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a Wstęp:  
Organizacje pozarządowe w polskim systemie usług rynku pracy

Niniejszy�raport�przedstawia�wyniki�badań�ilościowych,�
które�zostały�zrealizowane�w�listopadzie�i�grudniu�2005�
roku�przez�Stowarzyszenie�Klon/Jawor,�Fundację�Fuga�
Mundi� oraz� SMG/KRC� –� Millward� Brown� Company.�
Stowarzyszenie�Klon/Jawor�było�podmiotem�odpowie-
dzialnym�za�cały�proces�badawczy.

Celem�badań�było�opisanie�obecnego�miejsca�organi-
zacji�pozarządowych�w�systemie�usług�rynku�pracy�oraz�
barier,� jakie� utrudniają� wykorzystanie� ich� potencjału�
w�działaniach�na�rzecz�rozwoju�zatrudnienia�w�Polsce,�
zarówno�na�poziomie�lokalnym,�jak�i�na�poziomie�po-
lityki�państwa.�Punktem�wyjścia�dla�podjętych�w�bada-
niach�analiz�był�pogląd,�że�organizacje�pozarządowe�
dysponują� specyficznymi� kompetencjami� w� sferze� po-
mocy� grupom� doświadczającym� szczególnych� trud-
ności�na�rynku�pracy,�zwłaszcza�tym,�które�mają�małe�
szanse� na� skuteczną� pomoc� ze� strony� publicznych�
służb�zatrudnienia�(czy� to�dlatego,�że�wymagają�dale-
ko�posuniętej� indywidualizacji� świadczonych� im�usług,�
czy�po�prostu�dlatego,�że�znajdują�się�poza�istniejącym�
systemem�usług�rynku�pracy).�

W�Europie�przekonanie�o�szczególnym�znaczeniu�usług�
dedykowanych�takim�grupom,�a�także�o�niepośledniej�
roli,� jaką�w� tej�dziedzinie�mają�do�odegrania�organi-
zacje�non-profit�jest�dość�powszechne.�Znajduje�to�od-
zwierciedlenie�w�wynikach�badań1,�ale�także�w�zapisach�
Europejskiej�Strategii�Zatrudnienia�oraz�w�kształcie� in-
strumentów�finansowych�Europejskiego�Funduszu�Spo-
łecznego�–�zwłaszcza�Inicjatywy�Wspólnotowej�EQUAL.�
W�wielu� krajach� europejskich� (np.�w�Holandii,� Belgii,�
Wielkiej�Brytanii),�sektor�pozarządowy�od�lat� jest� liczą-
cym�się�„aktorem”�na�rynku�usług�związanych�z�zatrud-
nieniem�(inna�sprawa,�że�jest�on�w�tych�krajach�także�
znaczącym� pracodawcą,� a� poziom� instytucjonalnego�
rozwoju� tworzących� go� organizacji� jest� nieporówny-
walny�z�kondycją�organizacji�pozarządowych�w�Polsce).�
Koncepcja�decentralizacji�rynku�usług�związanych�z�za-
trudnieniem� i� zwiększenia� roli� organizacji� pozarządo-
wych� w� polityce� rynku� pracy� zyskuje� na� popularności�
nie� tylko� na� gruncie� europejskim.� W� jednym� z� ostat-
nich�raportów�programu�LEED�OECD,�będącym�zresz-
tą�pokłosiem�konferencji�zorganizowanej�w�2003�roku�

�	 	Por.,	np.	M.	Campbell,	The Third System Employment and Local Development 
(vol.1),	Leeds	Metropolitan	University,	Leeds	1999.	

w�Warszawie,�zwraca�się�uwagę�na�konieczność�wspie-
rania�udziału�społeczeństwa�obywatelskiego�w�projek-
towaniu� i�wykonywaniu�działań� związanych� z� rynkiem�
pracy,�lokalnym�rozwojem�ekonomicznym�i�społecznym�
oraz�edukacją2.�Przykładu�praktycznego�zastosowania�
tej� filozofii� dostarcza� australijski� system� Job� Network,�
powołany�w�1998�roku�w�związku�z�reformą�australij-
skiego�systemu�usług�rynku�pracy,�której�efektem�było�
wprowadzenie�całkowitego�obowiązku�kontraktowania�
wszystkich�tego�typu�usług.�Job�Network�to�sieć�komer-
cyjnych,�niekomercyjnych�i�społecznych�instytucji�rynku�
pracy,�zajmujących�się�pomocą�w�zatrudnieniu�i�powią-
zanych�z�centralną,�publiczną�instytucją�pośredniczącą�
o� nazwie� Centerlink,� odpowiedzialną� za� przyznawa-
nie�bezrobotnym�świadczeń� socjalnych,�motywowanie�
ich�do�poszukiwania�pracy,�prowadzenie�bazy�danych�
o� wakatach� i� identyfikowanie� potrzeb� w� sferze� usług�
rynku�pracy.�Podmioty�należące�do�sieci�–�organizacje�
pozarządowe,� firmy� szkoleniowe,� agencje� i� instytucje�
publiczne�–�są�informowane�na�bieżąco�o�ofertach�do-
tyczących� usług� rynku� pracy� na� ich� terenie,� i� startują�
w� konkursach� na� ich� realizację.� Rola� państwa,� poza�
sferą� świadczeń,� ogranicza� się� do� identyfikowania�
zapotrzebowania� na� usługi� związane� z� zatrudnieniem�
i�do�odpowiedniego�„sterowania”�rynkiem�tych�usług.�

W� Polsce� udział� sektora� pozarządowego� w� realizacji�
polityki� rynku�pracy� jest� jak�dotąd�znikomy.�Nie�ozna-
cza�to,�że�polskie�organizacje�nie�mają�w�tej�sferze�nic�
do� zaproponowania,�ani� że� realizując�działania� zwią-
zane� z� rynkiem�pracy�nie�współpracują� z�publicznymi�
służbami� zatrudnienia.� Jednak� tą� współpracę� � póki�
co�trudno�nazwać�obustronną.�Sprowadza�się�ona�jak�
dotąd�przede�wszystkim�do�korzystania�przez�organiza-
cje�z�informacji�dostępnych�w�Urzędach�Pracy.�Rzadziej,�
polega�na�ubieganiu�się�o�dystrybuowane�przez�Urzędy�
środki�publiczne� lub�na�udziale�we�wspólnych�projek-
tach.�Jednak�specyficzne�kompetencje�sektora�pozarzą-
dowego�nie�były�dotąd�wpisane�w�politykę�rynku�pracy�
w�Polsce,�choć�w�ostatnich�latach�pojawiło�się�kilka�ini-
cjatyw�ustawodawczych�zmierzających�do�zmiany�tego�
stanu� rzeczy.� Warto� tu� przede� wszystkim� wspomnieć�
o�Ustawie�o�działalności�pożytku�publicznego� i�o�wo-
lontariacie,�Ustawie�o�zatrudnieniu�socjalnym,�a�także�

�	 	Por.	Managing Decentaralisation	–	a New Role for Labour Market Policy,	
OECD	report,	Paris:	2003,	s.	26,	(tłum.	własne),
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o�Ustawie�o�promocji�zatrudnienia�i�instytucjach�rynku�
pracy.�Te�trzy�akty�prawne�tworzą�obecnie�nowe�ramy,�
ułatwiające� organizacjom� pozarządowym� działalność�
związaną�z�zatrudnieniem.�Jak�pokazują�przedstawione�
niżej�badania,�ich�wprowadzenie�przyczyniło�się�w�spo-
sób�znaczący�do�pobudzenia�zainteresowania�sektora�
pozarządowego�działalnością�w�sferze�usług�rynku�pra-
cy�–�choć�z�pewnością,�co�najmniej�równie�ważną�rolę�
odegrało�tu�pojawienie�się�nowych�możliwości�finanso-
wania�tego�typu�działalności�w�ramach�funduszy�struk-
turalnych�oraz�IW�EQUAL.�Nie�zmienia�to�jednak�tego,�
że�wciąż�lwia�część�potencjału�sektora�pozarządowego�
w� sferze� polityki� rynku� pracy� pozostaje� niewykorzysta-
na.�Jest�tak�nie�tylko�dlatego,�że�rozwiązania,�o�których�
wyżej� wspomniano,� dopiero� zaczynają� funkcjonować�
w�praktyce,�ale�również�dlatego,�że�nie�zawsze�funkcjo-
nują�prawidłowo,�a�samo� ich�wprowadzenie�nie�daje�
jeszcze� nadziei� na� rozwiązanie� kluczowego� problemu�
utrudniającego� skorzystanie� ze� specyficznych� kompe-
tencji� sektora� pozarządowego� w� sferze� polityki� rynku�
pracy�–�problemu� jego�nierównej�pozycji�w� relacjach�
z� publicznymi� służbami� zatrudnienia,� silnego� osadze-
nia� organizacji� w� roli� odbiorców� pomocy� publicznej�
lub�ewentualnie�usługodawców.��

Można�mieć�nadzieję,�że�zmiany�służące�włączaniu�or-
ganizacji� pozarządowych�w� system�usług� rynku�pracy�
będą�kontynuowane,�tym�bardziej,�że�eksperci�opisują-
cy�ten�system�dostrzegają�taką�potrzebę3.�Jeśli� jednak�
podobne�próby�mają�być�podejmowane,�to�warto�zapy-
tać,�czy�polski�sektor�pozarządowy�jest�na�to�wyzwanie�
gotowy?� Czy� przekładanie� doświadczeń� i� importowa-
nie� rozwiązań� stosowanych�w�krajach�ustabilizowanej�
demokracji� na� polski� grunt� ma� szanse� powodzenia?�
Czy�polskie�organizacje� są�w� stanie� istotnie�wesprzeć�
realizację�polityki� rynku�pracy� i� czy� są� tym�zaintereso-
wane,� jeśli� pominąć� motywacje� związane� z� chronicz-
nym�niedoborem�środków�finansowych?�Jeśli� za�mier-
nik� takiego� zainteresowania� uznać� odzew� sektora�
pozarządowego�na�pojawienie�się�w�Polsce�IW�EQUAL,�
to� trudno� twierdzić,� że� jest� inaczej.� 77%� podmiotów�
składających� wnioski� o� dofinansowanie� z� tego� pro-
gramu� stanowiły� w� Polsce� organizacje� pozarządowe4.�
Dane� te� mogą� być� odczytywane� tyleż� jako� miara� za-
angażowania,�co�koniunkturalizmu.�Jeśli� tak,� tym�bar-
dziej�adekwatne� staje� się�pytanie,�do� jakiego�stopnia�
jest�możliwy�rzeczywisty�udział�III�sektora�we�wspieraniu�
polskiej�polityki� rynku�pracy?�Jak�organizacje�postrze-

�	 	Por.,	np.	UNDP,	W trosce o pracę,	Warszawa	2005:	UNDP,	cz.	Wnioski i reko-
mendacje	oraz	rozdz.	IX	B.

�	 	Dane	ze	strony	internetowej	Funduszu	Współpracy:	http://www.bkkk-cofund.
org.pl/index.php?act=612

gają� swoje�miejsce�w� tym�systemie,�a� jak� swoje�moż-
liwości� działania?� Jakie� ograniczenia� własnej� działal-
ności� identyfikują?�Te�właśnie�pytania�stanowiły�punkt�
wyjścia�dla�badań�prezentowanych�w�tym�raporcie.��

Zakres badania

Poniższe� analizy� opierają� się� na� danych� z� trzech� uzu-
pełniających�się�wzajemnie�przedsięwzięć�badawczych.�
Pierwsze�z�nich�polegało�na�analizie�wszelkich�dostęp-
nych� zbiorów� danych,� pozwalających� skonstruować�
możliwie� kompletną� listę� organizacji� pozarządowych�
trudniących�się�usługami�rynku�pracy�w�Polsce�(włącz-
nie� z� organizacjami� wspierającymi� samozatrudnienie�
i�rozwój�przedsiębiorczości).�Zadanie�to�wykonano�od-
wołując�się�do�rozmaitych�zbiorów�danych,�wymienio-
nych�szczegółowo�w�części�raportu�poświęconej�meto-
dologii�badań.�

W� następnym� kroku� podjęto� próbę� dotarcia� do� mak-
symalnie� dużej� liczby� organizacji� zidentyfikowanych�
dzięki� tym� wstępnym� poszukiwaniom,� i� upewnienia�
się,�czy� faktycznie� funkcjonują� i�prowadzą�działalność�
związaną� z� rynkiem� pracy,� a� także� zebranie� podsta-
wowych� informacji� na� temat� tej� działalności� (metodą�
krótkich,� kilkuminutowych� wywiadów� telefonicznych).�
To�przede�wszystkim�na�podstawie�tych�danych�dokona-
no�próby�określenia�mapy�organizacji�pozarządowych�
świadczących� usługi� zatrudnienia,� opisanej� w� pierw-
szym� rozdziale� niniejszego� raportu.� Warto� zaznaczyć,�
że�z�przedstawicielami�tych�inicjatyw�kontaktowano�się�
telefonicznie,� zadając� im� pytanie,� czy� prowadzą� dzia-
łania� związane� z� pomocą� osobom� bezrobotnym� lub�
zatrudnieniem�albo�inną�aktywność�w�dziedzinie�rynku�
pracy.�Takie�postępowanie�miało�służyć�wyodrębnieniu�
zbioru� inicjatyw� pozarządowych,� które� nie� tylko� oka-
zjonalnie� podejmują� tego� typu� działalność,� ale� także�
utożsamiają�się�z�nią�–�przynajmniej�do� tego�stopnia,�
by�ich�przedstawiciele�twierdzili�w�rozmowie�telefonicz-
nej,� że� zajmują� się� rynkiem� pracy.� Jednak� ubocznym�
efektem� takiej� strategii� było� również� wyeliminowanie�
z� badania� inicjatyw,� które� nie� działają� wystarczająco�
regularnie,� aby� można� było� się� z� nimi� skontaktować�
w�czasie�przewidzianym�ramami�projektu.�Innymi�słowy,�
kontaktując� się� z� organizacjami� telefonicznie� zmniej-
szano�prawdopodobieństwo�dotarcia�do�najmniejszych�
z�nich,�nie�działających�w�sposób�ciągły,�pozbawionych�
własnej� siedziby,� itp.� Tym� samym� w� centrum� projektu�
umieszczono�organizacje,�które�aktywnie�angażują�się�
w� świadczenie� usług� rynku� pracy,� w� jakikolwiek� spo-
sób� utożsamiają� się� z� tą� dziedziną� i� działają� na� tyle�
regularnie,� że� kontakt� z� nimi� nie� nastręcza�większych�
problemów.� O� ile� z� punktu� widzenia� konstruowania�
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„mapy”� instytucji� rynku� pracy� w� sektorze� non� –� profit�
taka� definicja� wydaje� się� jak� najbardziej� na� miejscu,�
o�tyle�z�punktu�widzenia�bardziej�pogłębionych�badań�
ma�pewne�ograniczenia�(o�których�mowa�niżej).�

Informacje� zebrane� na� etapie� weryfikowania� zbiorów�
danych�o�pozarządowych�inicjatywach�rynku�pracy�wy-
korzystano� przygotowując� kwestionariuszowe� badanie�
losowo�-�warstwowej�próby�około�200�organizacji�wy-
losowanych� spośród� tych,� których�aktywność�w� sferze�
usług� rynku� pracy� udało� się� potwierdzić.� To� głównie�
na� jego� wynikach� opiera� się� niniejszy� raport.� Bada-
nie� o� nazwie� Organizacje pozarządowe w systemie 
usług rynku pracy w 2005 r.�przeprowadzono�stosując�
mieszane� techniki� dotarcia,� korzystając� z� poczty� elek-
tronicznej� oraz� tradycyjnej� w� celu� dostarczenia� wylo-
sowanym� podmiotom� formularzy� ankiet,� a� następnie�
prowadząc�monit�telefoniczny�w�celu�ich�zebrania�lub�
–� kiedy�okazywało� się� to� niemożliwe�–�przeprowadza-
jąc� wywiady� telefoniczne� w� technice� CATI5,� w� miarę�
możliwości� w� oparciu� o� dostarczony� wcześniej� kwe-
stionariusz.�Takie�postępowanie�pozwalało�przyspieszyć�
proces�badania�nie�ryzykując�nadmiernego�obniżenia�
jakości� zbieranych� danych,� ale� zarazem� –� co� warto�
podkreślić� na� wstępie� -� nie� pozostawało� bez� wpływu�
na� ostateczną� kompozycję� badanej� próby.� Wzmoc-
niło� bowiem� efekt� selekcji� organizacji,� występujący�
już�na�etapie�wstępnych�prac�nad�ich�„mapą”.�Sprzyja-
ło�ono�nadreprezentacji�organizacji�dużych,�stabilnych,�
mocno�osadzonych�w�działalności�związanej�z� tematy-
ką�niniejszego�projektu.�W�związku�z�tym�trzeba�uznać,�
że�opisywane niżej wyniki nie są reprezentatywne 
dla wszystkich organizacji pozarządowych prowa-
dzących „jakiekolwiek” działania związane z ryn-
kiem pracy,� ale dla węziej rozumianego zbioru 
organizacji pozarządowych prowadzących taką 
działalność aktywnie i w sposób stały.� Jak�wynika�
z�przytaczanych�niżej�danych,� tak�zdefiniowana�grupa�
organizacji� zdecydowanie� wyróżnia� się� na� tle� całego�
sektora�pozarządowego,�zarówno�pod�względem�kon-
dycji,�jak�i�możliwości�działania.�

�	 	Computer	Assisted	Telephone	Interviews	-	wywiady	telefoniczne	wspomaga-
ne	komputerowo.	
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a 1. Podstawowe dane o organizacjach zajmujących się rynkiem pracy

1.1. Liczba organizacji

Na� podstawie� wyników� badania� Kondycja sektora or-
ganizacji pozarządowych w Polsce,�przeprowadzonego�
w�2004�roku�przez�Stowarzyszenie�Klon/Jawor�można�
szacować,� że� ponad� 2� tysiące� organizacji� pozarzą-
dowych� w� Polsce� prowadzi� jakieś� działania� związane�
z� pośrednictwem� pracy� lub� aktywizacją� zawodową,�
a� ponad� 5� tysięcy� zajmuje� się� kształceniem� ustawicz-
nym�lub�szkoleniami�dla�osób�dorosłych�(niekoniecznie�
związanymi�z�problematyką�zatrudnienia).�Nie�oznacza�
to� jednak,� że�można� je�wszystkie�uznać� za�„instytucje�
rynku�pracy”.�Nie�wszystkie�bowiem�zajmują� się� tego�
typu� usługami� w� sposób� systematyczny� (nie� wszystkie�
w� ogóle� prowadzą� systematyczną� działalność)� i� uzna-
ją� je� za� istotny� element� swoich� działań.� Wobec� tego,�
próbę�ustalenia� rzeczywistych� rozmiarów� „podsektora”�
organizacji� pozarządowych� zajmujących� się� proble-
matyką� zatrudnienia� podjęto� w� ramach� badań� pro-
gramu�„Bezrobocie�–�co�robić?”.�W�pierwszym�etapie�
prac,� na� podstawie� dostępnych� baz� danych� i� spisów�
(ich� szczegółową� listę� można� znaleźć� w� rozdziale� do-
tyczącym� metodologii� badania)� wyodrębniono� zbiór�
ponad�2300� inicjatyw�społecznych�potencjalnie� zaan-
gażowanych� w� aktywność� związaną� z� zatrudnieniem6.�
Znalazły� się� wśród� nich� organizacje,� których� przyna-
leżność� do� tej� dziedziny� nie� budziła� żadnych� wątpli-
wości� (np.� podmioty� non-profit� zarejestrowane� jako�
jednostki�szkoleniowe�przy�WUP,�Agencje�Zatrudnienia,�
projektodawcy� składający� wnioski� do� funduszy� struk-
turalnych� w� działaniach� związanych� z� rynkiem� pracy),�
a� także� takie,� które� według� wszelkiego� prawdopodo-
bieństwa� do� niej� należały� (wybrane� na� podstawie� in-
formacji� zawartych� w� bazie� danych� o� organizacjach�
pozarządowych�Stowarzyszenia�Klon/Jawor,�analizy�re-
jestru�REGON,�baz�danych�organizacji�zajmujących�się�
rozwojem� przedsiębiorczości� i� innych� zbiorów),� choć�
ze� względu� na� nieaktualność� dotyczącą� ich� danych�
wymagało�to�potwierdzenia.�W�następnym�kroku�pod-
jęto� próbę� zweryfikowania� zgromadzonych� informacji,�
najczęściej� poprzez� bezpośredni� kontakt� (drogą� elek-
troniczną�lub�telefoniczną)�z� tymi�podmiotami.�W�cza-

�	 Na	potrzeby	selekcji	pojęcie	„działalność	związana	z	rynkiem	pracy”	zdefi-
niowano	jako	stałą	działalność	w	dziedzinie	pomocy	osobom	bezrobotnym	
lub	pracującym,	związaną	z	poszukiwaniem	lub	utrzymaniem	pracy	oraz		
rozwojem	zawodowym.	Skonstruowano	także	katalog	dziesięciu	głównych	
i	prawie	trzydziestu	szczegółowych	typów	działalności,	na	które	przekłada	
się	ta	ogólna	definicja.	Typologia	ta	została	wykorzystana	przy	tworzeniu	
internetowej	bazy	danych	o	organizacjach	świadczących	usługi	rynku	pracy,	
dostępnej	pod	adresami:	www.bezrobocie.org.pl	oraz	www.bazy.ngo.pl.	

sie� przewidzianym� ramami� projektu� udało� się� z� całą�
pewnością� ustalić,� że� aktywną� działalność� związaną�
z� rynkiem�pracy� prowadzą�dziś� na� terenie� Polski� 834�
organizacje�pozarządowe� (oraz�24�Zakłady�Doskona-
lenia�Zawodowego7).�Spośród�pozostałych�organizacji,�
tylko�nieco�ponad�300� zadeklarowało,� że�nie�prowa-
dzi�obecnie� takich�działań.�Statusu�pozostałych�1200�
organizacji� nie�udało� się�ostatecznie�potwierdzić,� jed-
nak�w�obliczu�trudności�w�nawiązaniu�z�nimi�kontaktu,�
a� także�na�podstawie�doświadczeń� związanych� z�pro-
cesem�weryfikacji�danych�przyjęto,�że�mniej�więcej�60%�
z�nich�bądź�już�nie�istnieje,�bądź�nie�zajmuje�się�obec-
nie� problematyką� rynku� pracy.� Przy� takim� ostrożnym�
założeniu,� ogólną� liczbę� organizacji� pozarządowych�
w� sposób� stały� angażujących� się� w� pomoc� osobom�
bezrobotnym�lub�świadczących�inne�usługi�rynku�pracy�
można�szacować�na�około�1300.�Warto�zwrócić�uwa-
gę,� że� niespełna� 500� z� nich� to� organizacje� korzysta-
jące�z�nowych�regulacji,�mających�sprzyjać�rozwojowi�
niepublicznych�instytucji�rynku�pracy.�Należą�do�nich:

Agencje� Zatrudnienia� (wraz� z� filiami)� -� 116� orga-
nizacji;
Jednostki� szkoleniowe� zarejestrowane� przy� WUP� -�
393�organizacji;�
Spółdzielnie� Socjalne� oraz� Centra� Integracji� Spo-
łecznej�-�około�20.�

1.2. Rozkład terytorialny

Geograficzny�rozkład�położenia�ponad�800�organiza-
cji,�które�udało�się�zidentyfikować�w�trakcie�badań�(a�więc�
tych,�co�do�których�badacze�uzyskali�pewność,�że�nie�
zakończyły�działalności�i�prowadzą�działania�związane�
z�rynkiem�pracy),�odpowiada�mniej�więcej�proporcjom�
charakterystycznym� dla� całego� sektora� pozarządowe-
go,�choć�warto�zauważyć,�że�nie�dotyczy�to�wojewódz-
twa�lubelskiego,�gdzie�tego�typu�inicjatyw�działa�więcej,�
niż�wskazywałyby�na� to�statystyki�dotyczące�wszystkich�
stowarzyszeń�i�fundacji.�Mniej�więcej�co�piąta�zidentyfi-
kowana� organizacja� rynku� pracy� jest� zarejestrowana�
na�Mazowszu�(159)�–�w�tym�około�12%�w�Warszawie�
(przy� czym� trzeba� pamiętać,� że�w� stolicy� są� zlokalizo-
wane� najczęściej� centrale� organizacji� o� charakterze�
sieciowym).�Relatywnie�dużo� ich� także�działa�na�połu-
dniu� kraju� w� województwach:� małopolskim� (61),� ślą-

�	 Ze	względu	na	specyficzny	status	Zakładów	Doskonalenia	Zawodowego,	
zdecydowano	się	ostatecznie	nie	uwzględniać	ich	w	próbie	do	badania	
ankietowego,	którego	wyniki	prezentuje	niniejszy	raport.	Więcej	na	ten	temat	
napisano	w	części	metodologicznej	raportu.







http://www.bezrobocie.org.pl
http://www.bazy.ngo.pl
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skim� (63),� dolnośląskim� (62),� a� także� we� wspomina-
nym�już�lubelskim�(70),�oraz�na�północy�w�województwie�
pomorskim�(66).�Podobnie� jak�w�przypadku�ogółu�or-
ganizacji�pozarządowych,�najmniej�przedsięwzięć�zwią-
zanych�z�rynkiem�pracy�jest�zlokalizowanych�na�Opol-
szczyźnie� (25),�w�województwach:� lubuskim� (30)�oraz�
świętokrzyskim�(15)�i�kujawsko-pomorskim�(38).�Wyniki�
te�można�próbować�tłumaczyć�niewielką�powierzchnią�
lub�populacją� tych�regionów.�Jednak�zwłaszcza�w�od-
niesieniu� do� województwa� kujawsko-pomorskiego� ta-
kie�wyjaśnienie�nie�wydaje�się�wystarczające,� tym�bar-
dziej,�że�należy�ono�do�obszarów�o�najgorszej�sytuacji�
na� rynku�pracy�w�Polsce.� Jak� zresztą�widać�na�poniż-
szej�mapie,�obecność�organizacji� zajmujących�się�po-
mocą�osobom�bezrobotnym�nie�jest�po�prostu�funkcją�
poziomu�bezrobocia.

Narzuca�się�pytanie,� jakie� inne�czynniki�–�poza�skalą�
potrzeb�–�decydują�o� rozkładzie� terytorialnym�organi-
zacji� rynku�pracy?�Najbardziej�oczywistą�odpowiedzią�
jest�odwołanie�się�do�zróżnicowań�związanych�z�pozio-
mem� urbanizacji� oraz� bliskością� centrów� miejskich.�
Wyraźnie�zaznaczają�się�one�na�przedstawionej�mapie.�
Mniej�więcej�50%�organizacji�aktywnych�w�sferze�usług�

rynku�pracy�jest�zlokalizowanych�w�mieście�przekracza-
jącym�100� tysięcy�mieszkańców,� zaś� ponad�40%�ma�
siedzibę�w�jednej�z�16�stolic�regionów.�Niespełna�30%�
działa�w�miejscowościach�liczących�mniej�niż�50�tysię-
cy�mieszkańców,�w� tym�około�17%�na� terenach�wiej-
skich.�

Podobnie� przedstawia� się� terytorialne� rozmieszczenie�
tych� spośród� omawianych� organizacji,� które� figurują�
w�rejestrach�używanych�przez�pracowników�publicznych�



�

służb� zatrudnienia.� Należą� do� nich� przede� wszystkim�
stowarzyszenia�i�fundacje�zarejestrowane�jako�placów-
ki� szkoleniowe� przy� Wojewódzkich� Urzędach� Pracy,�
oraz�Agencje�Zatrudnienia�(te,�które�mają�status�orga-
nizacji�non-profit).�Najwięcej�działa�ich�na�Mazowszu,�
zwłaszcza�w�Warszawie,�gdzie� jest�zlokalizowanych�17�
z�24�obecnych�w�tym�regionie�pozarządowych�Agencji�
Pracy�i�44�spośród�76�organizacji�społecznych�funkcjo-
nujących�w�systemie�WUP,� jako�jednostki�szkoleniowe.�
Tak,�jak�w�przypadku�ogółu�organizacji�zajmujących�się�
rynkiem�pracy,� relatywnie�wiele� tego� typu�podmiotów�
powstało� również� w� województwach:� lubelskim,� po-
morskim� i� śląskim.� Przy� bliższym� spojrzeniu� zwraca�
uwagę�także�to,�że�większość�z�nich�ma�siedzibę�w�du-
żych�miastach,�bądź�w�ich�okolicach.�W�miastach�po-
wyżej�100�tys.�mieszkańców�jest�zlokalizowanych�55%�
wszystkich� zidentyfikowanych� w� badaniu� pozarządo-
wych� Agencji� Zatrudnienia� i� ponad� 60%� pozarządo-
wych�placówek�szkoleniowych.�Co�ciekawe,�ta�tenden-
cja�słabiej� jest�zauważalna�na�wschodzie�kraju,�gdzie�
stosunkowo�wiele� z�nich�działa�na� terenach�wiejskich�
lub�w�mniejszych�miastach.�Co�charakterystyczne,� ich�
rozlokowanie�nie�koresponduje�z�przestrzennym�zróżni-
cowaniem�poziomu�bezrobocia�w�Polsce.�Z�pewnością�
stanowi�za�to�funkcję�poziomu�aktywności�stowarzysze-
niowej� Polaków� (tam,� gdzie� działa� mniej� organizacji�
pozarządowych,� siłą� rzeczy� mniej� z� nich� decyduje� się�

na� zarejestrowanie� tego� typu�placówek),� a� być�może�
także� specyficznej� struktury� bezrobocia,� skłaniającej�
organizacje�pozarządowe�do�angażowania�się�w�tego�
typu�działania.�

1.3. Wiek

Na�poziomie�ogólnopolskim,� zależność�pomiędzy�po-
ziomem� bezrobocia� a� aktywnością� organizacji� poza-
rządowych�w�sferze�usług�związanych�z�zatrudnieniem�
jest� wyraźniejsza.� Dobrze� ilustrują� ją� dane� ukazujące�
strukturę�ich�wieku8.�Na�tle�„demografii”�całego�sekto-
ra�pozarządowego� jest�ona�bardzo�charakterystyczna.�
Okazuje� się,� że� ponad� 40%� organizacji� zajmujących�
się�dzisiaj�działalnością�w�sferze�rynku�pracy�(ORP)�po-
wstało�w�pierwszej�połowie�lat�90�-�tych,�podczas�gdy�
wśród� ogółu� organizacji� pozarządowych� (wg.� badań�
Stowarzyszenia� Klon/Jawor),� takie� inicjatywy� stanowią�
dziś�jedynie�20%�ich�łącznej�liczby.�Może�to�świadczyć�
zarówno�o�ponadprzeciętnej�„długowieczności”�czy�też�
stabilności�działania�organizacji�rynku�pracy,�jak�i�o�tym,�

�	 	Obliczenia	oparto	na	danych	z	badania	Organizacje pozarządowe w systemie 
usług rynku pracy w 2005 r. 	zrealizowanego	w	ramach	programu	„Bezrobocie 

– co robić?”	na	próbie	200	organizacji	rynku	pracy.	Siłą	rzeczy,	prezentowane	
dane	nie	opisują	obiektywnych	trendów	w	rozwoju	określonego	typu	organi-
zacji	(z	których	część	już	nie	istnieje,	nie	mogła	zatem	być	obiektem	badania),	
ale	strukturę	wieku	organizacji	działających	do	dzisiaj.	
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że�właśnie�w�tym�okresie�powstawało�ich�nieprzeciętnie�
dużo.� W� wytłumaczeniu� tej� specyficznej� cechy� intere-
sującego�nas�zbioru�organizacji,�pomaga�odniesienie�
danych�o�ich�wieku�(lub�jeszcze�lepiej�–�danych�o�tym,�
kiedy� podjęły� działalność� związaną� z� rynkiem� pracy)�
do� informacji� o� trendach� związanych� ze� zmianami�
poziomu� bezrobocia� w� Polsce.� Jak� widać� na� drugim�
z�zaprezentowanych�wyżej�wykresów,�rozwój�tego�pod-
sektora� był� ściśle� związany� z� pogarszaniem� się� sytua-
cji�na�rynku�pracy.�Do�2002�roku�rozwój�społecznych�
inicjatyw�związanych�z�zatrudnieniem�wyznaczała�zmie-
niająca�się�trajektoria�bezrobocia�w�Polsce.�

Warto� przy� okazji� zauważyć� ciekawy� układ� wykresu�
po�2002�roku.�Ostatnich�kilka� lat� to�okres�dynamicz-
nego�rozwoju�nowych�inicjatyw�związanych�z�zatrudnie-
niem,�pomimo�stabilizacji� sytuacji�na� rynku�pracy.�Ta-
kie�wyniki�trzeba�interpretować�jako�bezpośredni�efekt�
pojawienia�się�nowych�możliwości�działania�w�dziedzi-
nie�przeciwdziałania� �bezrobociu�–� funduszy�unijnych,�
nowych� regulacji� sprzyjających� powstawaniu� niepub-
licznych� instytucji� rynku� pracy� (Spółdzielni� Socjalnych,�
Agencji� Zatrudnienia,� Centrów� Integracji� Społecznej),�
itp.�Można�się� jednak�także�zastanawiać,�czy�rosnące�
zainteresowanie� organizacji� działalnością� w� tej� sfe-
rze�nie� jest� także�w� jakimś�stopniu�odzwierciedleniem�

ich�trudnej�sytuacji,�skłaniającej�je�niekiedy�do�pewne-
go�koniunkturalizmu�w�wyborze�działań,�w�które�się�an-
gażują.�Niezależnie�od�tych�obaw�trzeba�jednak�stwier-
dzić,�że�gwałtowny�wzrost�zainteresowania�organizacji�
aktywnością�w�sferze�usług�związanych�z�zatrudnieniem�
to�powód�do�zadowolenia,�i�przyczynek�do�pozytywnej�
oceny�uregulowań�mających�sprzyjać�rozwojowi�takich�
instytucji.� W� kraju,� w� którym� oficjalnie� rejestrowany�
poziom� bezrobocia� dwukrotnie� przewyższa� jego� śred-
ni� poziom� w� całej� Unii� Europejskiej,� można� się� tylko�
z�tego�cieszyć.��

1.4.  Charakterystyka ze względu na typy 
usług

Istotnym�elementem�opisu� roli� organizacji� pozarządo-
wych�w�polskim�systemie�usług�zatrudnienia�muszą�być�
dane� dotyczące� charakteru� oferowanych� przez� nie� ty-
pów�wsparcia,�a� także�profilu�odbiorców� ich�działań.�
Zwłaszcza�ta�druga�kwestia�wydaje�się�ważna�z�punktu�
widzenia� rozważań� nad� specyficznymi� kompetencjami�
organizacji� społecznych� w� sferze� działań� związanych�
z� zatrudnieniem.� Jeśli� chodzi�o� formy�wsparcia,�dane�
uzyskane� na� podstawie� prac� w� ramach� programu�
„Bezrobocie�–�co� robić?”�nie� są� specjalnie� zaskakują-
ce9.�Zdecydowana�większość�zidentyfikowanych�w�trak-
cie� projektu� organizacji� rynku� pracy� (77%)� angażuje�
się� w� organizowanie� szkoleń� dla� osób� bezrobotnych.��
Ponad� połowa� wskazała� na� działania� związane� z� do-
radztwem�zawodowym�i�poradnictwem�(60%),�a�także�
pośrednictwem�pracy� (55%�-�przy�czym�warto�zwrócić�
uwagę,� że�w�przypadku�większości� z� nich�działalność�
ta� ma� charakter� nieformalny� -� nie� jest� zarejestrowa-
na�w�Krajowym�Rejestrze�Agencji� Zatrudnienia).� 40%�
organizacji� angażuje� się� w� działania� związane� z� inte-
gracją� społeczną� i� aktywizacją� społeczno� -� zawodo-
wą.�Co�trzecia�organizacja�(34%)�deklaruje�aktywność�
w�dziedzinie�rozwoju�przedsiębiorczości,�zaś�co�czwar-
ta�twierdzi,�że�sama�organizuje�miejsca�pracy�dla�osób�
bezrobotnych.�

Ten�ostatni�wynik�wydaje�się�nieco�zaskakujący,�ale�za-
razem�zwraca�uwagę�na�jeszcze�jeden�ważny�element�
odróżniający� organizacje� pozarządowe� od� innych� in-
stytucji�na�rynku�usług�zatrudnienia�–�na�ich�specyficz-
ną�autodefinicję,�pozwalającą�im�traktować�same�sie-
bie�nie�tylko�jako�instytucje,�ale�także�jako�instrument�
rynku�pracy.�Jest�to�tym�ważniejsze,�że�sektor�pozarzą-
dowy� tworzy�bardzo� specyficzną�niszę�na� rynku�pracy,�

�	 	Dane	uzyskano	na	podstawie	rozmów	telefonicznych	z	364	organizacjami	
deklarującymi,	iż	prowadzą	działania	związane	z	rynkiem	pracy.	
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opierając� się� w� znacznej� mierze� na� tzw.� elastycznych�
formach� zatrudnienia:� pracy� w� niepełnym� wymiarze�
czasu,� pracy� kontraktowej,� � samozatrudnieniu,� pracy�
w�domu,�itp.�Ta�ich�cecha,�podobnie�jak�częste�korzy-
stanie�z�wolontariatu,�czyni� je�podmiotami�wyjątkowo�
atrakcyjnymi�z�punktu�widzenia�działań�zmierzających�
do�reintegracji�zawodowej�osób�mających�szczególne�
trudności�w�powrocie�na�rynek�pracy.

1.5.  Charakterystyka ze względu na typy 
odbiorców

Przechodząc� do� danych� na� temat� odbiorców� działań�
organizacji� warto� przypomnieć,� że� zwolennicy� zwięk-
szenia�ich�udziału�w�systemie�usług�zatrudnienia�upra-
womocniają� to�stanowisko�między� innymi�poprzez�od-
wołanie� do� tez� o� daleko� posuniętej� „specjalizacji”�
organizacji�–� ich�orientacji�na�ściśle�określone,�specy-
ficzne�grupy�odbiorców,�z�pożytkiem�dla�jakości�ofero-
wanego�im�wsparcia.�Aby�zweryfikować�te�tezy,�przed-

stawicieli� organizacji� badanych� w� ramach� programu�
„Bezrobocie� –� co� robić?”� zapytano,� czy� prowadząc�
działania� w� sferze� rynku� pracy� koncentrują� się� na� ja-
kichś�specyficznych�grupach�odbiorców.�Na� tak�zada-
ne�pytanie�58%�rozmówców�odpowiedziało�twierdząco.�
Respondenci�poproszeni�o�opisanie�tych�grup�najczęś-
ciej�wymieniali�ich�kilka,�bądź�to�odwołując�się�do�róż-
nych� projektów� realizowanych� przez� ich� organizacje,�
bądź� łącząc� ze� sobą� rozmaite� kategorie� odbiorców�
(np.� „niepełnosprawna� młodzież”,� „kobiety� ze� środo-
wisk� wiejskich”),� albo� wreszcie� wymieniając� bardzo�
specyficzne� ich� typy� (np.� „osoby� zarażone� wirusem�
HIV”,�„osoby�chore�na�zespół�Marfana”).�Na�wykresie�
podjęto�próbę�skategoryzowania�tych�wypowiedzi.�

Wyniki� te� korespondują� z� często� głoszonymi� tezami�
o�specjalizacji�jako�ważnym�atucie�organizacji�pozarzą-
dowych�w�dziedzinie�usług� rynku�pracy.�Warto� tu� jed-
nak�zaznaczyć,�że�do�pewnego�stopnia�tą�specjalizację�
wymusza� „projektowa”� logika� funkcjonowania�organi-
zacji,�które,�aby�uzyskać�środki�na�działalność,�muszą�
precyzyjnie�zdefiniować�grupę�odbiorców�swoich�dzia-
łań.�Naturalnie�sytuację,�w�której�definicja�ta�staje�się�
„ruchoma”,�zależna�od�szans�na�dofinansowanie,�nale-
ży� traktować� jako� rzadko�występującą�patologię.�Nie-
mniej�jednak�–�a�może�tym�bardziej�–�należy�pamiętać�
o� tym� zagrożeniu,� zastanawiając� się� nad�włączeniem�
organizacji�w�realizację�polityki�rynku�pracy.�

1.6.  Działalność rynku pracy na tle innych 
obszarów działań organizacji

Niezwykle� ważną� cechą� organizacji� pozarządowych,�
wyróżniającą� je� na� tle� innych� instytucji� rynku� pracy,�
jest� zdaniem� wielu� przedstawicieli� to,� że� działalność�
związana� z� usługami� zatrudnienia� stanowi� zwykle� tyl-
ko�jeden�z�obszarów�ich�aktywności,�powiązany�silnie�
z� innymi�działaniami� zmierzającymi�do� realizacji�misji�
organizacji.�Znajduje�to�potwierdzenie�w�wynikach�ba-
dania�Organizacje pozarządowe w systemie usług ryn-
ku pracy w 2005 r.�Prawie�wszystkie�organizacje�uczest-
niczące�w�badaniu�(96%)�przyznały,�że�oprócz�działań�
związanych�z�pomocą�osobom�bezrobotnym� lub�usłu-
gami�zatrudnienia�prowadzą�także�działania�na�innych�
polach.�Przy� tym�dla�83%�z�nich�aktywność�w�dziedzi-
nie�rynku�pracy�jest�co�najmniej�równie�ważna�jak�dzia-
łalność�w� innych�obszarach,� a� dla� prawie� co�drugiej�
organizacji� jest� ważniejsza.� Tylko� 5%� respondentów�
stwierdziło,�że�ma�ona�dla�nich�marginalne�znaczenie.�

Deklaracje�organizacji�można�uzupełnić�obiektywnymi�
wskaźnikami,�obrazującymi�stopień,�w�jakim�poświęca-
ją�się�one�działalności�związanej�z�rynkiem�pracy.�Inte-



12

resujące�okazują�się�przy�tym�również�relacje�pomiędzy�
tymi� wskaźnikami.� W� co� drugiej� badanej� organizacji,�
od� 80� do� 100%� pracowników� etatowych� (dotyczy� to�
rzecz� jasna� tych�organizacji,�które�w�ogóle�posiadają�
takich�pracowników�–�por.� rozdz.�2.6)� to�osoby�zaan-
gażowane�w�działania�związane�z�aktywnością�organi-
zacji�w�dziedzinie�usług�rynku�pracy.�Tylko�w�co�piątej�
organizacji�udział�takich�osób�nie�przekracza�20%.�Po-
dobne�proporcje� zaobserwowano�w�przypadku�odpo-
wiedzi�na�pytanie�o�wszystkich�pracowników�organiza-
cji�(nie�tylko�tych�zatrudnionych�na�podstawie�umowy�o�
pracę).�Z�drugiej�jednak�strony,�40%�uczestniczących�w�
badaniu�podmiotów�stwierdziło,�że�ich�przychody�zwią-
zane�z�działalnością�w�sferze�usług�rynku�pracy�stano-
wią�nie�więcej�niż�20%�całkowitych�przychodów,�jakimi�
dysponują.� Z� porównania� tych� wyników� wyłania� się�

obraz�organizacji,�które�wykorzystują�większość�swoich�
zasobów�kadrowych�w�działaniach�związanych�z�prob-
lematyką� zatrudnienia,� choć� nie� znajduje� to� odzwier-
ciedlenia�w�strukturze�ich�budżetu.�

Oczywiście� można� przyjąć,� że� dane� te� nie� zasługują�
na� zaufanie,� i� że� obrazują� głównie� trudności,� jakich�
nastręczało� respondentom� określenie,� ilu� spośród�
pracowników� organizacji� można� zaliczyć� do� „osób�
zaangażowanych� w� działania� organizacji� związanych�
z� rynkiem� pracy”.� Taka� hipoteza� wydaje� się� zasadna,�
dlatego�warto�ją�zweryfikować.�Jeśli�przyjąć,�że�wskaź-
nik� „udziału� wśród� pracowników� osób� zaangażowa-
nych�w�działania�związane�z�rynkiem�pracy”�nie�odda-
je�dobrze�wagi,� jaką�organizacje�przywiązują�do� tych�
działań,�jego�wartość�nie�powinna�być�związana�z�de-
klaracjami,� dotyczącymi� znaczenia� usług� rynku� pra-
cy� w� ich� działalności.� Taka� zależność� jednak� istnieje.�
Wśród�organizacji,�które�uznały�aktywność�w�dziedzinie�
usług� zatrudnienia� za� bardzo� istotny� element� swoich�
działań,�odsetek�etatowych�pracowników�zaangażowa-
nych�w�związane�z�tym�prace�wynosił�przeciętnie�około�
95%,�podczas�gdy�wśród�tych,�które�tego�rodzaju�dzia-
łania�uznawały�za�mało�ważne,�nie�przekraczał�średnio�
40%10.��

„Wielowątkowość”�działań�organizacji�pozarządowych,�
świadczących�usługi�związane�z�zatrudnieniem�można�
traktować�jako�ich�szczególny�atut,�odróżniający�je�od�in-
nych�instytucji�rynku�pracy.�Dla�wielu�organizacji�aktyw-
ność�w�tej�dziedzinie�jest�tylko�częścią�całej�gamy�dzia-
łań,�nakierowanych�na�kompleksową�pomoc�określonej�

�0	 	Zależność	istotna	statystycznie	przy	p<0,01	(Eta2=,20).

Jak istotne miejsce wśród wszystkich państwa działań 
odgrywają działania związane z zatrudnieniem/ryn-
kiem pracy?

%

Bardzo�istotne,�inne�działania�mają�charakter�
marginalny�

16,0�

Dość�istotne,�choć�inne�działania�także�mają�
pewne�znaczenie�

30,4�

Podobne�jak�inne�działania,�którymi�
sięzajmujemy�

37,0�

Dośćmało�istotne,�koncentrujemy�się�innych�
działaniach�

8,8�

Marginalne,�zajmujemy�się�przede�wszystkim�
innymi�działaniami�

4,4�

Trudno�powiedzieć� 3,3

Total� 100�

Jak istotne miejsce wśród wszystkich państwa działań 
odgrywają działania związane z zatrudnieniem/ryn-
kiem pracy?

%

Bardzo�istotne,�inne�działania�mają�charakter�
marginalny�

16,0�

Dość�istotne,�choć�inne�działania�także�mają�
pewne�znaczenie�

30,4�

Podobne�jak�inne�działania,�którymi�
sięzajmujemy�

37,0�

Dośćmało�istotne,�koncentrujemy�się�innych�
działaniach�

8,8�

Marginalne,�zajmujemy�się�przede�wszystkim�
innymi�działaniami�

4,4�

Trudno�powiedzieć� 3,3

Total� 100�
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grupie�odbiorców.�Warto�w�związku�z�tym�zapytać,�z�ja-
kimi�jeszcze�obszarami�działalności�utożsamiają�się�or-
ganizacje� zajmujące� się� usługami� rynku� pracy?� Naj-
częściej� są� to� działania� związane� z� edukacją�
i�wychowaniem� (62%�badanych�organizacji)�oraz� roz-
wojem� lokalnym� (ponad� 55%)� i� pomocą� społeczną�
(około� 50%).� Nieco� rzadziej� wymieniano� wśród� nich�
ochronę�zdrowia,�sport,�turystykę�lub�rekreację,�kulturę,�
czy�sprawy��pracownicze/branżowe.�
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a 2. Kondycja organizacji zajmujących się usługami rynku pracy

2.1. Finanse organizacji 

Istotnym� problemem� we� włączaniu� organizacji� poza-
rządowych�w�realizację�polityki�rynku�pracy�wydaje�się�
być� powszechne� przekonanie,� że� dysponują� one� bar-
dzo�ograniczonymi�zasobami�finansowymi�i�kadrowymi.�
Jakkolwiek� z�pewnością� taki�pogląd� jest�w�przypadku�
części� organizacji� usprawiedliwiony,� to� na� podstawie�
wyników� badań� programu� „Bezrobocie� –� co� robić?” 
można� powiedzieć,� że� te� spośród� nich,� które� utożsa-
miają�się�z�działalnością�rynku�pracy�i�działają�na�tyle�
aktywnie,�że�dotarcie�do�nich�nie�nastręcza�większych�
problemów,�zupełnie�nie�pasują�do�takiego�stereotypu.�
Trzeba� przy� tym� pamiętać,� że� użyte� w� trakcie� badań�
techniki� zbierania� danych� sprzyjały� wykluczaniu� z� ba-
danej�próby�organizacji�małych�lub�działających�niere-
gularnie� (por.,� np.� Zakres badania).� Z� pewnością�
nie�bez�znaczenia�dla�prezentowanych�tu�wyników�było�
także�to,�że�w�stosowanej�w�ramach�projektu�definicji�
„aktywności� w� dziedzinie� rynku� pracy”� zmieściły� się�
(zresztą�podobnie�jak�w�założeniach�Europejskiej�Stra-
tegii� Zatrudnienia)� również� działania� związane� z� pro-
mowaniem� przedsiębiorczości� i� samozatrudnienia.�
Przełożyło�się�to�na�udział�w�badaniu�około�20%�orga-
nizacji�zajmujących�się�głównie�tego�typu�działalnością,�
w�tym�m.in.�funduszy�lokalnych,�wyróżniających�się�na�
tle�innych�organizacji�pod�względem�potencjału�finan-
sowego.�Jednak�nawet�nie�biorąc�ich�pod�uwagę�moż-
na�powiedzieć,�że�organizacje�pozarządowe�zajmujące�
się�usługami� rynku�pracy� są� statystycznie� rzecz�biorąc�
znacznie�większe�niż�inne.�Połowa�organizacji�uczestni-
czących�w�omawianym� tu�badaniu11� uzyskała�w� roku�
2005�przychody�nie�mniejsze�niż�300�000�zł.�(lub�250�
000�zł.,�jeśli�nie�liczyć�organizacji�zajmujących�się�pro-
mowaniem�przedsiębiorczości),�a�dziewięć�na�dziesięć�
dysponowało�nie�mniej�niż�15�000�zł.�Dla�porównania,�
ponad�dwa�lata�temu�(najświeższe�dane�na�ten�temat�
dotyczą� niestety� roku� finansowego� 2003)� przychody�
50%� ogółu� organizacji� pozarządowych� w� Polsce� nie�
przekraczały� 13�000� zł.,� a� prawie�20%�nie� dyspono-
wało� żadnymi� przychodami� (wśród� organizacji� rynku�
pracy� brak� jakichkolwiek� przychodów� zadeklarowało�
około�5%�organizacji)12.��

��	 	Tych,	które	udostępniły	informacje	o	swoich	finansach	było	85%.	

��	 	Warto	zaznaczyć,	że	w	obu	badaniach	organizacje	posiadające	oddziały	
lokalne	podawały	informacje	odnoszące	się	do	organizacji	oraz	do	wszystkich	
podległych	jej	oddziałów.

Wielkość� budżetu� badanych� podmiotów� jest� oczywi-
ście� związana� z� ich� lokalizacją.� Mniej� więcej� co� trze-
cia�organizacja�rynku�pracy�mająca�siedzibę�w�dużym�
mieście� (w� stolicy� województwa� lub� mieście� przekra-
czającym�100�tysięcy�mieszkańców)�osiągnęła�w�2005�
roku�przychody�przekraczające�milion�złotych,�podczas�
gdy� wśród� organizacji� z� mniejszych� miejscowości� ta-
kimi� środkami� dysponowało� mniej� więcej� 10%� orga-
nizacji.� Na� te� zróżnicowania� nakładają� się� różnice�
związane�z�wiekiem�badanych�inicjatyw�–�a�więc�z�tym,�
od� jak� dawna� prowadzą� zarejestrowaną� działalność.�
Trzy�na�cztery�organizacje�istniejące�już�od�co�najmniej�
pięciu� lat� osiągnęły� przychody� przekraczające� 100�
tysięcy� złotych,� a� co� czwarta� dysponuje� nie�mniej� niż��
milionem� złotych.� Wśród� organizacji� młodszych,� pra-

Jaka,� według� Państwa� wiedzy� na� obecną� chwilę,� będzie�
całkowita�wielkość�przychodów�organizacji�w�roku�2005*?

%

do�10�tysięcy�zł� 7,3%

10�–�100�tys.�zł� 26,6%

100�tys.�1�mln.�zł� 46,3%

1�mln.�–�10�mln.�zł� 19,8%

Razem 100,0%

*   33% organizacji nie potrafiło w momencie badania określićcałkowitej kwoty 
przychodów w roku 2005. W takich przypadkach proszono o podanie kwoty 
przychodów w roku 2004 (podało ją17% badanych organizacji)

Jaka,� według� Państwa� wiedzy� na� obecną� chwilę,� będzie�
całkowita�wielkość�przychodów�organizacji�w�roku�2005*?

%

do�10�tysięcy�zł� 7,3%

10�–�100�tys.�zł� 26,6%

100�tys.�1�mln.�zł� 46,3%

1�mln.�–�10�mln.�zł� 19,8%

Razem 100,0%

*   33% organizacji nie potrafiło w momencie badania określićcałkowitej kwoty 
przychodów w roku 2005. W takich przypadkach proszono o podanie kwoty 
przychodów w roku 2004 (podało ją17% badanych organizacji)



15

wie�60%�nie�przekroczyło�w�zeszłym�roku�granicy�100�
tysięcy�złotych.�

Uzupełnieniem� tych� danych� mogą� być� subiektywne�
opinie�dotyczące�oceny�sytuacji�finansowej�organizacji.�
Rzecz� jasna,�opinie� te� są� silnie� związane� z�wielkością�
budżetu� organizacji,� choć� –� co� ciekawe� –� nie� mają�
związku� z� ich� lokalizacją.� Organizacje� działające�
na�terenach�wiejskich�lub�w�mniejszych�miastach,�choć�
statystycznie� rzecz� biorąc� dysponują� mniejszymi� przy-
chodami,�oceniały�stan�swoich�finansów�podobnie�jak�
te� działające� w� największych� aglomeracjach.� W� kon-
tekście� przytoczonych� wyżej� danych� nie� powinno� dzi-
wić,�że�tylko�około�15%�wszystkich�badanych�podmio-
tów�skłonnych�było�uznawać�swoją�sytuację�finansową�
za� „złą”� lub� „bardzo� złą”.� Prawie� połowa� badanych�
(46%)� oceniała� ją� jako� „średnią”,� a� niespełna� 40%�
uważało,� że� jest� ona� „dobra”� lub� „bardzo� dobra”.�
W�całym� sektorze�pozarządowym�dużo� rzadziej� spoty-
ka� się� � taki�optymizm� -�według�danych� z� roku�2004,�
na� pozytywną� ocenę� stanu� swoich� finansów� decydo-
wało�się�niespełna�20%�ogółu�organizacji�pozarządo-
wych13.�Trudno�jednak�dziwić�się�tym�różnicom,�biorąc�
pod� uwagę� przepaść� pomiędzy� potencjałem� finanso-
wym� „przeciętnej”� organizacji� pozarządowej� i� organi-
zacji�opisywanych�w�niniejszym�raporcie.

��	 	Por.	M.	Gumkowska,	J.	Herbst,	J.J.	Wygnański,		Podstawowe fakty o sektorze 
organizacji pozarządowych w Polsce – raport z badania 2004,	Stowarzyszenie	
Klon/Jawor,	Warszawa	2005.	

2.2. Źródła przychodów

Zastanawiając� się� nad� uwarunkowaniami� rozwoju�
współpracy� pomiędzy� organizacjami� pozarządowymi�
i�publicznymi�służbami�zatrudnienia�nie�należy�zapomi-
nać� o� tym,� że� z� punktu� widzenia� organizacji� zmiana�
obecnych�jej�mechanizmów�jest�tyleż�potrzebna,�co�nie-
bezpieczna.� Zdecydowana� większość� organizacji� zaj-
mujących� się� usługami� rynku� pracy� korzysta� bowiem�
ze� środków�publicznych,� a� o�wielu� z� nich�można� po-
wiedzieć,�że�opierają�na�tych�środkach�swoje�istnienie.�
W�ciągu�ostatnich�trzech�lat,�prawie�85%�tego�typu�ini-
cjatyw�finansowało�ze�źródeł�publicznych�przynajmniej�
część�swoich�działań�związanych�z�rynkiem�pracy,�a�dal-
sze�7%�zabiegało�o�ich�pozyskanie.��

Środki�publiczne�zdecydowanie�dominują�w�strukturze�
przychodów� badanych� organizacji.� Prawie� co� druga�
z�nich�korzystała�w�ciągu�ostatnich�trzech�lat�ze�wspar-

Wysokość budżetu

do�10�tysięcy�zł 10�–�100�tys.�zł 100�tys.�–�1�mln.�zł 1�mln.�–�10�mln.�zl Ogółem

wiek organizacji

� do�1992� 4,4%� 17,8%� 53,3%� 24,4%� 100%

� 1993-1999� 6,6%� 15,8%� 50,0%� 27,6%� 100%

� 2000-2005� 10,7%� 48,2%� 35,7%� 5,4%� 100%

ogółem 7,3%� 26,6%� 46,3%� 19,8%� 100%

��

Przychody organizacji

do�10�tysięcy�zł 10�–�100�tys.�zł 100�tys.�–�1�mln.�zł 1�mln.�–�10�mln.�zl

Wielkość miejscowości

� �mniejsze�miejscowosci� 10,4%� 33,3%� 45,8%� 10,4%�

� �miasto�powyzej100�tyś.� 3,9%� 17,1% 48,7%� 30,3%�

ogółem 7,6%� 26,2%� 47,1%� 19,2%�

Wysokość budżetu

do�10�tysięcy�zł 10�–�100�tys.�zł 100�tys.�–�1�mln.�zł 1�mln.�–�10�mln.�zl Ogółem

wiek organizacji

� do�1992� 4,4%� 17,8%� 53,3%� 24,4%� 100%

� 1993-1999� 6,6%� 15,8%� 50,0%� 27,6%� 100%

� 2000-2005� 10,7%� 48,2%� 35,7%� 5,4%� 100%

ogółem 7,3%� 26,6%� 46,3%� 19,8%� 100%

��
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do�10�tysięcy�zł 10�–�100�tys.�zł 100�tys.�–�1�mln.�zł 1�mln.�–�10�mln.�zl
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� �mniejsze�miejscowosci� 10,4%� 33,3%� 45,8%� 10,4%�

� �miasto�powyzej100�tyś.� 3,9%� 17,1% 48,7%� 30,3%�

ogółem 7,6%� 26,2%� 47,1%� 19,2%�

Czy� dla� finansowania� dzialan� zwiazanych� z� rynkiem� pracy�
organizacja�w�ciagu�ostatnich�3�lat�korzystala�z�publicznych�
zródel�finansowania?

%

tak 83,3

nie,�i�nie�próbowaliśmy 8,6

nie,�choć�próbowaliśmy�z�nich�korzystać 7,0

trudno�powiedzieć 1,1

Total 100,0

Czy� dla� finansowania� dzialan� zwiazanych� z� rynkiem� pracy�
organizacja�w�ciagu�ostatnich�3�lat�korzystala�z�publicznych�
zródel�finansowania?

%

tak 83,3

nie,�i�nie�próbowaliśmy 8,6

nie,�choć�próbowaliśmy�z�nich�korzystać 7,0

trudno�powiedzieć 1,1

Total 100,0
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cia�instytucji�publicznych�na�szczeblu�powiatu�–�przede�
wszystkim�Powiatowych�Urzędów�Pracy�–�a�38%�wska-
zało� te� instytucje� jako� jedne� z� najistotniejszych� źródeł�
finansowania� swojej� działalności� w� dziedzinie� rynku�
pracy.�Warto�zauważyć,�że�chodzi� tu�o�wsparcie�poza�
środkami� funduszy� strukturalnych� czy� pomocowych,�
także�dystrybuowanymi�poprzez�struktury�PUP.�Niewiele�
mniej�organizacji�korzysta�ze�środków�przekazywanych�
przez�WUP�lub�inne�instytucje�administracji�na�szczeb-
lu�wojewódzkim,�a� także�przez�administrację�szczebla�
centralnego�lub�samorząd�lokalny.��Więcej�niż�co�trze-
cia� organizacja� pozyskiwała� także� środki� z� darowizn�
od� osób� prywatnych� i� instytucji14,� przy� czym� jedynie�
jedna� na� dziesięć� wskazała� to� źródło� wśród� najważ-
niejszych�z�punktu�widzenia�swoich�działań�związanych�
z�rykiem�pracy.�Jeszcze�rzadziej�zaliczano�do�nich�przy-
chody�z�własnej�działalności�organizacji�–�opłaty�wno-
szone�przez�odbiorców�ich�usług,�czy�przychody�z�dzia-
łalności� gospodarczej.� Najważniejsze� wśród� źródeł�
pozapublicznych� okazały� się� granty� i� dotacje� ze� stro-
ny� instytucji� prywatnych� (np.� fundacji)� –� należały� one�
do�głównych�źródeł�przychodów�mniej�więcej�co�piątej�
badanej�organizacji.�

��	 	Można	zakładać,	że	część	z	nich	zaliczyła	do	tej	kategorii	także	składki	człon-
kowskie	–	charakterystyczny	element	budżetu	stowarzyszeń,	o	który	w	trakcie	
badania	nie	pytano,	koncentrując	się	na	zewnętrznych	źródłach	finansowania	
działań	organizacji.	Składki	pojawiały	się	także	często	wśród	źródeł	przycho-
dów	wymienianych	w	kategorii	„inne”.

Bardzo�ciekawe�okazały�się�odpowiedzi�dotyczące�zna-
czenia� w� budżetach� badanych� podmiotów� środków�
z� zagranicznych� programów� pomocowych� oraz� fun-
duszy�strukturalnych�Unii�Europejskiej.�Należy�zastrzec,�
że�te�odpowiedzi�powinno�się�traktować�z�pewnym�dy-
stansem,� biorąc� pod� uwagę,� że� prawie� połowa� spo-
śród� uczestników�badania� udzielała� ich� przez� telefon,�
a� część� z� nich� nie� dysponowała� przy� tym� kwestiona-
riuszem� wywiadu,� co� z� pewnością� nie� pozostało� bez�
wpływu�na�precyzję�udzielanych�przez�nich� informacji�
–� zwłaszcza� w� kwestiach� tak� subtelnych,� jak� podział�
na� fundusze� strukturalne� oraz� środki� pomocowe.�Na-
wet�jeśli�tak�jest,�prezentowane�dane�nie�pozostawiają�
wątpliwości,�że�organizacje�zajmujące�się�działalnością�
rynku� pracy� zaskakująco� dobrze� radzą� sobie� z� pozy-
skiwaniem�wsparcia�z� funduszy�zagranicznych.�Prawie�
30%�organizacji� zadeklarowało,� że�wśród�najistotniej-
szych�źródeł� finansowania� ich�działań�na�rynku�pracy�
znajdują�się�środki�programów�pomocowych,�a�mniej�
więcej� co� czwarta�wymieniła�wśród� nich� nowe� fundu-
sze�strukturalne.�Nawet�przy�wszystkich�zastrzeżeniach�
co�do�precyzji�zebranych�danych�można�zatem�powie-
dzieć,� że� badane� organizacje� to� prawdziwi� potentaci�
w�dziedzinie�konkurowania�o�wsparcie�z�zagranicznych�
programów�pomocowych.�Wydaje�się�także,�że�stosun-
kowo� łatwo�potrafiły� „przestawić� się”�na�nowe� środki�
unijne,�o�czym�więcej�niżej.

2.3.  Fundusze strukturalne, inne fundusze 
unijne

Jak� wiadomo� z� oficjalnych� raportów15,� organizacje�
pozarządowe�mają�stosunkowo�niewielki�udział�w�wy-
korzystaniu� środków� funduszy� strukturalnych�w�Polsce.�
Ubieganie�się�o�te�fundusze�utrudnia�im�brak�środków�
finansowych�na�wkład�własny�w�projekty�oraz�brak�do-
świadczenia,�które�sprawia,�że�zdecydowana�większość�
przygotowywanych�przez�nie�wniosków�jest�odrzucana�
już�na�etapie�oceny�formalnej.�Jak�jednak�można�wno-
sić�z�informacji�dostarczonych�przez�uczestników�bada-
nia�Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku 
pracy w 2005 r.,�akurat�w�stosunkowo�małym�stopniu�
dotyczy� to� inicjatyw�aktywnie�działających�w�obszarze�
usług� zatrudnienia16.� Aż� 60%� z� nich� podjęło� w� roku�
2005�próbę�pozyskania�środków�nowych�unijnych�fun-
duszy,�a�prawie�40%�przynajmniej�raz�uczyniło�to�sku-
tecznie.

��	 	Por.,	np.	IZ	PWW,		Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych 
w Polsce,	MGiP,	Warszawa	2005.	

��	 	Trzeba	ponownie	przypomnieć,	że	nie	chodzi	tu	o	organizacje	podejmujące	
jakiekolwiek	działania	związane	z	rynkiem	pracy,	ale	o		takie,	które	świadczą	
je	w	sposób	stały,	utożsamiają	się	z	nimi,	i	do	których	najłatwiej	dotrzeć	–	por.	
Wstęp.
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Dane�te�jaskrawo�kontrastują�z�wynikami�analiz�rządo-
wych,� opartych� o� dane� dotyczące� losów� poszczegól-
nych�projektów.�Jak�z�nich�wynika,�gros�wniosków�skła-
danych�przez�organizacje�pozarządowe�nie�przechodziła�
pomyślnie�nawet�pierwszego,�formalnego�etapu�oceny.�
Próbując� wytłumaczyć� różnice� pomiędzy� tymi� danymi�
a�deklaracjami�uczestników�badania�można�odwołać�
się�do�co�najmniej�kilku�argumentów.�Po�pierwsze,�jak�
już�powiedziano,�podmioty�opisywane�w�tym�raporcie�
nie�są�do�końca�„reprezentatywne”�z�punktu�widzenia�
oceny�sytuacji�ogółu�inicjatyw�społecznych�zajmujących�
się�w�jakikolwiek�sposób�zagadnieniami�rynku�pracy�–�

prawdopodobnie�dużo�lepiej�radzą�sobie�z�wymogami�
unijnych�programów.�Po�drugie,�mniej�więcej�co�piąta�
badana�organizacja�(21%)�posiada�oddziały�lokalne,�i�
w� związku� z� tym� w� trakcie� wywiadów� była� proszona�
o�podawanie�informacji�na�swój�temat�oraz�wszystkich�
podległych�jej�oddziałów.�Mogło�to�wpłynąć�m.in.�na�wy-
niki� dotyczące� skuteczności� w� staraniach� o� fundusze�
unijne.� Po� trzecie� wreszcie,� wiele� organizacji� –� być�
może� spodziewając� się� trudności� w� uzyskaniu� dotacji��
–� sporządziło� po� kilka,� a� czasem� nawet� kilkanaście�
wniosków�do�różnych�programów,�zwiększając�tym�sa-
mym�swoje�szanse�na�uzyskanie�dofinansowania.�Pra-
wie� 30%� podmiotów� biorących� udział� w� badaniu� (a�
więc�ponad�50%�wśród� tych,� które�w�ogóle�ubiegały�
się� o� środki� funduszy)� złożyło� w� ciągu� zeszłego� roku�
więcej�niż�trzy�aplikacje.�

Zainteresowanie� funduszami� unijnymi� jest� większe�
w� dużych� aglomeracjach� miejskich.� Ubiegała� się�
o�nie�mniej�więcej� co�druga�organizacja�mająca� sie-
dzibę�w�małym�miasteczku� lub�na� terenach�wiejskich,�
w�porównaniu�do�około�70%�w�przypadku�podmiotów�
działających� w� dużych� miastach.� Taki� kierunek� zależ-
ności�nie�jest�specjalnie�zaskakujący,�zwłaszcza�biorąc�
pod� uwagę� przedstawione� w� tabelach� zróżnicowania�

Skuteczność�w�ubieganiu�sie�o�fundusze�unijne

Czy�po�przystąpieniu�Polski�do�UE�
organizacja�ubiegała�się�o�środki�
nowych�funduszy�unijnych�na�
projekty�związane�z�działalnością�w�
dziedzinie�usług�rynku�pracy?

Czy�organizacji�udało�się�uzyskać�
dofinansowanie�z�tych�środków,�na�
projekty�związane�z�działalnością�w�
dziedzinie�usług�rynku�pracy?

Czy�organizacji�udało�się�uzyskać�
dofinansowanie.....�
(wśród�ogółu�organizacji)

nie 39,7� 31,2� 17,9�

tak 60,3� 68,8� 39,5�

Razem 100,0� 100,0� 57,4�

Skuteczność�w�ubieganiu�sie�o�fundusze�unijne

Czy�po�przystąpieniu�Polski�do�UE�
organizacja�ubiegała�się�o�środki�
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(wśród�ogółu�organizacji)

nie 39,7� 31,2� 17,9�

tak 60,3� 68,8� 39,5�

Razem 100,0� 100,0� 57,4�

Czy po przystąpieniu Polski do UE organizacja ubiegała 
się o środki nowych funduszy unijnych na projekty 
związane z działalnościąw dziedzinie usług rynku pracy?

nie taK

Lokalizacja

� �gminy�wiejskie�i�
wiejsko-miejskie�

47,3%� 52,7%�

� �miasta�poniżej�100�
tyś.�mieszkańców�

45,3%� 54,7%�

� �miasta�powyżej�100�
tyś.�mieszkańców�

30,0%� 70,0%�

� �Warszawa� 31,3%� 68,8%�

Ogółem 39,7% 60,3% 

Czy po przystąpieniu Polski do UE organizacja ubiegała 
się o środki nowych funduszy unijnych na projekty 
związane z działalnością w dziedzinie usług rynku pracy?

nie taK

Wielkość budżetu

� �do�10�tysięcy�zł� 75,0%� 25,0%�

� �10�–�100�tys.�zł� 52,2%� 47,8%�

� �100�tyś.�1�mln.�zł� 35,0%� 65,0%�

� �1�mln.�–�10�mln.�zł� 26,5%� 73,5%�

Ogółem 40,7% 59,3% 
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Ogółem 40,7% 59,3% 
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związane� z� ich� finansowym� potencjałem.� Można� bo-
wiem� zakładać,� że�organizacje,� które� dysponują� rela-
tywnie�małymi�środkami,�rzadziej�ubiegały�się�o�dostęp�
do�funduszy�strukturalnych.�Przypuszczenie�to�znajduje�
potwierdzenie�w�danych�–�próbę�pozyskania�wsparcia�
z�Unii�Europejskiej�podjęła�w�roku�2005�mniej�więcej�
jedna�na�pięć��organizacji�należących�do�grupy�o�naj-
mniejszych� przychodach,� i� trzy� na� cztery� organizacje�
największe.�Można�więc�powiedzieć,�że�–�podobnie�jak�
w�przypadku�programów�przedakcesyjnych� lub� innych�
programów� publicznych� –� beneficjentami� nowych� in-
strumentów�finansowych�są�przede�wszystkim�organiza-
cje�większe,�dysponujące�relatywnie�dużymi�budżetami.

Ważnym� uzupełnieniem� danych� dotyczących� tego,�
do� jakiego� stopnia� organizacje� zaangażowane�
w�świadczenie�usług�rynku�pracy�korzystają�z�funduszy�
strukturalnych�są�informacje�na�temat�barier,�jakie�przy�
tym�napotykają.�Według�deklaracji�uczestników�bada-
nia,� podstawowy� problem� stanowią� zbyt� złożone� pro-
cedury� i� biurokracja� związana� z� aplikowaniem� (prob-
lem� ten�wskazało�prawie�80%�badanych�organizacji),�
niewystarczające� możliwości� finansowe� potencjalnych�
wnioskodawców� (wskazane� przez� trzy� na� cztery� orga-

nizacje,� oczywiście� częściej� w� przypadku� organizacji�
o� mniejszych� przychodach,� zaś� rzadziej� wśród� najza-
możniejszych17),� oraz� zbyt� częste� zmiany� reguł,� utrud-
niające�organizacjom�dostosowanie�się�do�wymogów�
instytucji� wdrażających.� Mniej� więcej� co� trzecia� orga-
nizacja� negatywnie� oceniała� także� poziom� wsparcia�
ze� strony� instytucji� mających� pomagać� wnioskodaw-
com,�a�co�piąta�narzekała�na�niechęć,�czy�też�złe�na-
stawienie�ze�strony�urzędników��oceniających�wnioski.�
Stosunkowo�rzadko�(choć�trudno�powiedzieć,�czy�17%�
to�w� tym�przypadku�mało)� zwracano�uwagę�na� takie�
potencjalne� przeszkody,� jak� nieformalne,� korupcyjne�
układy�decydujące�o�szansach�na�sukces�aplikacji�lub�
brak�partnerów.�

2.4. Skala działań

Szczególna� rola� sektora� pozarządowego�w�dziedzinie�
pomocy�tzw.�„trudnym�klientom”�–�osobom�wymagają-
cym�szczególnej�opieki,�indywidualizacji�świadczonego�
im�wsparcia,�itp.�-�wydaje�się�być�jednym�z�kluczowych�
argumentów�za�zwiększeniem�ich�roli�w�polityce�rynku�
pracy.� Zwolennicy� tego� poglądu� często� odwołują� się�
do�metafory�sektora�pozarządowego�jako�„niewykorzy-
stanego�zasobu”.��Zgadzając�się,�że�nie�jest�on�wyko-
rzystywany�w�pełni,� i�że�nie�realizuje�się�go�w�sposób�
właściwy,�nie�można�jednak�zapominać�o�tym,�że�już�te-
raz�odgrywa�niemałą�rolę�na�rynku�usług�zatrudnienia�
–�nie� tylko�dlatego,�że�organizacje�często�koncentrują�
się�na�szczególnych�grupach�odbiorców,�ale�po�prostu�
dlatego,� że�pomagają�bardzo�wielu� ludziom.�Wydaje�
się�zresztą,�że�nieumiejętność�realnej�oceny�potencjału�
tego� typu� inicjatyw�–�nie� tylko�w�kategoriach�efektów�
działań� pojedynczych� organizacji,� ale� w� kategoriach�
skali�zmiany�generowanej�przez�nie�wszystkie�–�jest�jed-
nym� z� podstawowych� problemów� utrudniających� peł-
niejsze� włączenie� ich� w� system� usług� rynku� pracy.�
Nie�docenia� się� ich� znaczenia� na� tym� rynku.� Tymcza-
sem,� jak�wynika�z�badania�Organizacje pozarządowe 
w polskim systemie usług rynku pracy w 2005 r.,� łącz-
na� liczba�odbiorców�działań�samych�tylko�organizacji�
uczestniczących�w�tym�badaniu�(pytano�tylko�o�odbior-
ców� działań� związanych� z� rynkiem� pracy18)� sięgnęła�
w�roku�2005�około�65�000�osób.�Szacunki� te�należy�
traktować�ostrożnie,�zarówno�dlatego,�że�część�organi-
zacji�nie�gromadzi�regularnie�tego�rodzaju�danych,�jak�
i�dlatego,�że�hasło�„odbiorcy�działań�związanych�z�za-

��	 	Trzeba	tu	zwrócić	uwagę,	że	pytanie	dotyczyło	opinii	na	temat	barier,	jakie	
napotykają	organizacje	„w	ogóle”,	nie	zaś	te,	z	których	przedstawicielami	
rozmawiano.	

��	 	W	całym	badaniu,	w	przypadku	organizacji	posiadających	oddziały	lokalne	
proszono	o	podawanie	danych	zbiorczych,	obejmujących	określoną	organiza-
cję	wraz	ze	wszystkim	podległymi	jej	oddziałami.



19

trudnieniem”�może�w� ich�przypadku�oznaczać�bardzo�
różne�kategorie�beneficjentów�(od�uczestników�targów�
pracy� po� odbiorców� szkoleń� czy� osoby,� które� skorzy-
stały�z�pośrednictwa�pracy).�Trzeba�też�zwrócić�uwagę�
na� specyficzną� kompozycję� próby� inicjatyw� uczestni-
czących� w� badaniu.� Choć� została� ona� wylosowana�
z�populacji�wszystkich�organizacji,�o�których�w�czasie�
uruchamiania� badania� dysponowano� aktualnymi� in-
formacjami� (z� zachowaniem� założonej� struktury� całej�
ich� populacji),� to� jednak� technika� dotarcia� do� bada-
nych� (mieszana� –� poprzez� pocztę� elektroniczną� oraz�
kontakt� telefoniczny)� oraz� czas,� w� jakim� prowadzono�
badanie,� zmniejszały� prawdopodobieństwo� udziału�
w� badaniu� organizacji� najmniejszych� lub� będących�
w�szczególnie�złej�kondycji�–�takich,�które�nie�działają�
codziennie,� nie� posiadają� dostępu� do� Internetu,� tym-
czasowo� zawiesiły� swoją�działalność,� itp.� Jeśli� jednak�
–�biorąc�pod�uwagę�te�wszystkie�zastrzeżenia�–�pokusić�
się�o�oszacowanie�całkowitej�liczby�odbiorców�działań�
wszystkich�organizacji�pozarządowych�zajmujących�się�
usługami� zatrudnienia� (przy� założeniu� że� jest� ich�oko-
ło�1300),� to�okazuje� się,� że�w� zeszłym� roku� sięgnęła�
ona� (w� zależności� od� przyjętej� metody)� od� 200� 000�
do�300�000�osób.� Taki�wynik�wydaje� się� nieco�opty-
mistyczny,�jednak�znajduje�potwierdzenie�w�innych�ba-
daniach�Stowarzyszenia�Klon/Jawor.�Według�wyników�
badania�Wolontariat, filantropia i 1%,�mniej�więcej�1%�
dorosłych�Polaków�(około�300�tysięcy�osób)�skorzysta-
ło�w�ubiegłym�roku�z�usług�organizacji�zajmujących�się�
pomocą� osobom� bezrobotnym� lub� innymi� usługami�
rynku�pracy19.�

2.5. Stabilność finansowa 

Z�przedstawionych�wyżej� danych�wynika,� że� organiza-
cje�zajmujące�się�usługami�zatrudnienia�–�przynajmniej�
te�z�nich,�które�utożsamiają�się�z�tego�typu�aktywnością�
i� działają� w� sposób� stały� –� dysponują� znacznie� więk-
szymi�zasobami�niż�można�by�sądzić�na�podstawie�da-
nych�o�wszystkich�organizacjach�pozarządowych.� Jed-
nak�nie�należy�stąd�wnosić,�że�organizacje�zajmujące�
się� usługami� rynku�pracy� są� zamożne,� czy� że� nie� po-
trzebują� wsparcia� finansowego.� Środki,� którymi� dys-
ponują,� to� głównie� środki� publiczne� lub� –� rzadziej� -�
dotacje� ze� strony� instytucji� prywatnych,� przeznaczone�
na� realizację� określonych� działań.� Wielkość� ich� bu-
dżetów� odzwierciedla� zatem� raczej� skalę� działań,� ja-
kie�prowadzą,�niż�ich�kondycję�finansową�(którą�mniej�

��	 	Badanie	zrealizowane	przez	SMG/KRC	Millward	Brown	Co.	w	październiku	
2005	roku,	na	losowej,	reprezentatywnej	próbie	1005	dorosłych	Polaków.	Por.	
M.	Gumkowska,	Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badania 2005,	Stowa-
rzyszenie	Klon/Jawor,	Warszawa	2006.

więcej� co� druga� spośród� nich� ocenia� jako� „średnią”�
–�por.�podrozdział�2.1).�By�zilustrować�tą�tezę�danymi:�
niespełna� 30%� spośród� wszystkich� organizacji� uczest-
niczących� w� badaniu� zadeklarowało,� że� dysponuje�
jakimikolwiek� rezerwami� finansowymi.� Warto� jednak�
powiedzieć,�że�owe�30%�cieszy�się�relatywnie�stabilną�
sytuacją�-�posiadane�przez�nie�rezerwy�wystarczyłyby�im�
przeciętnie�na�około�siedem�-�osiem�miesięcy�ciągłego�
funkcjonowania.�

2.6. Ludzie

O� niemałym� potencjale� opisywanych� organizacji�
świadczą�nie�tylko�ich�przychody,�ale�także�dane�doty-
czące�ich�personelu.�Jedynie�15%�z�nich�nie�zatrudnia�
w� ogóle� płatnego� personelu,� opierając� się� w� całości�
na�pracy� społecznej� (wśród�wszystkich�organizacji�po-
zarządowych� tylko� 33%� zatrudnia� płatnych� pracowni-
ków).� Wśród� pozostałych,� tylko� 10%� nie� posiada�
w�ogóle�pracowników�zatrudnionych�w�formie�umowy�
o�pracę.�Około�85% organizacji�zatrudniających�płat-
nych�pracowników�(a�więc�prawie�80%�wszystkich�ba-
danych�organizacji)�dysponuje�płatnymi�pracownikami�
zaangażowanymi�regularnie�w�działalność�organizacji�
w�sferze�usług�rynku�pracy.��W�dwóch�na�trzy�organiza-
cje� ci� pracownicy� są� zatrudnieni� w� formie� umowy�
o� pracę� (połowa� organizacji� zatrudnia� nie� więcej� niż�
trzech�takich�pracowników).�Warto�dodać,�że�75%�ba-
danych�inicjatyw�korzysta�dodatkowo�z�pracy�wolonta-
riuszy,�przy�czym�65% korzysta�z�niej�realizując�działa-
nia� związane� z� usługami� rynku� pracy.� Wolontariat�
to� specyficzny� dla� sektora� pozarządowego� zasób,�wy-
jątkowo� cenny� w� pracy� z� osobami� doświadczającymi�
szczególnych�trudności�na�rynku�pracy.�Można�go�trak-
tować�zarówno�jako�instrument�rynku�pracy�(ze�wzglę-
du� na� jego� funkcje� z� punktu� widzenia� wolontariuszy),�
jak�i�jako�element�zmniejszający�koszty�funkcjonowania�

Jak często, prowadząc działania związane z zatrud-
nieniem/pomocą bezrobotnym/ rynkiem pracy organ-
izacja korzysta dodatkowo z pracy osób nie będących 
stałymi pracownikami organizacji?

% 

bardzo�często� 36,8%

od�czasu�do�czasu� 39,5%

rzadko,�sporadycznie� 13,2%

nigdy,�jak�dotąd�nie�korzystaliśmy�z�pracy�
takich�osób

8,9%�

trudno�powiedzieć 1,6%

Ogółem 100,0%�

Jak często, prowadząc działania związane z zatrud-
nieniem/pomocą bezrobotnym/ rynkiem pracy organ-
izacja korzysta dodatkowo z pracy osób nie będących 
stałymi pracownikami organizacji?

% 

bardzo�często� 36,8%

od�czasu�do�czasu� 39,5%

rzadko,�sporadycznie� 13,2%

nigdy,�jak�dotąd�nie�korzystaliśmy�z�pracy�
takich�osób

8,9%�

trudno�powiedzieć 1,6%

Ogółem 100,0%�
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organizacji� i� zwiększający� ich� skuteczność� w� działa-
niach�na�rzecz�osób�bezrobotnych.����

Podstawowe�dane�o�liczbie�pracowników�zaangażowa-
nych�w�działania�opisywanych�organizacji�przedstawio-
no�na�powyższym�wykresie� (oś� x� reprezentuje�odsetek�
organizacji,�oś�y�–�liczbę�pracowników).�Jak�widać,�po-
łowa� z� nich� zatrudnia� nie�więcej� niż� pięciu� pracowni-
ków,�przy�czym�maksymalnie� trzech�spośród�nich�pra-
cuje�na�podstawie�umowy�o�pracę,�i�również�nie�więcej�
niż�trzech�zajmuje�się�stale�zagadnieniami�związanymi�
z�działalnością�w�sferze�usług�rynku�pracy.�75%�organi-
zacji�daje�zatrudnienie�nie�więcej�niż�piętnastu�osobom,�
przy�czym��nie�więcej�niż�cztery� z�nich� to�etatowi�pra-
cownicy�zaangażowani�w�działania�związane�z�rynkiem�
pracy.

Przytoczone�dane�nie�oddają�całego�potencjału�kadro-
wego�badanych�organizacji.� Ich� istotną� cechą� –� cha-
rakterystyczną� zresztą� dla� całego� sektora� pozarządo-
wego� –� jest� bowiem� to,� że� bardzo� często� korzystają�
z�usług�pracowników�dodatkowych,�nie�zatrudnionych�

w�nich�na� stałe20.�Ok.�75%� z�nich�deklaruje,� że� robi�
to�„bardzo�często”�lub�„od�czasu�do�czasu”,�zaś�tylko�
nieco�ponad�20%�-�„rzadko”�lub�„nigdy”�(warto�zwró-
cić�uwagę,�że�pytanie�dotyczyło�dodatkowych�pracow-
ników� zatrudnianych� dla� potrzeb� działalności� organi-
zacji�związanej�z�rynkiem�pracy).�

2.7. Ocena sytuacji organizacji, 
najważniejsze problemy

Dane� opisujące� potencjał� pozarządowych� inicjatyw�
rynku�pracy�warto�uzupełnić�informacjami�dotyczącymi�
ich�„samopoczucia”.�Temu�właśnie�miały�służyć�pytania,�
w� których� przedstawicieli� badanych� organizacji� pro-
szono�o�ocenę� (w� skali� 1-5,�gdzie�1�oznaczało� „bar-
dzo�źle”,�zaś�5�–�„bardzo�dobrze”)� różnych�aspektów�
ich�funkcjonowania.�Zgodnie�z�przewidywaniami,�zde-
cydowanie�najgorzej�(co�nie�znaczy,�że�źle)�ocenianym�
wymiarem�okazała� się� sytuacja� finansowa�organizacji�
–�choć�obiektywnie� rzecz�biorąc� jest�ona�nieporówna-
nie� lepsza� niż� w� przypadku� ogółu� stowarzyszeń� i� fun-
dacji,�co�zresztą�znajduje�odzwierciedlenie�w�wynikach.�
Relatywnie� nisko�oceniano� również� poziom� zarobków�
w�organizacjach�oraz�–�co�warto�podkreślić�–�poziom�
współpracy�organizacji� z�publicznymi�służbami�zatrud-
nienia.�Dosyć�ostrożnie�podchodzono�także�do�oceny�
zdolności�organizacji�do�sprostania�wymogom�funduszy�
unijnych,�jak�również�do�jakości�i�stanu�ich�wyposaże-
nia.��Podobnie�jak�ma�to�miejsce�wśród�ogółu�organi-
zacji�pozarządowych,�najlepiej�ocenianymi�wymiarami�
działania�organizacji�okazały�się�jakość�świadczonych�
przez� nie� usług�oraz� kompetencje� pracowników.� Trze-
ba� przy� tym� zauważyć,� że� w� każdym� z� wymienionych�
wymiarów� „samopoczucie”� przedstawicieli� organizacji�
zajmujących� się�usługami� rynku�pracy�było� lepsze�niż�
samoocena�przedstawicieli�wszystkich�polskich�organi-

�0	 Między	innymi	z	tego	powodu	o	sektorze	pozarządowym	mówi	się	jako	
o	wyjątkowej	„niszy”	rynku	pracy,	działającej	w	znacznej	mierze	w	oparciu	
o	elastyczne	formy	zatrudnienia:	w	formie	kontraktów,	zleceń,	pracy	czasowej,	
pracy	w	domu,	itp.	Dla	ekspertów	zajmujących	się	problematyką	rynku	pracy,	
ta	wyjątkowość	stanowi	dodatkowy	atut	organizacji	jako	„aktorów”	polityki	
rynku	pracy	–	ze	względu	na	ich	zdolność	do	zatrudniania	osób,	których	
sytuacja	życiowa	uniemożliwia	im	pracę	„na	etat”	(np.	kobiet	powracających	
na	rynek	pracy	po	urodzeniu	dziecka,	osób	starszych,	itp.).	Ich	nadzieje	
znajdują	potwierdzenie	w	statystykach,	także	na	gruncie	polskim.	Według	
wyników	badań	Stowarzyszenia	Klon/Jawor	z	2004	roku	(obliczenia	własne	
na	podstawie	badania	Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 
2004), we	wszystkich	polskich	stowarzyszeniach	i	fundacjach	znajduje	dziś	
zatrudnienie	około	125	000	osób,	przy	czym	dla	75	000	organizacje	to	główne	
miejsce	pracy.	Według	szacunków	badaczy,	przekłada	się	to	łącznie	na	około	
65	000	pełnych	etatów.	Nie	jest	to	zatem	duży	rynek	pracy	(≈0,6%	zatrudnie-
nia	w	gospodarce	narodowej	poza	rolnictwem	indywidualnym).	Jednak	warto	
przy	tym	zaznaczyć,	że	mniej	więcej	co	dziesiąta	organizacja	zatrudniająca	
pracowników	staje	się	miejscem	praktyk	lub	staży	dla	studentów,	zaś	jedna	
na	cztery	daje	pracę	emerytom	lub	rencistom.	Pomijając	tu	dane	o	dodat-
kowym	potężnym	zasobie	organizacji,	jaki	stanowi	wolontariat,	liczby	te	
należy	uzupełnić	o	kolejne	200	000	„dodatkowych	pracowników”,	z	którymi	
organizacje	współpracują	sporadycznie	lub	na	zasadzie	pojedynczych	zleceń.
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zacji� pozarządowych,� a� przeciętne� wartości� wystawia-
nych�przez�nich�ocen�w�żadnym�z�dziesięciu�wymiarów�
nie�zeszły�poniżej�trzech�(na�stosowanej�przez�badanych�
skali�cyfra�ta�odpowiadała�ocenie�„średniej”).

Z� punktu� widzenia� rozważań� nad� uwarunkowaniami�
zwiększania�roli�organizacji�pozarządowych�w�systemie�
usług� rynku� pracy� warto� zadać� pytanie,� jakie� przede�
wszystkim�bariery�utrudniają� im�obecnie� funkcjonowa-
nie�na�tym�rynku?�Pytanie�to�zadano�również�badanym�
organizacjom.�W�odpowiedzi,�aż�80%�z�nich�wskazało�
na� skomplikowane� formalności� związane� z� korzysta-
niem�ze�środków�grantodawców,�w�tym�z�funduszy�eu-
ropejskich.�Ponad�60%�organizacji�przeszkadzają�nie-
doskonałe�regulacje�prawne�dotyczące�ich�działalności�
w�dziedzinie�rynku�pracy.��Mniej�więcej�co�druga�narze-
ka� także� na� trudności� w� zdobywaniu� funduszy� lub�
sprzętu�niezbędnego�do�prowadzenia�działań,�a�także�
na�brak�lub�wadliwość�mechanizmów�mających�umoż-
liwiać� współpracę� pomiędzy� sektorem� pozarządowym�
a� publicznymi� służbami� zatrudnienia.� Najmniej� trosk�
przysparza� badanym� organizacjom� dostęp� do� wyspe-
cjalizowanego� personelu,� pozwalającego� im� prowa-
dzić�skuteczne�działania�związane�z�rynkiem�pracy,�a�tak-
że�konkurencja�ze�strony�innych�podmiotów�i�zagrożenie�
odchodzenia�od�misji�organizacji.��

Odczytam teraz Panu(i) szereg problemów wymienianych przez organizacje zajmujące 
siępomocą bezrobotnym lub innymi działaniami w dziedzinie zatrudnienia/rynku pracy. 

Które z nich istotnie utrudniały Państwu działania w ciągu ostatnich 3 lat? % 

Nadmiernie�skomplikowane�formalności�związane�z�korzystaniem�ze�środków�grantodawców,�sponsorów�lub�
fund.�UE� 81,1�

Niedoskonałość�lub�brak�przepisów�regulujących�działania�organizacji�w�sferze�działańzwiązanych�z�rynkiem�
pracy� 61,1�

Trudności�w�zdobywaniu�funduszy�lub�sprzętu�niezbędnego�do�prowadzenia�działańorganizacji� 56,8�

Brak�mechanizmów�umożliwiających�współpracępomiędzy�organizacjami�poz.�i�publicznymi�służbami�zatrud-
nienia� 49,7�

brak�chęci�współpracy�z�organizacjami�ze�strony�urzędników�publicznych�instytucji�rynku�pracy� 39,5�

Brak�osób�gotowych�bezinteresownie�angażowaćsięw�działania�organizacji� 29,7�

Brak�wyspecjalizowanego�personelu,�posiadającego�umiejętności�umożliwiające�org.�skuteczne�działania�
związane�z�r.p.� 20,5�

Konkurencja�ze�strony�innych�podmiotów�(org.�pozarz.,�firm)�zajmujących�się�działaniami�w�dziedzinie�rynku�
pracy� 18,4�

Odchodzenie�od�misji,�dla�której�powstała�organizacja,�ze�względu�na�konieczność�pozyskania�środków�
na�działalność� 17,8�

Inne� 5,9�

Odczytam teraz Panu(i) szereg problemów wymienianych przez organizacje zajmujące 
siępomocą bezrobotnym lub innymi działaniami w dziedzinie zatrudnienia/rynku pracy. 

Które z nich istotnie utrudniały Państwu działania w ciągu ostatnich 3 lat? % 
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Niedoskonałość�lub�brak�przepisów�regulujących�działania�organizacji�w�sferze�działańzwiązanych�z�rynkiem�
pracy� 61,1�
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brak�chęci�współpracy�z�organizacjami�ze�strony�urzędników�publicznych�instytucji�rynku�pracy� 39,5�
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związane�z�r.p.� 20,5�

Konkurencja�ze�strony�innych�podmiotów�(org.�pozarz.,�firm)�zajmujących�się�działaniami�w�dziedzinie�rynku�
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Inne� 5,9�



22

a 3. Partnerzy organizacji rynku pracy

3.1. Kontakty z innymi instytucjami

Prowadząc�działania�związane�z�rynkiem�pracy,�organi-
zacje�pozarządowe�współpracują�z�bardzo�wieloma�in-
stytucjami.� Pewnym� wskaźnikiem� natężenia� tej� współ-
pracy� może� być� częstość� ich� kontaktów� z� owymi�
instytucjami,� aczkolwiek� trzeba� zaznaczyć,� że� nie� za-
wsze� jest� to� dobry� wskaźnik� „jakości� współpracy”.�
Nie�przesądzając�więc�o�jej�jakości,�należy�powiedzieć,�
że�najczęściej�wymienianym�partnerem�organizacji�zaj-
mujących� się� problematyką� zatrudnienia� okazują� się�
(co� nie� jest� specjalnie� zaskakujące,� zwłaszcza� w� kon-
tekście� przedstawianych� wyżej� danych� o� źródłach�
ich� przychodów)� Powiatowe� Urzędy� Pracy.� Niewiele�
mniej�organizacji� (około�70%)�kontaktuje� się� z� samo-
rządem� lokalnym� oraz� z� innymi� organizacjami� poza-
rządowymi�w�kraju�lub�za�granicą.�Prawie�dwie�na�trzy�
–�znacznie�więcej,�niż�wynikałoby�z�dostępnych�danych�
na�temat�wszystkich�organizacji�pozarządowych�–�utrzy-
mują� także� kontakty� z� prywatnymi� firmami� i� środowi-
skiem�biznesu,�co�z�punktu�widzenia�polityki�rynku�pra-
cy� wydaje� się� szczególnie� istotnym� zasobem.� Około�
60%� organizacji� kontaktuje� się� z� Urzędami� Pracy�
na� poziomie� wojewódzkim,� a� mniej� więcej� co� druga�
z� instytucjami�odpowiedzialnymi� za�dystrybucję� fundu-

szy�europejskich�oraz�z� lokalnymi� instytucjami�użytecz-
ności�publicznej�(takimi�jak�szpital,�szkoła,�itp.).�Około�
45%�badanych�inicjatyw�utrzymuje�relacje�z�ekspertami�
zajmującymi�się�problematyką�rynku�pracy,�specjalista-
mi� oraz� szeroko� pojętym� środowiskiem� naukowym.�
Stosunkowo�rzadko�na� liście� ich�kontaktów�pojawiają�
się�Urząd�Wojewódzki,�instytucje�rynku�pracy�poza�PUP�
i�WUP�(takie�jak�OHP�czy�ZDZ),�a�także�struktury�Koś-
cioła�Katolickiego�lub�innych�Kościołów.

Hierarchia� częstości� kontaktów� organizacji� korespon-
duje� z� ich� deklaracjami� dotyczącymi� tego,� jakie� in-
stytucje� uznają� za� najważniejsze� z� punktu� widzenia�
swoich� działań� związanych� z� rynkiem� pracy� (co� waż-
ne,� deklaracje� te� miały� charakter� swobodnych� wypo-
wiedzi,� nie� polegały� na� wskazaniu� instytucji� „z� listy”,�
i� proszono� o� nie� przed� zadaniem� pytania� o� kontakty�
z� instytucjami� wymienionymi� wyżej).� Wśród� najważ-
niejszych� partnerów� organizacji� najczęściej� pojawiały�
się:�PUP�lub�WUP,�samorząd�lokalny,�Ośrodki�Pomocy�
Społecznej�(OPS,�PCPR,�MOPR,�itp.)�oraz�organizacje�
pozarządowe.� Rzadziej� do� najważniejszych� partnerów�
zaliczano�również�agencje�państwowe�szczebla�central-
nego� (Państwowa�Agencja�Rozwiązywania�Problemów�
Alkoholowych,�Państwowy�Fundusz�Rehabilitacji�Osób�
Niepełnosprawnych)�oraz�rozmaite�firmy�prywatne.

3.2. Charakter współpracy z publicznymi 
służbami zatrudnienia

Jak�już�wspomniano,�Urzędy�Pracy�to�najczęstsi�i�jedni�
z� najważniejszych� partnerów� organizacji� zajmujących�
się�problematyką�rynku�pracy.�Warto�wobec�tego�zapy-
tać,�na�czym�polega�ich�współpraca�z�Urzędami?�Pyta-
nie�to�wydaje�się�zasadne�nie�tylko�dlatego,�że�organi-
zacje�często�narzekają�na�dotyczące�je�regulacje�oraz�
postawy� urzędników� (por.� p.� 2.7),� ale� także� dlatego,�
że�zdaniem�wielu�odgrywają�we�wzajemnych�relacjach�
raczej� rolę�petenta�niż�partnera.� Jakkolwiek�prezento-
wane� tu�wyniki� nie� skłaniają�do� takich� tez,� to� jednak�
wyraźnie� pokazują,� że� organizacje�występują�we�wza-
jemnych� relacjach�przede�wszystkim� jako�odbiorcy� in-
formacji,� rzadziej� jako� partnerzy� w� przedsięwzięciach,�
zaś� rzadko� jako� współtwórcy� lokalnych� polityk� rynku�
pracy.� Trzeba� przy� tym� ponownie� zaznaczyć,� że� –� jak�
w� całym�badaniu� -�mowa� tu�o�organizacjach� stosun-
kowo� dużych� i� stabilnych,� prowadzących� regularną�
działalność�rynku�pracy,�takich,�które�mogłyby�być�dla�
publicznych�służb�atrakcyjnym�partnerem.�
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Na�pytanie�o�charakter�współpracy�z�Urzędami�Pracy,�
przedstawiciele�organizacji�(tych,�które�utrzymują�tego�
rodzaju�kontakty)�najczęściej�stwierdzali,�że�polega�ona�
na� uzyskiwaniu� od� urzędników� informacji� na� temat�
struktury�bezrobocia,�ofert�pracy,�nowych�szkoleń,�kon-
kursów� lub� zmian�w�prawie.�Same�organizacje�wystę-
pują�w� tej� roli�dużo� rzadziej�–�dostarczanie�Urzędowi�
informacji�na�temat�bezrobotnych,�ofert�pracy,� itp.�za-
deklarowało� około� 30%� z� nich.� Zaskakująco� często�
współpraca� polega� na� udziale� we� wspólnych� projek-
tach�lub�przedsięwzięciach,�przy�czym�można�sobie�wy-
obrażać,� że�uczestnicy�badania� rozumieli� to�pojemne�
hasło�dosyć�różnie.�Jedna�na�trzy�organizacje�uczestni-
czyła� także� w� opracowywaniu� rozwiązań� lub� strategii�
związanych�z�lokalnym�rynkiem�pracy,�a�przedstawicie-
le�co�czwartej� zasiadali�w�„ciałach�kolegialnych”,� słu-
żących� opiniowaniu/wdrażaniu� rozwiązań� mających�
pomóc�w�walce�z�bezrobociem.�Jeszcze�rzadziej�wska-
zywano�na�odpowiedzi�związane�z�finansowym�lub�po-
zafinansowym�wsparciem�działań�organizacji,�albo�ku-
powaniem/kontraktowaniem�u�nich�określonych�usług.

3.3.  Ocena współpracy z publicznymi 
służbami zatrudnienia

Jak�wynika�z�przedstawionych�wyżej�danych,�współpra-
ca�pomiędzy�organizacjami�pozarządowymi�–�przynaj-
mniej�tymi�największymi�-�i�publicznymi�służbami�rynku�
pracy�jest�dosyć�dobrze�rozwinięta,�chociaż�ma�przede�
wszystkim� charakter� informacyjny,� zaś� zdecydowanie�
rzadziej� strategiczny.� Pozostaje� zapytać,� jak� oceniają�
ją�same�organizacje?�Rozkład�ich�odpowiedzi�na�to�py-
tanie�przedstawiono�poniżej.�

Jak�widać,�mniej�więcej�co�drugi�uczestnik�badania�był�
skłonny�oceniać�współpracę�pozytywnie�(pozostaje�py-

tanie,�czy�to�rzeczywiście�tak�dobry�wynik?),�zaś�co�trze-
ci� uznawał� jej� jakość� za� „średnią”.� Tylko� niespełna�
10%�respondentów�uważało,� że�ma�się�ona�„źle”� lub�
„bardzo�źle”.�Zapytani�o�bariery�utrudniające� jej�właś-
ciwy� rozwój,� przedstawiciele� organizacji� najczęściej�
koncentrowali�się�na�tych�przeszkodach,�które�są�zwią-
zane�z�deficytem�środków�finansowych�–�czy�to�po�stro-
nie�Urzędów��Pracy,�których�nie�stać�na�finansowanie�
działań� organizacji,� czy� po� stronie� organizacji,� któ-
rych� nie� stać� na� udział� we� wspólnych� przedsięwzię-
ciach,�np.�projektach� finansowanych�ze�środków�unij-
nych.�Nieco�rzadziej�przyczyny�problemów�upatrywano�
w� złym�prawie� lub� zbyt� skomplikowanych� regulacjach�
i�procedurach,�a�także�w�braku�zainteresowania�współ-
pracą�z�organizacjami�ze�strony�urzędników.�Co�ważne,�
pomimo�generalnego�pozytywnego�obrazu�współpracy�
z�Urzędami,�mniej�więcej� jedna�na� trzy�badane�orga-
nizacje� wymieniała� wśród� istotnych� problemów� brak�
kompetencji� i� zrozumienia� przez� urzędników� specyfiki�
działań�sektora�pozarządowego.�Co�nie�dziwi,�odwrot-
ne�sugestie�(„brak�zrozumienia�specyfiki�urzędów�przez�
przedstawicieli� organizacji”)� pojawiały� się� dużo� rza-

typ kontaktów organizacji z UP % odp. 

Urząd�dostarcza�nam�danych,�informacji�o�poziomie�i�strukturze�bezrobocia,�ofertach�pracy�itp.� 67,3%�

Zasięgamy�w�urzędzie�informacji�o�nowych�szkoleniach,�konkursach,�zmianach�w�prawie�itp.� 62,0%�

Uczestniczymy�we�wspólnych�projektach,�organizujemy�wspólne�przedsięwzięcia/inicjatywy� 48%�

Uczestniczymy�w�opracowywaniu�rozwiązań�(np.�Lokalnych�Strategii�Rozwoju�Rynku�Pracy)� 31%�

My�dostarczamy�urzędowi�informacji�/danych�nt.�bezrobotnych,�ofert�pracy�itp.� 27,5%�

Urząd�kontraktuje/kupuje�u�nas�usługi,�z�których�korzystająbezrobotni�(np.�szkolenia�zawodowe)� 26,3%�

Zasiadamy�w�ciałach�kolegialnych�służących�opiniowaniu/wdrażaniu�rozwiązań� 24,6%�

Urząd�korzysta�odpłatnie�z�naszych�usług�(np.�szkoleńdla�pośredników�pracy,�doradztwa�pomocy)� 19,3%�

Urząd�w�inny�sposób�finansuje�nasze�działania� 18,7%�

Urząd�użycza�nam�sprzętu�lub�lokalu� 13,5%�

Inna�odpowiedź� 9,9%�

typ kontaktów organizacji z UP % odp. 

Urząd�dostarcza�nam�danych,�informacji�o�poziomie�i�strukturze�bezrobocia,�ofertach�pracy�itp.� 67,3%�

Zasięgamy�w�urzędzie�informacji�o�nowych�szkoleniach,�konkursach,�zmianach�w�prawie�itp.� 62,0%�

Uczestniczymy�we�wspólnych�projektach,�organizujemy�wspólne�przedsięwzięcia/inicjatywy� 48%�

Uczestniczymy�w�opracowywaniu�rozwiązań�(np.�Lokalnych�Strategii�Rozwoju�Rynku�Pracy)� 31%�

My�dostarczamy�urzędowi�informacji�/danych�nt.�bezrobotnych,�ofert�pracy�itp.� 27,5%�

Urząd�kontraktuje/kupuje�u�nas�usługi,�z�których�korzystająbezrobotni�(np.�szkolenia�zawodowe)� 26,3%�

Zasiadamy�w�ciałach�kolegialnych�służących�opiniowaniu/wdrażaniu�rozwiązań� 24,6%�

Urząd�korzysta�odpłatnie�z�naszych�usług�(np.�szkoleńdla�pośredników�pracy,�doradztwa�pomocy)� 19,3%�

Urząd�w�inny�sposób�finansuje�nasze�działania� 18,7%�

Urząd�użycza�nam�sprzętu�lub�lokalu� 13,5%�

Inna�odpowiedź� 9,9%�

Jak� ogólnie� ocenia� Pan(i)� jakość� współpracy� pomiędzy� or-
ganizacjami�pozarządowymi�i�Urzędami�Pracy?

% odpowiedzi 

bardzo�dobrze� 15,3%�

dobrze� 36,5%�

średnio� 33,9%�

źle 4,8%�

bardzo�źle� 3,7%�

trudno�powiedzieć� 5,8%�

Razem 100%

Jak� ogólnie� ocenia� Pan(i)� jakość� współpracy� pomiędzy� or-
ganizacjami�pozarządowymi�i�Urzędami�Pracy?

% odpowiedzi 

bardzo�dobrze� 15,3%�

dobrze� 36,5%�

średnio� 33,9%�

źle 4,8%�

bardzo�źle� 3,7%�

trudno�powiedzieć� 5,8%�

Razem 100%
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dziej,�podobnie�jak�odpowiedzi�wskazujące�na�„lokal-
ne�układy”,� czy� też� brak� zainteresowania�współpracą�
za�strony�organizacji.

�

Sporadycznie�respondenci�korzystali�także�z�możliwości�
uzupełnienia� proponowanych� im� kategorii� odpowie-
dzi� własnymi� wypowiedziami.� Zwraca� uwagę,� że� naj-
częściej�wskazywali�wówczas�na�te�bariery�współpracy�
pomiędzy�sektorem�i�urzędami�pracy,�które�nawiązują�
do�tez�o�„niewłaściwej� logice”�działania�urzędów,�lub�
przedstawiają�je�jako�instytucje�nie�działające�zgodnie�
ze�swoim�powołaniem.�Poniżej�kilka�przykładów�odda-
jących�klimat�tych�stwierdzeń.

„Jesteśmy niewygodni, urzędy nie chcą z nami 
współpracować, bezrobotnych traktuje się jako zło 
konieczne”. 
„Podejście urzędników - po co robić więcej, jeśli 
można mniej?”. 
„Urząd Pracy działa dla poprawy swoich statystyk, 
a my nie”. 
„W wielu sferach urzędy publiczne nie traktują swo-
ich zadań poważnie”. 
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a 4. Opinie organizacji na temat polityki rynku pracy

4.1.  Opinie o obecnej polityce rynku pracy, 
preferencje dotyczące zmian

 Pozytywne� opinie� organizacji� na� temat� jakości�
ich� współpracy� z� publicznymi� służbami� zatrudnienia�
nie�mają�przełożenia�na�ocenę�obecnej�polityki�rynku�
pracy�w�Polsce.�Większość� spośród�organizacji,� które�
miały�na� jej� temat� jakieś�sprecyzowane�poglądy,�skła-
niała� się� ku� stwierdzeniu,� że� jest� ona� generalnie� nie-
właściwa� i�wymaga�gruntownych� zmian.�Mniej�więcej�
co�trzecia�organizacja�wybierała�łagodniejszą�tezę,�de-
klarując,�że�choć�obecny�system�jest�generalnie�właści-
wy,�to�jednak�wymaga�pewnych�korekt.�Tylko�przedsta-
wiciele� jednej�na�dwadzieścia�organizacji� byli� skłonni�
twierdzić,�że�obecna�polityka�rynku�pracy�jest�całkowi-
cie�właściwa.

Narzuca� się� pytanie,� jakiego� typu� zmiany� najchętniej�
przywitałyby� te� spośród� organizacji,� które� krytycznie�
oceniły� obecną� sytuację?� Trzeba� zaznaczyć,� że� bada-
nia�ankietowe�nie�są�najlepszym�sposobem�na�zdoby-
cie�tego�typu�informacji.�Jednak�mimo�wszystko�podję-
to�próbę�zebrania�opinii�na�ten�temat,�zarówno�poprzez�
zadanie�organizacjom�otwartego�pytania�o�postulowa-
ne�kierunki�reform,�jak�i�(w�osobnym�pytaniu)�oferując�
im�kilka�gotowych�możliwości�odpowiedzi,�które�bada-
cze� chcieli� poddać� ocenie.� Spośród� odpowiedzi� za-
mkniętych,�prawie�wszystkie�wywołały�pozytywną� reak-
cję� uczestników� badania� –� prawie,� bo� nie� dotyczy�
to� postulatu� „częściowej� lub� całkowitej� prywatyzacji�
usług�rynku�pracy�(poza�wypłatami�świadczeń)”.�Z�pro-
pozycją�tą�zgodziła�się�niespełna�połowa�badanych�or-
ganizacji.�Zakładając�(co�jest�dość�ryzykowne,�jednak�
na�poziomie�badań�ilościowych�konieczne),�że�wszyscy�
badani�rozumieli�ją�podobnie,�a�także�że�rozumieli�ją�po-

prawnie,�wypada�stwierdzić,�że�organizacje�generalnie�
nie� są� przekonane� do� idei� zmniejszania� roli� publicz-
nych� służb� zatrudnienia�w�systemie�usług� rynku�pracy�
i�przenoszenia�większości�zadań�związanych�z�ich�świad-
czeniem� na� instytucje� prywatne,� czy� to� o� charakterze�
komercyjnym,�czy�non-profit.�Ta�ostrożność�organizacji�
wydaje�się�dość�zaskakująca,�biorąc�pod�uwagę,�że�taka�
reforma�prawdopodobnie�wzmocniłaby�znaczenie�sek-
tora� pozarządowego� w� realizacji� polityki� rynku� pracy.�
Być� może� ich� brak� przekonania� do� idei� prywatyzacji�
jest� związany� z� obawami� o� trudne� do� przewidzenia�
konsekwencje�zmiany�dotychczasowego�układu�relacji�
pomiędzy� organizacjami� a� publicznymi� służbami� za-
trudnienia,� a� także� z� lękiem� przed� zaostrzeniem� się�
konkurencji�na�tym�rynku�usług�zatrudnienia.�Rozstrzyg-
nięcie�tego�pytania�wymagałoby�osobnych�badań.�Na�
podstawie� prezentowanych� tu� danych� można� jedynie�
stwierdzić,�że�inicjatywy�zmierzające�do�prywatyzacji�sy-
stemu�usług�rynku�pracy�natrafiłyby�zapewne�na��opór�
zarówno�po�stronie�publicznych�instytucji�rynku�pracy�,�
jak�i�po�stronie�organizacji�pozarządowych.��

Mniej� więcej� jedna� na� cztery� organizacje� (23%)� sko-
rzystały� z� możliwości� wskazania� własnych� postulatów�
związanych�ze�zmianami�w�polityce�rynku�pracy�w�Pol-

Czy� według� Pana(i)� obecna� polityka� Państwa� w� dziedzinie�
rynku�pracy� i� promocji� zatrudnienia�w�Polsce� jest�właściwa,�
czy�tez�należałoby�ją�zmienić?

%

obecna�polityka�jest�właściwa,�nie�należy�jej�
zmieniać� 4,3%�

obecna�polityka�jest�generalnie�właściwa,�
wymaga�jedynie�niewielkich�korekt� 36,2%�

obecna�polityka�jest�generalnie�niewłaściwa,�
należy�ją�gruntownie�zmienić� 44,1%�

trudno�powiedzieć� 15,4%�

Razem� 100,0%�

Czy� według� Pana(i)� obecna� polityka� Państwa� w� dziedzinie�
rynku�pracy� i� promocji� zatrudnienia�w�Polsce� jest�właściwa,�
czy�tez�należałoby�ją�zmienić?

%

obecna�polityka�jest�właściwa,�nie�należy�jej�
zmieniać� 4,3%�

obecna�polityka�jest�generalnie�właściwa,�
wymaga�jedynie�niewielkich�korekt� 36,2%�

obecna�polityka�jest�generalnie�niewłaściwa,�
należy�ją�gruntownie�zmienić� 44,1%�

trudno�powiedzieć� 15,4%�

Razem� 100,0%�
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sce.�Ich�wypowiedzi�można�bardzo�zgrubnie�skategory-
zować�w�pięć�następujących� (i�niekiedy�dość�odmien-
nych)�typów�propozycji:�

Deregulacja,�zmniejszenie�restrykcyjności�przepisów,�
„odchudzenie”�biurokracji;
Rozwój�przedsiębiorczości,�obniżenie�kosztów�pracy,�
stymulowanie� powstawania� nowych� miejsc� pracy� ,�
zwiększanie�elastyczności�pracy;
Zwiększenie� znaczenia� organizacji� pozarządowych�
oraz�instytucji�ekonomii�społecznej�w�systemie�usług�
rynku�pracy;
Zwiększenie�nacisku�na�aktywizację�osób�bezrobot-
nych,�motywowanie�ich�do�usamodzielnienia�się;
Zwiększenie�pomocy�państwa,�roboty�interwencyjne,�
itp.

4.2.  autoportret organizacji zajmujących 
się rynkiem pracy 

Ważnym� uzupełnieniem� analizy� kompetencji� organi-
zacji� pozarządowych� w� polskim� systemie� usług� rynku�
pracy�wydaje�się�być�określenie�tego,�jak�one�same�te�
kompetencje� postrzegają,� czy� też� jak� oceniają� siebie�
i�swoją�rolę�w�polityce�zatrudnienia.��W�badaniu�ankie-
towym� przeprowadzonym� w� ramach� programu� „Bez-
robocie� –� co� robić?”� umieszczono� kilka� pytań,� które�
miały�pomóc� to� stwierdzić.�Część� z�nich� zadano� rów-
nież� urzędnikom� Wojewódzkich� Urzędów� Pracy� oraz�
instytucji� odpowiedzialnych� za� dystrybucję� środków�
Europejskich� Funduszy� Strukturalnych21.� Dzięki� temu�
możliwe�było�nie� tylko�opisanie�wizerunku�organizacji�
pozarządowych�w�„oczach”�ich�przedstawicieli,�ale�tak-
że� skonfrontowanie� go� z� opiniami� Publicznych� Służb�
Zatrudnienia.���

Zwolennicy� zwiększania� roli� sektora� non-profit� w� do-
starczaniu� usług� związanych� z� pracą� często� odwołu-
ją� się� do� argumentu,� że� organizacje,� w� odróżnieniu�
od� instytucji�publicznych�oraz�komercyjnych,�orientują�
się�w�swoich�działaniach�na�ściśle�określone�grupy�od-
biorców� lub� określone� typy� działań,� i� że� dzięki� temu�
są� skuteczniejsze� w� pomocy� osobom� doświadczają-
cym�szczególnych�trudności�na�rynku�pracy.�W�istocie�
to�przekonanie�wydaje�się�być�także�podstawą�autode-
finicji� organizacji� pozarządowych� jako� instytucji� rynku�
pracy.� Ponad� 90%� przedstawicieli� inicjatyw� uczestni-
czących� w� badaniu� Organizacje pozarządowe w pol-

��	 	Ankietę	zawierającą	m.in.	pytania	o	opinie	dotyczące	organizacji	pozarządo-
wych	skierowano	do	osiemnastu	urzędów,	w	tym	do:	Departamentu	Wdraża-
nia	Funduszy	Strukturalnych	Ministerstwa	Gospodarki	i	Pracy,	Państwowego	
Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	oraz	wszystkich	Wojewódz-
kich	Urzędów	Pracy	(przy	czym	cztery	WUP	nie	odpowiedziały	na	omawiane	
pytania).	

1.

2.

3.

4.

5.

skim systemie usług rynku pracy w 2005 r.�skłaniało�się�
ku�stwierdzeniu,�że�organizacje�potrafią�działać�na�rzecz�
grup,�które�nie�mają�szans�na�pomoc�ze�strony�innych�
instytucji�(w�tym�60%�zgodziło�się�z�tym�stwierdzeniem�
„zdecydowanie”).� 40%� wskazało� także� na� konkret-
ne� obszary� aktywności,� w� których� ich� zdaniem� sektor�
pozarządowy�sprawdzałby�się�lepiej�niż�inne�instytucje�
rynku�pracy.�Te�obszary�definiowano�zarówno�poprzez�
odniesienie� do� różnych� kategorii� odbiorców� działań�
organizacji,� jak� i�wskazując� rozmaite� typy�usług� zwią-
zanych�z�zatrudnieniem.�Oczywiście,�najczęściej�opinie�
uczestników�na� ten� temat�były� ściśle� związane�ze�spe-
cyfiką� działań� inicjatyw,� które� reprezentowali� (czemu�
w�końcu�trudno�się�dziwić).�Jednak�wspólnym�rdzeniem�
ich�wypowiedzi�była�zwykle�koncentracja�na�działaniach�
związanych� z� przeciwdziałaniem� wykluczeniu� społecz-
nemu,� czy� to� związanemu� z� ubóstwem,� czy� wynikają-
cemu�z�niepełnosprawności� lub�choroby,�czy�wreszcie�
będącemu�konsekwencją�szczególnej�sytuacją�życiowej�
odbiorców�(np.�byłych�więźniów�czy�samotnych�matek).�

Przekonanie�o� szczególnej� roli� organizacji� pozarządo-
wych� w� pomocy� grupom� defaworyzowanym� jest� tylko�
jednym�z�elementów�ich�autodefinicji.�Warto�przy� tym�
zauważyć,�że�zdecydowana�większość�uczestników�ba-
dania�wykazywała�skłonność�do�afirmowania�wszelkich�
pozytywnych� stereotypów� sektora� pozarządowego,� ja-
kie� umieszczono� w� kwestionariuszu.� Znajduje� to� od-
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zwierciedlenie�na�wykresie�na�stronie�26,�ukazującym�
średnią��wartość�ocen�(1-5,�gdzie�1�oznaczało�„zdecy-
dowanie�się�nie�zgadzam”,�zaś�5�–�„zdecydowanie�się�
zgadzam”),�jakie�przypisywali�oni�różnym�(pozytywnym)�
twierdzeniom� dotyczącym� organizacji� pozarządowych.�
Jedyne� aspekty� funkcjonowania� organizacji,� w� przy-
padku� których� ich� przedstawiciele� zachowali� pewną�
ostrożność�w�swoich�ocenach,�to�„obecność�zachowań�
biurokratycznych”� i� „umiejętność� kooperacji”.� � Dużo�
ostrzejsi�w�sądach�okazali�się�urzędnicy� instytucji�pub-
licznych,� których� również� poproszono� o� tego� rodzaju�
ocenę.�Sam�fakt,�że�wystawiali�oni�organizacjom�oceny�
nieco� niższe� niż� one� same� nie� jest� jeszcze� specjalnie�
interesujący.�Ciekawsze�jest�może�to,�w�przypadku�któ-
rych� tez� opinie� obu� grup� szczególnie� się� różniły.� Do-
tyczy� to� przede� wszystkim� twierdzenia,� iż� organizacje�
pozarządowe�są�„innowacyjne”,�a�także�że�„są�auten-
tycznie�zaangażowane�społecznie”.�



28

a 5.  Podsumowanie – najważniejsze fakty o organizacjach, bariery 
związane z wykorzystaniem ich potencjału

Uwaga:�opisywane niżej wyniki nie są reprezenta-
tywne dla wszystkich organizacji pozarządowych 
prowadzących „jakiekolwiek” działania związane 
z rynkiem pracy, ale odnoszą się do węziej rozu-
mianego zbioru organizacji pozarządowych pro-
wadzących taką działalność aktywnie i w sposób 
stały.

Można� szacować,� że� stałą,� aktywną� działalność�
związaną� z� rynkiem� pracy� prowadzi� dziś� na� tere-
nie�Polski�około�1300�organizacji�pozarządowych.�
W� trakcie� badania� udało� się� dotrzeć� do� informa-
cji� � o� 834� takich� organizacjach� (nie� licząc� ZDZ).�
Niespełna� 500� z� nich� to� organizacje� korzystające�
z� nowych� regulacji,� mających� sprzyjać� rozwojowi�
niepublicznych� instytucji� rynku� pracy� (Agencje� Za-
trudnienia�wraz� z� filiami,� jednostki� szkoleniowe�za-
rejestrowane�przy�WUP,�Spółdzielnie�Socjalne,�Cen-
tra�Integracji�Społecznej).

Mniej� więcej� co� piąta� zidentyfikowana� organiza-
cja� rynku� pracy� zarejestrowana� jest� na� Mazowszu�
–�w�tym�około�12%�w�Warszawie.�Dużo�ich�działa�
także� na� południu� kraju� -� w� województwach:� ma-
łopolskim,� � śląskim,� dolnośląskim,� a� także� lubel-
skim,�oraz�na�północy�w�województwie�pomorskim.�
Najmniej� przedsięwzięć� związanych� z� rynkiem� pra-
cy� zlokalizowanych� jest� na� Opolszczyźnie,� w� wo-
jewództwach:� lubuskim,� świętokrzyskim� � i� kujaw-
sko-pomorskim.� Mniej� więcej� 50%� organizacji�
aktywnych� w� sferze� usług� rynku� pracy� jest� zlokali-
zowanych� w� mieście� przekraczającym� 100� tysięcy�
mieszkańców,�zaś�ponad�40%�ma�siedzibę�w�jednej�
z�szesnastu�stolic�regionów.

Ponad�40%�organizacji�zajmujących�się�dzisiaj�dzia-
łalnością�w�sferze�rynku�pracy�powstało�w�pierwszej�
połowie� lat�90�-� tych.� Ich�„demografia”� jest� ściśle�
związana�z�przemianami�sytuacji�na�polskim�rynku�
pracy.� Ostatnich� kilka� lat� to� okres� dynamicznego�
rozwoju� nowych� inicjatyw� związanych� z� zatrudnie-
niem,�stanowiący�bezpośredni�efekt�pojawienia�się�
funduszy�unijnych� i�nowych� regulacji� sprzyjających�
powstawaniu�niepublicznych�instytucji�rynku�pracy.�







Zdecydowana� większość� zidentyfikowanych� w� trak-
cie�badań�organizacji�rynku�pracy�(77%)�angażuje�
się� w� organizowanie� szkoleń� dla� osób� bezrobot-
nych.� �Ponad�połowa�wskazała� również�na�działa-
nia�związane�z�doradztwem�zawodowym�i�poradni-
ctwem�(60%),�a�także�pośrednictwem�pracy�(55%).�
40%�organizacji�angażuje�się�w�działania�związane�
z� integracją� społeczną� i� aktywizacją� społeczno� za-
wodową.�

Prawie�60%�organizacji�rynku�pracy�koncentruje�się�
w�swoich�działaniach�na�specyficznych,�wąsko�zde-
finiowanych�grupach�odbiorców.�

Organizacje�pozarządowe�zajmujące�się�usługami�
rynku� pracy� są� statystycznie� rzecz� biorąc� znacznie�
większe�niż�inne.�Połowa�organizacji�uczestniczących�
w� omawianym� tu� badaniu� uzyskała� w� roku� 2005�
przychody�nie�mniejsze�niż�300�000�zł.,�a�dziewięć�
na�dziesięć�dysponowało�nie�mniej�niż�15�000�zł.�

85%� organizacji� zajmujących� się� usługami� ryn-
ku� pracy� korzystała� w� ciągu� ostatnich� trzech� lat��
ze�środków�publicznych,�w�tym�prawie�50%�dyspo-
nowało�środkami�instytucji�publicznych�na�szczeblu�
powiatu�–�przede�wszystkim�Powiatowych�Urzędów�
Pracy� –� a� 38%� wskazało� te� instytucje� jako� jedne�
z�najistotniejszych�źródeł� finansowania�swojej�dzia-
łalności�w�dziedzinie�rynku�pracy.�

Całkowita� liczba� odbiorców� działań� wszystkich� or-
ganizacji� pozarządowych� aktywnie� i� stale� zajmu-
jących� się� usługami� zatrudnienia� (przy� założeniu�
że�jest�ich�około�1300)�wyniosła�w�roku�2005�oko-
ło�200�000-�300�000�osób.�

Jedynie� 15%� badanych� organizacji� nie� zatrudnia�
w� ogóle� płatnego� personelu,� opierając� się� w� ca-
łości� na� pracy� społecznej� (wśród� wszystkich� orga-
nizacji� pozarządowych� tylko� 33%� zatrudnia� płat-
nych�pracowników).�Wśród�pozostałych� tylko�10%�
nie� posiada� w� ogóle� pracowników� zatrudnionych�
w� formie� umowy� o� pracę.� Około� 85%� organiza-
cji� zatrudniających� płatnych� pracowników� (a� więc�
prawie� 80%� wszystkich� badanych� organizacji)� dys-
ponuje�pracownikami� zaangażowanymi� regularnie�
w�działalność�organizacji�w�sferze�usług�rynku�pra-
cy.��
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Najczęściej� wymienianym� partnerem� organizacji�
zajmujących� się� problematyką� zatrudnienia� są� Po-
wiatowe� Urzędy� Pracy.� Niewiele� mniej� organizacji�
(około�70%)�kontaktuje�się�z�samorządem�lokalnym�
oraz�z�innymi�organizacjami�pozarządowymi�w�kraju�
lub�za�granicą.�Prawie�dwie�na�trzy�utrzymują�także�
kontakty�z�prywatnymi�firmami�i�środowiskiem�bizne-
su.�Około�60%�organizacji�kontaktuje�się�z�Urzęda-
mi�Pracy�na�poziomie�wojewódzkim,�a�mniej�więcej�
co� druga� z� instytucjami� odpowiedzialnymi� za� dys-
trybucję� funduszy�europejskich�oraz�z� lokalnymi� in-
stytucjami� użyteczności� publicznej� (szpital,� szkoła,�
itp.).�Wśród�najważniejszych�partnerów�organizacji�
najczęściej� wymieniano:� PUP� lub� WUP,� samorząd�
lokalny,� Ośrodki� Pomocy� Społecznej� (OPS,� PCPR,�
MOPR�itp.)�oraz�organizacje�pozarządowe.�

Wśród� barier� utrudniających� wykorzystanie� poten-
cjału� organizacji� pozarządowych� w� sferze� usług�
związanych� z� zatrudnieniem� można� wymienić:� za-
daniowy,�doraźny�charakter�ich�relacji�z�Publicznymi�
Służbami� Zatrudnienia� (choć� trzeba� tu� zaznaczyć,�
że�mniej�więcej� jedna�na�cztery�organizacje�anga-
żuje� się� także�we�współpracę�na�poziomie� tworze-
nia� lokalnych� strategii� rynku� pracy),� deficyt� środ-
ków�finansowych,�czy�to�po�stronie�Urzędów��Pracy,�
których� nie� stać� na� finansowanie� działań� organi-
zacji,� czy� po� stronie� organizacji,� których� nie� stać�
na� udział� we� wspólnych� przedsięwzięciach,� a� tak-
że� niedoskonałe� przepisy� prawne� oraz� zbyt� skom-
plikowane� procedury� regulujące� relacje� pomiędzy�
Urzędami�Pracy�a�organizacjami.�Do�mniej�oczywi-
stych,� choć�być�może� równie�ważnych�problemów�
należą:�fałszywe�(w�świetle�wyników�innych�badań)�
przekonanie� o� braku� zainteresowania� współpracą,�
obecne�zarówno�po�stronie�organizacji�jak�i�wśród�
urzędników�Urzędów�Pracy,�a�także�przekonanie,�iż�
urzędnicy� nie� rozumieją� � specyfiki� działania� sekto-
ra�pozarządowego�i� trudności,�z� jakimi�się�boryka.�
Zapewne� nie� bez� znaczenia� dla� wzajemnych� rela-
cji� jest� również� nader�pozytywny�wizerunek�własny�
organizacji,�które�mało�realistycznie�oceniają�swój�
potencjał� i� kompetencje� w� dziedzinie� usług� rynku�
pracy.���
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a 6. Metodologia

6.1. Źródła danych 

Raport�przygotowano�w�oparciu�o�następujące�źródła�
danych:�

Dane�z�bazy�danych�o�działalności�organizacji�zaj-
mujących�się�pomocą�osobom�bezrobotnym�lub�in-
nymi�usługami�rynku�pracy�(w�tym�rozwojem�przed-
siębiorczości),�zidentyfikowanych��na�podstawie:�

analizy�baz�danych�o�organizacjach�pozarządo-
wych�Klon/Jawor,�
danych�REGON,�
danych�KRAZ,�
informacji�z�bazy�danych�b2b,�
danych�Rejestru�Instytucji�Szkoleniowych,�prowa-
dzonego�przez�Wojewódzkie�Urzędy�Pracy,
bazy� organizacji� pozarządowych� będących�
członkami� Polskiego� Stowarzyszenia� Funduszy�
Poręczeniowych,�
bazy�danych�o�projektodawcach�IW�EQUAL,��
informacji�o�organizacjach�składających�w�Urzę-
dach�Pracy�wnioski�o�dofinansowanie�w�ramach�
funduszy�strukturalnych.�

Badanie� ilościowe� pt.� Organizacje pozarządowe 
w systemie usług rynku pracy w 2005 r.,�przeprowa-
dzone� w� technice� mieszanej� wywiadów� telefonicz-
nych�CATI�(Computer Assisted Telephone Interviews)�
i� badania� kwestionariuszowego� z� wykorzystaniem�
poczty�elektronicznej,�na�losowo-warstwowej�próbie�
192�organizacji�zajmujących�się�usługami�na�rynku�
pracy.�Badanie�przeprowadzono�na�przełomie�listo-
pada� i� grudnia� 2005� roku� we� współpracy� z� Fun-
dacją�Fuga�Mundi�oraz�SMG/KRC�Millward�Brown�
Co.

Wyniki� innych� badań� Stowarzyszenia� Klon/Jawor:�
badania� Kondycja sektora organizacji pozarządo-
wych w Polsce 2005� na� reprezentatywnej� próbie�
około� tysiąca� stowarzyszeń� i� fundacji,� badania�
Wolontariat, filantropia i 1%,� przeprowadzonego�
w� listopadzie� 2005� roku� na� reprezentatywnej� pró-
bie� tysiąca� dorosłych� Polaków,� oraz� badań� Lupa 
2004� i� Barometr współpracy 2004,� opisujących�
współpracę�pomiędzy�organizacjami� pozarządowy-
mi�i�administracją�publiczną.�



















6.2. Opis użytych narzędzi i metod

Baza� danych� organizacji� zajmujących� się� działaniami�
związanymi� z� rynkiem� pracy� powstała� w� wyniku� akcji�
telefonicznej� i� mailingowej.� Podjęto� próbę� kontaktu�
z�ponad�2,4� tys.�organizacji� figurujących�w�w/w�zbio-
rach� danych,� co� do� których� można� było� zakładać,�
że�prowadzą�działalność�związaną�z�szeroko�pojętymi�
usługami�rynku�pracy.�Do�2�tysięcy�z�nich�próbowano�
dotrzeć�drogą�telefoniczną�oraz�mailową.�W�przypad-
ku� pozostałych� wykorzystano� jedynie� Internet� (wyłą-
czywszy�te,�których�adresów�e-mail�nie�udało�się�usta-
lić).� W� czasie� umożliwiającym� analizę� danych� udało�
się�nawiązać�bezpośredni�kontakt�telefoniczny�z�około�
700� organizacjami,� spośród� których� 364� zadeklaro-
wały,� że� prowadzą� obecnie� działania� związane� z� ryn-
kiem�pracy.�Organizacje�te�zostały�następnie�poddane�
badaniu� ankietowemu� pt.� Organizacje pozarządowe 
w systemie usług rynku pracy w 2005 r.,�a�dane�o�nich�
umieszczono�w�bazie�danych.�Bazę�uzupełniono�o�or-
ganizacje� figurujące�w�bazach�danych�Wojewódzkich�
Urzędów�Pracy�jako�certyfikowane�instytucje�szkolenio-
we�oraz�obecne�w�Krajowym�Rejestrze�Agencji�Zatrud-
nienia.

Badanie� Organizacje pozarządowe w systemie usług 
rynku pracy w 2005 r.� przeprowadzono� na� losowej�
próbie� 192� organizacji,� zajmujących� się� usługami�
związanymi� z� zatrudnieniem,� wylosowanych� spośród�
364� organizacji� wyodrębnionych� w� trakcie� prac� nad�
w/w�bazą�danych.�W�stosunku�do�wyjściowych�założeń�
(badanie�na�200�organizacjach)�oznaczało�to�realiza-
cję�próby�na�poziomie�96%.�150�organizacji�nie�wylo-
sowanych�w�próbie�utworzyło�listę�rezerwową,�z�której�
dobierano� organizacje� mające� zastąpić� te� przypadki�
z�próby�głównej,�które�z� różnych�powodów�nie�wzięły�
udziału�w�badaniu.�

Badanie�przeprowadzono�w�oparciu�o�kwestionariusz,�
zawierający� 38� pytań,� w� tym� kilka� pytań� otwartych.�
Wstępnie� zakładano,� że� podstawową� techniką� zbiera-
nia�danych�przy�użyciu� tego�narzędzia�będzie�wywiad�
telefoniczny�typu�CATI.�Jednak�obawy�związane�z�wpły-
wem� tej� techniki� na� jakość� pozyskiwanych� danych�
sprawiły,�że�podjęto�wysiłki�zmierzające�do�wykorzysta-
nia� również� innych�sposobów�dotarcia�do� responden-
tów.�Kwestionariusz�został�wysłany�drogą�elektroniczną�
do�wszystkich�wylosowanych�organizacji�posiadających�
aktualne�adresy�e-mail,�oraz�pocztą�tradycyjną�do�tych,�
które� takich� adresów� nie� posiadały� lub� nie� ujawniły.�
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Następnie� ankieterzy� rozpoczęli� monitowanie� bada-
nych� organizacji,� prosząc� o� odesłanie� wypełnionego�
kwestionariusza,�lub�–�gdy�nie�było�to�możliwe�-�o�roz-
mowę� telefoniczną� w� oparciu� o� kwestionariusz.� Tym�
sposobem�udało�się� zebrać�115�ankiet�wypełnionych�
samodzielnie� przez� organizacje,� oraz� 77� metodą� wy-
wiadów�telefonicznych.��

6.3. Dobór próby do badania ankietowego

Badanie�bazowało�na�losowo-warstwowej�próbie�202�
organizacji,� wylosowanych� spośród� 364� organizacji,�
które� w� trakcie� akcji� telefonicznej� związanej� pracami�
nad� bazą� danych� inicjatyw� pozarządowych� zajmują-
cych�się�usługami�rynku�pracy�potwierdziły,�że�istotnie�
prowadzą�taką�działalność.�Kryteria�warstwowania�pró-
by� obejmowały� podział� na� pięć� makroregionów� oraz�
dwie� klasy� wielkości� miejscowości� (powyżej� i� poniżej�
100� tysięcy�mieszkańców)�Ze�względu�na�brak� innych�
wiarygodnych� danych� na� temat� całej� populacji� orga-
nizacji�rynku�pracy�założono,�że�struktura�próby�będzie�
odzwierciedlać� strukturę� zbioru� wszystkich� organizacji�
zidentyfikowanych� w� trakcie� prac� nad� bazą� danych.�
W�miarę�wyczerpywania�się�próby�podstawowej,�orga-
nizacje,�które�nie�wzięły�udziału�w�badaniu�uzupełnia-
no�podmiotami�z�bazy�rezerwowej.�Zgodnie�z�przyjętą�
procedurą,�organizacja�dobierana�z�rezerwy�miała�być�
podobna�do�organizacji�zastępowanej�pod�względem�
typów� podejmowanych� działań� (wyodrębniono� pięć�
typów� w� oparciu� o� dane� z� wywiadów� telefonicznych�
wykonywanych�w�ramach�prac�nad�bazą�danych)�typu�
ich�odbiorców�(również�w�oparciu�o�dane�z�wywiadów�
tel.),� wielkości� miejscowości,� w� której� była� zlokalizo-
wana� (według� podziału� na� miasta� powyżej� i� poniżej�
100� tysięcy� mieszkańców)� oraz� położenia� w� jednym�
z�pięciu�makroregionów.�W�przypadku,�kiedy�na�liście�
rezerwowej� zabrakłoby� organizacji� podobnych� do� za-
stępowanej,�procedura�przewidywała�dobór�w�oparciu�
o� informacje�o� typie�odbiorców,�wielkości�miejscowo-
ści�i�położeniu�geograficznym,�lub�–�gdyby�w�rezerwie�
zabrakło� także� takich� organizacji� –� tylko� w� oparciu�
o�dane�dotyczące�lokalizacji.�Ostatecznie�założenia�te�
okazały�się�niemożliwe�do�spełnienia,�jako�że�w�trakcie�
badania�wyczerpano�zarówno�próbę�podstawową,�jak�
i� listę� rezerwową.�W�związku� z� tym,�a� także� z� faktem,�
że�sam�operat�losowania�nie�był�tożsamy�z�populacją,�
do�której�miały�odnosić�się�wyniki�badania� (utworzyły�
go�bowiem�organizacje,�do�których�udało�się�dodzwo-
nić� i�które�zgodziły�się�na�podanie�swoich�aktualnych�
danych�adresowych�oraz�opisanie�podstawowych�dzia-
łań),�reprezentatywność�wyników�badania�należy�uznać�
za�ograniczoną.

Początkowo,� wśród� organizacji� losowanych� do� udzia-
łu� w� badaniu� uwzględniono� Zakłady� Doskonalenia�
Zawodowego� (w� badanej� próbie� znalazły� się� osta-
tecznie�dwa�z�nich),�mające�status�prawny�organizacji�
pozarządowych,� i� tworzące� bez� wątpienia� największą�
w� Polsce� sieć� niepublicznych� placówek� świadczących�
usługi� związane� z� zatrudnieniem.� Jednak� ta� decyzja�
okupiona� była� wieloma� wątpliwościami,� ze� względu�
na� specyficzny� profil� tych� instytucji� i� wyjątkowe,� jak�
na�standardy�sektora�pozarządowego�możliwości�dzia-
łania.�Ze�względu�na�te�możliwości�i�specyfikę,�Zakła-
dy�Doskonalenia�Zawodowego�traktuje�się�często�jako�
podmioty�nie�przystające�do�realiów�działania�sektora�
pozarządowego.� Istniała�obawa,�że�uzyskane�od�ZDZ�
dane� zniekształcą� statystyczny� obraz� organizacji� po-
zarządowych� zajmujących� się� działaniami� związanymi�
z� rynkiem� pracy� w� Polsce,� zwłaszcza� na� etapie� symu-
lacji� wyników� badania� na� całą� zakładaną� populację�
tego� typu�podmiotów.�Te�obawy� � znalazły�potwierdze-
nie�w�wynikach�badania,�w�związku�z�czym�ostatecznie�
postanowiono�nie�uwzględniać�w�raporcie�dotyczących�
ich�danych.
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