrobotna. Ta sytuacja wy-

Rysunek 2. Udział procentowy długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych według powiatów 
województwa mazowieckiego w 2015 roku

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, (2016a) Bezrobocie rejestrowane w Radomiu, http://www.warszawa.stat.gov.pl/files/
gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/744/3/8/1/bezrobocie_rejestrowane_w_radomiu_2015.pdf [19.07.2016].
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z faktu powstawania kolejnych centrów handlowych, na 
terenie których otwierały się różnorodne punkty usługo-
we. Przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazują, że duża 
liczba ofert wynika z faktu bardzo dużej rotacji w zakładach 
pracy. Według nich pracodawcy, zdając sobie sprawę z sytu-
acji i wysokiego bezrobocia, wykorzystują osoby chętne do 
pracy jako tanią siłę roboczą (WUP 2016: 45). Na wykresie 
2 przedstawiono stopę bezrobocia w Radomiu na przestrze-
ni lat 2000-2016. Dane z roku 2016 odzwierciedlają stan 
faktyczny z ostatniego dnia maja 2016 roku.

Wykres 2. Stopa bezrobocia w mieście Radom

Źródło: http://www.pupradom.pl/?id=331 [19.07.2016].

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Warsza-
wie, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu na 
koniec grudnia 2015 roku wyniosła 16 845 osób (w tym                    
8 168 kobiet) i była o 9,2% mniejsza od notowanej w grud-
niu 2014 roku oraz o 3,3% mniejsza od notowanej w czerw-
cu 2015 roku. Największy spadek nastąpił pomiędzy majem 
a kwietniem — o 2,9%. W analizowanym okresie, w Pol-
sce i w województwie mazowieckim, największy spadek 
odnotowano pomiędzy czerwcem a majem odpowiednio: 
o 4,7% i o 3,7%. W ciągu 2015 roku było o 370 nowo zare-
jestrowanych bezrobotnych mniej niż w ciągu 2014 roku. 
Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce 
w styczniu (1 715 osób), natomiast najmniej — w maju           
(1 154 osoby). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobot-
nych w ciągu 2015 roku największą liczbę stanowiły oso-
by, które znalazły się w ewidencji po raz kolejny (14 260 
osób). W okresie styczeń-grudzień 2015 roku z ewidencji 
urzędu pracy wyrejestrowano 18 076 osób, z tego najwię-
cej w marcu (1 792 osoby), a najmniej w sierpniu (1 117 
osób). Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano z ewiden-
cji 8 833 osoby (o 2,0% mniej niż w analogicznym okresie 
2014 roku). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 
grudnia 2015 roku wyniosła 18,6% i zmniejszyła się o 1,6 
punktu procentowego w porównaniu z grudniem ubiegłego 
roku. W województwie mazowieckim stopa bezrobocia re-
jestrowanego na koniec grudnia 2015 roku wyniosła 8,4%, 

musiła na kobietach konieczność szukania alternatywnych 
źródeł utrzymania rodziny. Wśród 5 miast na prawach po-
wiatu w województwie mazowieckim, większa liczebność 
pracujących kobiet niż mężczyzn występuje jeszcze jedynie 
w Warszawie. Należy zaznaczyć również, że w latach 90. 
XX wieku dominowało w Radomiu zatrudnienie w sektorze 
publicznym, jednak od roku 2000 wzrosło znaczenie sek-
tora prywatnego i obecnie to w nim znajduje zatrudnienie 
większość mieszkańców Radomia i subregionu radomskie-
go (Mordak, Tetlak, Rawski 2008: 25). Aktualnie jedyną 
branżą, która silnie rozwija się w mieście bez specjalnego 
wsparcia ze strony władz samorządowych jest handel, co 
jednak nie jest jednoznacznie pozytywną tendencją, gdyż 
łączy się z coraz większą dominacją sieci wielkopowierzch-
niowych, a co za tym idzie niejednokrotnie likwidacją ma-
łych i rodzinnych podmiotów handlowych i usługowych. 
W konsekwencji nie zmienia to w dużym stopniu sytuacji 
na rynku pracy. Na  wykresie 1 przedstawiono stopę bezro-
bocia w powiecie radomskim na przestrzeni lat 2000-2016. 
Dane z roku 2016 odzwierciedlają stan faktyczny z ostatnie-
go dnia maja 2016 roku.

Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie Radomskim

Źródło: http://www.pupradom.pl/?id=331 [19.07.2016].

Na rynku pracy Radomia oraz powiatu radomskiego 
można zauważyć niedostateczną liczbę ofert pracy w sto-
sunku do osób jej poszukujących. Ciągły wzrost bezro-
bocia jest spowodowany między innymi trudną sytuacją 
finansową praktycznie we wszystkich zakładach i przed-
siębiorstwach. Trudności finansowe prowadzą bezpośred-
nio do zmniejszenia zatrudnienia. Istotne znaczenie w tej 
kwestii odegrał również światowy kryzys. Oferty pracy 
pojawiające się na radomskim rynku związane są głównie 
z dominującymi w regionie branżami, czyli handlem i prze-
mysłem metalowym (Mordak, Tetlak, Rawski 2008: 25-27). 
Dużym zainteresowaniem w tym regionie cieszą się zatem 
takie zawody jak kierowca, specjalista ds. logistyki oraz 
technicy. Od roku 2000 można było zaobserwować szybki 
wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Wynikał on jednak 
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a w pozostałych miastach na prawach powiatu wojewódz-
twa mazowieckiego (Ostrołęka, Płock, Siedlce i m.st. War-
szawa) odpowiednio: 13,3%, 10,3%, 7,7% i 3,4%. Najwyższą 
stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano w takich 
powiatach województwa mazowieckiego jak: szydłowiecki 
(31,5%), radomski (25,3%) i przysuski (23,7%) (Urząd Sta-
tystyczny w Warszawie 2016a).

Aktywność instytucji rynku pracy 
w subregionie radomskim

Aktywna polityka rynku pracy polega przede wszyst-
kim na podejmowaniu różnego rodzaju działań ukierunko-
wanych na poprawę sytuacji na danym rynku pracy. Ogra-
niczenie bezrobocia można osiągnąć poprzez wdrażanie 
aktywnych programów, takich jak szkolenia bezrobotnych, 
prace interwencyjne, staże, dofinansowania na podjęcie 
działalności gospodarczej itp. (Zieliński, Sroka 2006: 142). 
Programy aktywnej polityki rynku pracy pozwalają osiągnąć 
bezpośredni efekt w postaci zmniejszenia liczby osób bez-
robotnych, ale nie tylko. Istotne znaczenie mają również 
tzw. efekty pośrednie (Siek 2012: 154): 

• aktywizacja zawodowa bezrobotnych; 
• poprawa dopasowań strukturalnych na rynku pracy;
• wzrost produkcyjności siły roboczej;
• zahamowanie utraty statusu materialnego bezro-

botnych; 
• efekt „jałowego biegu”;
• efekt substytucji;
• efekt wypierania. 

W Radomiu i subregionie radomskim funkcjonuje od 
wielu lat duża liczba programów, mająca na celu poprawę 
sytuacji na rynku pracy. Programy te skierowane są przede 
wszystkim do (Siek 2012: 156):

• osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia;
• osób długotrwale bezrobotnych;
• osób z obszarów wiejskich;
• osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji 

zawodowych;
• osób w wieku 45/50 w celu zwiększenia ich aktyw-

ności zawodowej; 
• kobiet, w tym także do kobiet powyżej 50 roku życia. 

Dotychczas najczęściej spotykaną formą pomocową 
w Radomiu były szkolenia i programy podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje zawodowe, kierowane do osób 
bezrobotnych. Wysokim poziomem zainteresowania 
cieszą się również staże organizowane przez Powiato-

wy Urząd Pracy w Radomiu. Jednak można w tej kwestii 
zauważyć swego rodzaju brak współpracy ze strony pra-
codawców. Staże mają zapewnić możliwość zaklimatyzo-
wania się pracownika na nowym stanowisku i w nowym 
miejscu pracy, pracodawca w określonym czasie może 
przeszkolić pracownika, sprawdzić jego umiejętności itp., 
nie ponosząc przy tym żadnych kosztów wynikających 
z zatrudnienia. Po zakończeniu stażu pracodawca powi-
nien zatrudnić takiego już doświadczonego pracownika. 
Jednak często pracodawcy traktują osoby bezrobotne, za 
które nie ponoszą żadnych kosztów płacowych i kosztów 
pracy, jak darmowego pracownika, którego przez rok mają 
do dyspozycji. Niestety bardzo wiele firm, mimo nałożo-
nych zobowiązań nie decyduje się na dalsze zatrudnienie 
tych osób po skończonym stażu. Wpływ na taką sytuację 
ma również sztywna regulacja traktująca o sposobie i za-
sadach odbywania staży (WUP 2016: 64).

W ostatnich latach najwyższym poziomem skutecz-
ności charakteryzowały się dofinansowania na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz refundowanie kosztów 
związanych z wyposażeniem i doposażeniem stanowi-
ska pracy. Efektywność tych programów, mierzona stopą 
ponownego zatrudnienia, wynosiła 100%, co wynikało 
m.in. z rozwiązań legislacyjnych i obowiązku prowadze-
nia działalności gospodarczej i utrzymania danego miej-
sca pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy (Siek 2012: 
157). Na wykresie 3 przedstawiono stopę ponownego za-
trudnienia, w wyniku aktywnych programów rynku pracy, 
w subregionie radomskim w latach 2004-2011. 

Wykres 3. Procentowa stopa ponownego zatrudnienia aktyw-
nych programów rynku pracy w subregionie radomskim w okresie 
2004-2011

Źródło: Siek E., (2012) Efektywność aktywnych programów 
rynku pracy z wykorzystaniem funduszy unijnych w podregionie 
radomskim [w:] Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integra-
cja regionalna w Europie i na świecie, nr 123, s. 157.
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zmaga się z najwyższym w województwie mazowieckim 
bezrobociem, które w ostatnich latach przekraczało nawet 
30%. Należy jednak zauważyć, że pracodawcy również mają 
problemy ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, dla-
tego nie oferują w początkowej fazie zatrudnienia umów 
długoterminowych. Osoby, które dostępne są na rynku 
pracy, nie mają albo oczekiwanego przez pracodawców 
wykształcenia, albo doświadczenia zawodowego. Wskazu-
je się na brak praktycznego doświadczenia absolwentów 
szkół na różnych szczeblach (WUP 2016: 70-72).

Podsumowanie

Zarówno miasto Radom, jak i subregion radomski, od 
lat nie mogą sobie poradzić z wysoką stopą bezrobocia 
i skutkami, jakie wywołuje, zarówno w wymiarze gospo-
darczym, jaki i społecznym. Podejmowane przez instytucje 
rynku pracy działania nie wskazują w większości poziomu 
efektywności, który byłby w stanie przełamać negatywne 
trendy w zatrudnieniu. Konieczne są nowe inwestycje, roz-
wój infrastruktury i pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz. 
Brak możliwości rozwojowych, wysoki poziom bezrobocia 
i relatywnie niskie wynagrodzenia powodują, że wysoki 
procent młodych i dobrze wykształconych mieszańców 
Radomia migruje w poszukiwaniu perspektyw. Zamknię-
cie wielu ośrodków przemysłowych, na których opierał się 
rozwój Radomia i okolic, spowodowały stagnację regionu 
i długotrwałe bezrobocie u osób wcześniej w nich pracują-
cych. W celu poprawy sytuacji na rynku pracy należy podej-
mować bardziej efektywne działania. 
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Należy wskazać również rolę, jaką odgrywa Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Radomiu. Biorąc pod uwagę inną 
grupę petentów korzystających z jego usług – zazwyczaj są to 
osoby długotrwale bezrobotne i pozbawione szans na znale-
zienie pracy – MOPS organizuje szkolenia, które nakierowane 
są przede wszystkim na rozwój osobowości, a nie na pod-
noszenie kwalifikacji. Jednak szkolenia „miękkie” odgrywają 
mniejszą rolę przy poszukiwaniu pracy. Bardziej efektywne 
są szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji, a szczególnie 
szkolenia techniczne (WUP 2016: 62).

Bariery procesu aktywizacji 
lokalnych rynków pracy

Jedną z podstawowych przyczyn wysokiego poziomu 
bezrobocia w subregionie radomskim jest brak nowych 
miejsc pracy oraz likwidacja dotychczas istniejących. Spo-
wodowane to jest niedużą ilością inwestycji oraz ich ma-
łym stopniem oddziaływania na rynek pracy. Subregion ra-
domski charakteryzuje się stosunkowo małą ilością nowo 
powstałych przedsiębiorstw, które mogłyby zmniejszyć 
poziom bezrobocia w regionie oraz wpłynąć na rozwój lo-
kalnej gospodarki. Istotne w tej materii są również koszty 
zatrudnienia pracownika. Czynnik ten odnosi się do skali 
całego kraju, jednak w regionach, gdzie bezrobocie osią-
ga wysoki poziom jest on szczególnie istotny, ponieważ 
bezpośrednio przekłada się na wielkość zatrudnienia oraz 
wysokość wynagrodzeń. Pracodawca zatrudniając nowego 
pracownika musi się liczyć z dużymi wydatkami ponoszo-
nymi np. na ZUS i inne obowiązkowe składki. Największe 
znaczenie odgrywa to w budżecie małych i średnich przed-
siębiorstw. Efektem takiej sytuacji często jest zatrudnianie 
pracownika na pól etatu, choć faktycznie pracuje w pełnym 
wymiarze czasu pracy, zatrudnianie „na czarno”, zatrud-
nianie oficjalnie za mniejsze wynagrodzenie niż pracow-
nik pobiera w rzeczywistości (choć może to być atrakcyjne 
z aktualnego punktu widzenia, to w przyszłości spowoduje 
zmniejszenie świadczeń emerytalnych) bądź zatrudnianie 
tymczasowe lub na tzw. umowy śmieciowe (Mordak, Te-
tlak, Rawski 2008: 30).

Mieszkańcy Radomia i subregionu radomskiego ne-
gatywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą regionu. 
Brak inwestycji, zaległości w modernizacji infrastruktury 
powodują stagnację miasta. Radomianie żyją ciągle wspo-
mnieniem miasta, w którym istniały duże ośrodki przemy-
słu metalowego, zbrojeniowego i tytoniowego. Obecnie 
brak dużych zakładów pracy, brak pewności pracy oraz 
wstrzymywanie się przez pracodawców z zatrudnianiem 
na umowę o pracę spowodowały, że powiat radomski 
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