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Streszczenie 

We współczesnym świecie obserwuje się dynamiczną przemianę na rynku pracy. 

Występuje wiele przyczyn zaistnienia zjawiska bezrobocia oraz wiele jego rodzajów. Pośród 

grup dotkniętych tym niepożądanym zjawiskiem są ludzie młodzi, dla których jest to 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa socjalnego. Zgodnie z orientacją metodologiczną 

instytucjonalizmu spostrzega się, że państwo posiada liczne możliwości przeciwdziałania 

bezrobociu jak i jego skutkom. Pośród aktywnej polityki wyróżnia się funkcjonowanie 

Ochotniczych Hufców Pracy. Instytucja ta posiada długą tradycję istnienia. Powstała już w 

pierwszej połowie XX w. i kontynuuje swoją misję współcześnie. 

Obecnie pozbawiona jest funkcji kształtowania światopoglądu ludzi młodych a jej 

zadania koncentrują się na kształceniu i pośrednictwie pracy. Na tle ogólnopolskim 

wyróżniającą się aktywność przejawia Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych 

Hufców Pracy. Wydaje się, że aktywne formy wsparcia proponowane przez OHP znacząco 

wpływają na obniżenie zjawiska bezrobocia a poprzez to przeciwdziałają zagrożeniu 

bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych. 

Abstract 
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 In today's social changes, the problem of the threat to social security caused by the 

phenomenon of unemployment is of great importance. It is particularly implemented on the 

basis of the age group of people up to the age of 35. Many types of unemployment are 

distinguished. The state towards the labor market can conduct an active and passive policy. The 

presentation of the problem of unemployment as a significant threat to the social security of 

young people has adopted the methodological orientation of institutionalism. The organization 

of Voluntary Labor Corps is an exemplification of institutions that actively counteract the 

occurrence or deepening of unemployment. At present, in Poland in the post-transformation 

period, the socio-economic reality expresses the need to continue the VLC mission. The global 

crisis, the symptoms of which have been observed since 2006, has come to a declining end, 

announcing the recovery of the economy. Thus, there are groups of young people whose 

families have been affected by unemployment, poverty or social pathology, who in the next few 

years may become a desirable group of employees through VLC's educational and professional 

activities. It is not possible to completely eliminate the phenomenon of unemployment and even 

the threat of unemployment among people under 35. It is important to minimize their effects 

and to prepare young people for the challenges of modern times. Voluntary Labor Corps have 

a potential that places this institution among important elements on the labor market, which 

work to minimize the threat to social security caused by unemployment. 

 

We współczesnych przemianach społecznych istotne miejsce zajmuje problem 

zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego spowodowanego zjawiskiem bezrobocia. Szczególnie 

realizuje się ono na gruncie grupy wiekowej ludzi do 35 roku życia. Spostrzega się , że spośród 

wielu podmiotów rynku pracy  istotne miejsce zajmują Ochotnicze Hufce Pracy.  

Stale wzrastająca dynamika rozwoju naukowo-technologicznego jest czynnikiem 

determinującym przemiany w istniejących gałęziach gospodarki, a także inicjującym 

powstawanie kolejnych bardziej zaawansowanych.  Zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w 

mechanizmach rynkowych i w strukturze zatrudnienia. Rzeczywistość, która została 

ukształtowana w dziejowym procesie historycznym ulega  współcześnie dezaktualizacji 

przyczyniając się do powstawania przestrzeni, w której rodzą się nowe warunki ekonomiczne. 

Cechą charakterystyczną współczesności jest to, że funkcjonuje w warunkach 

niezweryfikowanych rozwiązań, których następstwa są niełatwe do przewidzenia. Bezrobocie 

jest jednym z najczęściej zauważalnych skutków ułomności otaczającej nas rzeczywistości 

ekonomicznej, która zagraża bezpieczeństwu socjalnemu. Dotyka ono przedstawicieli 
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wszystkich profesji, grup wieku produkcyjnego, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. 

Nie są wolne od niego tzw. kraje trzeciego świata oraz najbardziej rozwinięte gospodarki 

światowe. Zjawisko bezrobocia jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin nauki, w 

tym: ekonomii, psychologii, socjologii czy politologii oraz nauki o bezpieczeństwie. Jest to 

spowodowane tym, że z jednej strony jest to jeden z elementów rynku z drugiej zaś ważnym 

aspektem w życiu każdego indywidualnego człowieka. Bezrobocie i zatrudnienie są to 

zjawiska, które współwystępując oraz wzajemnie na siebie oddziałując realizują się poprzez 

podaż i popyt na pracę. Jest to mechanizm tworzący rynek pracy. Praca pojmowana jest jako 

odpłatne wykonywanie konkretnych obowiązków na podstawie umowy zawartej między 

pracodawcą a pracobiorcą. W tym formalnym opisie nie odnajduje się jednak istoty pracy, która 

jest przejawem aktywności ekonomiczno-społecznej. Stanowi bowiem ona dla człowieka 

oprócz źródła dochodu obszar, w którym możliwe są samorealizacja i rozwój. 

Niepodejmowanie zatrudnienia wiąże się oprócz kosztów ekonomicznych z poważnymi 

kosztami społecznymi. Spostrzega się, że szczególnie istotne są koszty społeczne bezrobocia w 

grupie osób młodych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni 

wyższych, czyli ludzi młodych do 35 roku życia. Młodzież, która wkracza na rynek pracy 

znajduje się w specyficznych warunkach. Z jednej strony cechuje się otwartością wobec 

wyzwań współczesności, świeżością intelektualną i zapałem do działania. Z drugiej zaś jako 

potencjalny pracownik w oczach pracodawcy młody człowiek jawi się jako osoba bez praktyki 

i doświadczenia, posiadająca jedynie wyniesioną ze szkoły wiedzę teoretyczną oraz nieznająca 

realiów wykonywania zawodu do którego aspiruje.  

Rozważania nad definicją bezrobocia ujawniają trzy główne podejścia, tj. 

przedmiotowe, podmiotowe, i formalne.  

Ujęcie przedmiotowe postrzega bezrobocie w sposób techniczny jako element systemu 

ekonomicznego. Jest to ogólnie rzecz ujmując kategoria analityczna rynku pracy, co oznacza 

brak konsumpcji podaży pracy będący następstwem zaburzenia równowagi między podażą i 

popytem pracy. W tym podstawowym ujęciu bezrobocie jest istotnym problemem 

ekonomicznym.  

W ujęciu podmiotowym zauważa się, że w orbicie zainteresowania znajduje się osoba 

dotknięta bezrobociem. Oznacza ono brak aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym 

zgłaszających gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ujęcie podmiotowe sytuuje bezrobocie w 

orbicie problemów społecznych.  
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Dr hab. Krystyna Mlonek z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozpatrując bezrobocie 

pod kątem zjawisk społeczno-ekonomicznych podsumowała: „Tak, więc bezrobocie jest 

jednocześnie problemem ekonomicznym i kwestią społeczną, a świadomość tej jedności 

powinna stanowić ważną przesłankę metodologiczną podejmowanych badań. Jest złożonym 

zjawiskiem gospodarki rynkowej, generowanym przez wiele czynników i różnym stopniu 

trwałości działania”1. 

Dokumentem, w którym zawiera się formalna definicja bezrobocia jest ustawa z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

567, 598). Konkretnie treść Art. 2, pkt 1, ust. 2 ustawy określa, kogo z osobę bezrobotną 

uważają instytucje i organy państwa.  

Postulowane przez badaczy problemu bezrobocia podejście interdyscyplinarne pozwoliło 

w nauce światowej wyróżnić wiele jego rodzajów. Jest to następstwo pogłębionych refleksji 

nad przyczynami i skutkami tego zjawiska oraz jego wpływu na gospodarkę. Współcześnie 

wyróżnia się podział na następujące grupy rodzajów bezrobocia: 

  

1 Ze względu na klasyczne ujęcie ekonomiczne bezrobocie dzieli się na: 

a) frykcyjne  

b) strukturalne 

c) koniunkturalne 

 

2 Ze względu na czas trwania wyróżnia się bezrobocie: 

a) krótkookresowe 

b) średniookresowe 

c) długookresowe 

d) długotrwałe 

 

3 Ze względu na obszar występowania zjawiska bezrobocie dzieli się na: 

a) lokalne 

                                                             
 1 K. Mlonek, Bezrobocie – pojęcia podstawowe, [w:] Rynek Pracy nr 11/12, Warszawa 1994, s. 4. 
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b) powszechne 

c) ogólne 

 

1 Ze względu na kwalifikacje kandydatów i zapotrzebowanie rynku pracy występuje 

bezrobocie: 

a) technologiczne 

b) fluktuacyjne 

 

2 Ze względu na występowanie zjawiska wyróżnia się bezrobocie: 

a) ukryte 

b) jawne 

c) fikcyjne 

d) marginesowe 

Państwo wobec rynku pracy może prowadzić polityką aktywną i pasywną. Aktywnymi 

formami polityki państwa są usługi i instrumenty rynku pracy szerzej zaprezentowane na 

przykładzie Ochotniczych Hufców Pracy. Obok tych form państwo posiada również 

możliwości prowadzenia tzw. pasywnej polityki rynku pracy. Określenie pasywna wzięło się 

od spostrzeżenia, że są to działania, które mnie wpływają na wzrost liczby nowych i wolnych 

miejsc pracy. Jest to przejaw działań o charakterze bardziej społecznym czy socjalnym niżli 

ekonomicznym.  W swoim efekcie aktywność państwa w tym zakresie prowadzi do czasowego 

łagodzenia skutków bezrobocia u poszczególnych bezrobotnych. Nie są to systemowe 

rozwiązania problemu a doraźne interwencje o nietrwałym skutku. W istocie pasywna polityka 

państwa może doprowadzić do powiększania się skali bezrobocia dobrowolnego. Rozpatrując 

tą kwestię należy przypomnieć, że do pasywnej polityki państwa zalicza się działania o 

charakterze finansowym  oraz formalnym2. Do kategorii finansowej zalicza się takie działania 

jak: wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, lub świadczeń przedemerytalnych. Formalnymi 

przejawami pasywnej polityki państwa na rynku pracy są promowanie zatrudnienia w 

niepełnym wymiarze czasu, wydłużanie czasu nauki, przyznawanie wcześniejszych emerytur, 

skracanie czasu pracy. Nie budzi wątpliwości, że pasywna polityka państwa na rynku pracy ma 

charakter osłonowy mający na celu łagodzenie skutków społecznych bezrobocia. Jednakże 

                                                             
2 Jarmołowicz W., M. Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy  w warunkach transformacji integracji 

gospodarczej, Poznań 2005, s. 65. 



308 
 

finansowy charakter tej polityki wydaj się nie spełniać zakładanej funkcji. Zasiłki dla 

bezrobotnych w zamyśle miały być wsparciem finansowym dla bezrobotnych mającym 

uchronić ich przed nagłym obniżeniem standardu życia. Pieniądze te miały tez służyć 

ewentualnemu inwestowaniu we własny kapitał ludzki. Jednakże obserwacja rzeczywistości 

prowadzi do wniosku, że nierzadko finansowe formy wsparcia osób bezrobotnych wpływają na 

obniżenie ich motywacji do poszukiwania zatrudnienia3. Pojawiły się zatem w ekonomii dwie 

funkcje zasiłku dochodowa i motywacyjna. Jednakże spostrzeżono wzajemne sprzeczności 

między tymi funkcjami. W związku z powyższym rozwinięto trzy sposoby niwelowania tych 

sprzeczności4: 

a) ustalenie sztywnych ram czasowych wypłacania zasiłku 

b) ustalenie skokowej wysokości zasiłku, tj. ustalenia określonej kwoty zasiłku w 

początkowym okresie wypłacania i następujące w czasie systematyczne zmniejszanie 

tej kwoty 

c) ustalenie wysokości zasiłku na poziomie znacznie odbiegającym od płacy minimalnej 

 

 

Współcześnie spostrzega się ogólną tendencję do instytucjonalizacji życia 

gospodarczego oraz społeczno-politycznego. Następuje określanie sposobu działania jednostek 

przez instytucje, z co za tym idzie całego systemu ekonomicznego5. Powstaje w ten sposób 

struktura, która charakteryzuje się występowaniem formalnych reguł, nieformalnych 

ograniczeń oraz sposobów ich egzekwowania. Do kategorii nieformalnych ograniczeń włącza 

się normy zachowania, normy moralne, normy społeczne, zwyczaje, obyczaje i postawy. 

Instytucja jest formułą trwałą, która poprzez regularność swojego funkcjonowania pełni funkcję 

strukturalizującą przestrzeń ekonomiczną i społeczno-polityczną. Może również egzekwować 

realizowanie określonych dla jej uczestników zadań. Ład formalno-prawny panujący w 

instytucji umożliwia poprzez system nakazów i sankcji kierowanie zachowaniem 

poszczególnych jednostek. Prowadzą do zdefiniowania systemu bodźców ekonomicznych w 

społeczeństwie. Istotną cechą instytucji jest możliwość rozwiązywania przez nią problemów, z 

którymi jednostka pojedynczo nie jest w stanie sobie poradzić. Zapotrzebowanie na 

funkcjonowanie w formule instytucji wzrasta wraz z poczuciem niepewności funkcjonowania 

                                                             
3 Zieliński M., Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw, Gliwice 2008 

4 M. Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Warszawa 2005, s. 68. 
5 H. Landreth, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2005, s. 566. 
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w określonych warunkach ekonomicznych6. Instytucjami wspierającymi rynek są: instytucje 

wspierające stabilizację makroekonomiczną, instytucje regulacyjne, uprawnienia 

własnościowe, wspierające ubezpieczenia społeczne oraz umożliwiające rozwiązywanie 

konfliktów7.  

Z funkcjonowaniem instytucji, w tym instytucji rynku pracy wiążą się określone koszty. 

W ekonomii instytucjonalnej nazywane są mianem kosztów transakcyjnych. Obejmują one 

koszty przeprowadzenia transakcji na rynku pracy dokonywanych przez instytucje. Są to przede 

wszystkim koszty pozyskiwania i przetwarzania bilateralnych lub multilateralnych informacji. 

W ekonomii instytucjonalnej wyróżnia się trzy rodzaje kosztów transakcyjnych: 

a) rynkowe - koszty poszukiwania pracowników na rynku, utworzenie i obsługa bazy danych o 

wolnych miejscach pracy oraz liczbie bezrobotnych, koszty doradztwa i pośrednictwa 

dokonywanych indywidualnie. 

 

b) wewnątrzfirmowe - pracy obejmują realizację umów zawartych przez pracowników 

 

c) publiczne - zawierają się w: kosztach komunikowania, monitorowania ładu prawnego oraz 

sytuacji gospodarczej. 

 

W prezentacji problemu bezrobocia jako istotnego zagrożenia bezpieczeństwa 

socjalnego ludzi młodych przyjęto orientację metodologiczną instytucjonalizmu. 

Egzemplifikację instytucji aktywnie przeciwdziałających występowaniu lub pogłębianiu się 

bezrobocia stanowi organizacja Ochotniczych Hufców Pracy.   

Idea realizowana przez Ochotnicze Hufce Pracy posiada w Polsce stosunkowo długą 

tradycję. W swojej działalności OHP odwołują się do czasu dwudziestolecia międzywojennego, 

kiedy to nastąpił okres transformacji i wielkiego kryzysu. Gospodarka była nieustabilizowana, 

a podaż i popyt na pracę nie równoważyły się. Był to czas przemian w strukturze społecznej. 

W takich warunkach następowało zjawisko, w którym system szkolnictwa nie obejmował całej 

młodzieży. Pojawiła się kategoria osób bez wykształcenia bądź z wykształceniem niepełnym. 

Jednocześnie młodzież taka nie posiadała przygotowania zawodowego8. Już w 1932 r. na 

                                                             
6 J. Godłów – Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Warszawa 2010, s. 66. 
7 M. Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J. Siwińska-Gorzelak, Instytucje a polityka makroekonomiczna i 

wzrost gospodarczy, Warszawa 2006, s. 23. 
8 Z. Jasiński, E. Nycz, Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. Badania ich losów, pozycji społecznej i 

zawodowej w społeczeństwie, Opole 2010, s. 7-13. 
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Górnym Śląsku zorganizowano stacjonarną drużynę roboczą, a w 1933 r. Ministerstwo Opieki 

Społecznej powołało Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudniona Młodzieżą, natomiast w 1934 

r. Ochotnicze Drużyny Robocze9. W 1936 r. dekretem Prezydenta „O Służbie Pracy 

Młodzieży” powołano Junackie Hufce Pracy.10 Cele walka z marginalizacją, wyrównywanie 

szans itp. W swoim charakterze organizacja szkoleniowo-wychowawcza była strukturą 

przygotowującą do podjęcia pracy zawodowej, przy czym kształtowała pożądane postawy 

obywatelskie poprzez swój paramilitarny charakter. Skupiała bezrobotną i niewykształconą 

młodzież w przedziale wiekowym 17-20 lat. Czas uczestnictwa w formule JHP był 

przewidziany na dwa lata, a dla uczniów szkół zawodowych i bredniach oferowano ponad 

miesięczne ochotnicze praktyki.11 Podobne zjawiska społeczne, w tym organizacja gospodarki 

kraju oraz problem powszechności oświaty, które doprowadziły do przemiany w strukturze 

zatrudnienia młodzieży, zaistniały w okresie powojennym w drugiej połowie XX w. Pojawiła 

się potrzeba zorganizowania struktury odpowiedniej do objęcia patronatu nad młodzieżą 

zagrożona wykluczeniem społecznym. 13 czerwca 1958 r. zostały powołane Ochotnicze Hufce 

Pracy.12 Obecnie w Polsce w czasie po transformacyjnym rzeczywistość społeczno-

gospodarcza wyraża potrzebę kontynuacji misji OHP. Kryzys światowy, którego symptomy 

obserwowane są od 2006 r. wchodzi w czas schyłkowy zapowiadając ożywienie gospodarki. 

Istnieją więc grupy młodych, których rodziny zostały dotknięte bezrobociem, ubóstwem lub 

patologią społeczną, którzy w perspektywie kilku najbliższych lat, poprzez działania 

wychowawcze i zawodowe OHP, mogą stać się pożądaną grupą pracowników.   

 

Według Edwarda Nycza można wyróżnić poszczególne etapy funkcjonowania OHP:13 

 

I (1958-1970) – etap tworzenia podstaw OHP 

II (1971-1982) – etap dynamicznego rozwoju OHP 

III (1982-1990) – etap charakteru paramilitarnego OHP 

IV (1990-2006) – etap tworzenia nowej struktury OHP 

V (2006 - ) – etap przekształcania OHP  

                                                             
9 E. Holona, Geneza i rozwój Hufców Pracy (w kręgu tradycji), [w:] Rozumienie i zrozumienie OHP, pod red. J. 

Podgóreckiego, Opole-Głuchołazy 1998, s. 172-173. 
10 A. Zakrzewska, (Nie)znani absolwenci Junackich Hufców Pracy, [w:] Badania i analiza potrzeb 

szkoleniowych absolwentów OHP, Toruń 2007, s. 143. 
11 Ibidem, s. 141-142. 
12 J. Hellwig, W kręgu tradycji, OHP jako swoista kontynuacja „Służby Polsce”, [w:] Rozumienie i zrozumienie 

OHP …, s. 158-159. 
13 E. Nycz, Ochotnicze Hufce Pracy – zasoby instytucji i przestrzeń oddziaływania na przełomie XX i  

XXI wieku, [w:] Z. Jasiński, E. Nycz, Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy…, s. 16. 
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Współcześnie Ochotnicze Hufce Pracy funkcjonują w ramach następujących aktów 

prawnych:14 

 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(DzU 2008, nr 69, poz. 415) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004, nr 256, poz. 2572 – 

tekst jednolity) 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU 2006, nr 97, poz. 674 – tekst 

jednolity) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie 

sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (DzU 2011, nr 

155, poz. 920) 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 

1240) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu 

organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach 

Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (DzU 2004, nr 262, poz. 

2604) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 

przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 

przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (DzU 2010, nr 2, poz. 3) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU 1996, nr 60, poz. 278 z póź. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy 

wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU 2010, nr 235, poz. 1601) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie 

przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 

16 albo 15 lat (DzU 2004, nr 169, poz. 1768) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie 

kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU 2007, nr 124, poz. 860) 

                                                             
14 Ibidem, s. 19-20. 
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12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU 2012, nr 0, poz. 7) 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w 

sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom (DzU 2007, nr 77, poz. 518) 

 

Do głównych celów i zadań Ochotniczych Hufców Pracy należą15: 

 

1. Kształcenie i wychowanie 

2. Poradnictwo zawodowe 

3. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 

 

 

Oferta Ochotniczych Hufców Pracy skierowana jest w szczególności do dwóch typów 

odbiorcy16: 

 

1. Młodzieży pow. 15-16 roku życia o trudnej sytuacji społecznej i materialnej (Hufce 

Pracy, Środowiskowe Hufce Pracy, Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Centra 

Szkolenia i Wychowania) 

2. Absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych o trudnej sytuacji 

materialnej ( Młodzieżowe Biura Pracy, Kluby Pracy, Mobilne Centra Informacji 

Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery). 

 

Struktura organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy została określona w art. 11-16 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 

99, poz. 1001) i obejmuje odpowiednio: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Komendę 

Główną OHP, Centra Kształcenia i Wychowania oraz Komendy Wojewódzkie ( w tym: Centra 

Edukacji i Pracy Młodzieży, Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Środowiskowe Hufce Pracy, 

Hufce Pracy). 

                                                             
15 M. Najdychor, Wstęp, [w:] Młodzież, Edukacja, Praca. Wyzwania polityki społecznej, pod red. Z. Sirojcia, 

Warszawa 2011, s. 13-15. 
16 E. Nycz, Ochotnicze Hufce Pracy – zasoby instytucji i przestrzeń oddziaływania na przełomie XX i  

XXI wieku, [w:] Z. Jasiński, E. Nycz, Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy…, s. 21-27. 
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Pomorska Wojewódzka Komenda OHP jest obecnie jedną z 16 komend wojewódzkich 

podlegających Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy. Terytorialnie obejmuje 

swoim zasięgiem głównie dawne obszary województw gdańskiego i słupskiego. Jest to obszar 

o nierównomiernym rozłożeniu poziomu bezrobocia, a także problemów ubóstwa oraz 

nierównomiernym występowaniu dobrze rozwiniętego przemysłu, handlu i usług. W 

Trójmieście np. obserwuje się dobre warunki do rozwoju rynku pracy, natomiast w powiecie 

sztumskim występuje najwyższy w Polsce poziom bezrobocia. Są to z jednej strony trudne 

warunki społeczne z drugiej zaś, sytuacja taka umożliwia rekrutowanie młodzieży, jej 

wychowanie i szkolenie, a następnie pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Struktura 

organizacyjna OHP na Pomorzu obejmuje: 

 

I Jednostki opiekuńczo-wychowawcze 

1. Środowiskowe Hufce Pracy (Lębork, Bytów, Słupsk, Starogard Gdański, Gdańsk x 2) 

2. Hufce Pracy (Gdynia, Kwidzyn, Nowy Dwór Gdański, Słupsk) 

3. Ośrodki Szkolenia i Wychowania ( Człuchów Tczew)  

 

II Jednostki Rynku Pracy 

1. Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (Słupsk, Gdańsk) 

2. Punkty Pośrednictwa Pracy (Wejherowo, Tczew, Człuchów, Pelplin, Malbork, Lębork, 

Kościerzyna, Rumia) 

3. Młodzieżowe Biura Pracy (Słupsk, Gdańsk, filia Gdynia) 

4. Kluby Pracy (Słupsk, Gdynia, Gdańsk) 

5. Mobilne Centra Informacji Zawodowej (Słupsk, Gdańsk) 

6. Młodzieżowe Centra Kariery (Nowy Dwór Gdański, Starogard Gdański, Bytów, Gniew, 

Puck, Luzino, Sztum, Kościerzyna) 

 

III Jednostki oferujące szkolenia i kursy 

1. Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży (Tczew) 

2. Ośrodki Szkolenia Zawodowego (Kościerzyna, Słupsk) 

  

Obecny czas funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy na Pomorzu jest szczególnie 

ważny. Na etapie przekształcania ujawniają się bowiem z jednej strony dążenia do utrzymania 

wszystkich tych dotychczasowych rozwiązań, które przyczyniały się do wypełniania misji 

OHP. Z drugiej zaś następuje wyzwanie poszukiwania nowych rozwiązań, które będą wspierać 
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wszechstronny rozwój młodzieży. Funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz kształcenia i 

pośrednictwa pracy we współczesnym świecie powinny nadal być realizowane jako jeden z 

elementów polityki społecznej. W szczególności w województwach nadgranicznych z dobrze 

rozwiniętą przedstawicielstw handlowych i konsularnych innych krajów występuje 

zapotrzebowanie na kształtowanie otwartej postawy na wyzwania współczesności, w tym 

dynamicznie zmieniającego się otwartego europejskiego rynku pracy. Oferta szkoleń powinna 

również uwzględniać zapotrzebowania (w tym czasowe zapotrzebowania) na określone 

specjalności. Ważne jest obserwowanie i diagnozowanie kierunków rozwoju lokalnych 

przedsiębiorstw. W 2013 r. w Trójmieście funkcjonują 33 konsulaty i agencje konsularne, 

działają porty morskie i lotniczy, istnieją m.in. przemysł stoczniowy oraz rafineryjny. Istnieją 

możliwości podejmowania inicjatyw zawodowych w kooperacji z partnerami zagranicznymi. 

Funkcjonują Parki Naukowo-Technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne i inne formy 

inkubatorów przedsiębiorczości w których absolwenci m.in. Politechniki Gdańskiej, 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego tworzą nowe miejsca 

krótkoterminowej pracy przeznaczone do zrealizowania konkretnych przedsięwzięć. Istnieje 

potrzeba przygotowania osób gotowych podejmowania się tego rodzaju zajęć oraz chcących 

stałego uczestnictwa w różnych kursach zawodowych i kwalifikacyjnych.  

Oferta OHP w województwie pomorskim stwarza młodzieży przede wszystkim warunki 

do:  

 

1. pomocy w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, ubóstwa i patologii (opieka 

i wychowanie) 

2. kształtowania otwartości wobec świata (niwelowanie obaw przed światem 

zewnętrznym) 

3. rozumienia współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych (konieczność 

kształcenia ustawicznego) 

  

Podsumowując atuty Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 

należy stwierdzić, że stawia ona na wysoki poziom świadczonych usług. Poszerzana jest oferta 

skierowana do ludzi młodych, tak aby posiadali oni pełen wachlarz możliwości od edukacji do 

znalezienia zatrudnienia. O standardach w OHP świadczą następujące fakty: 

 

1. utrzymanie wysokiej jakości pracy oraz poszukiwanie nowych rozwiązań 

organizacyjnych podnoszących efektywność funkcjonowania OHP na Pomorzu 
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2. diagnoza potrzeb i postaw młodzieży w kontekście ich szans na lokalnym i europejskim 

rynku pracy (samorozwój) 

3. diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym i europejskim 

rynku pracy (oferty pracy) 

4. rekrutacja uczestników - promocja OHP w lokalnych środowiskach młodzieżowych 

(niż demograficzny) 

5. podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej (wzrost 

kompetencji zawodowych i interpersonalnych) 

6. podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i administracji (wzrost efektywności 

pracy) 

7. współpraca z lokalnymi środowiskami pracodawców oraz europejskimi pośrednikami 

zawodowymi (kreowanie popytu na pracę) 

8. współpraca z jednostkami organizującymi szkolenia i kursy (kreowanie podaży pracy) 

9. poszukiwanie pozabudżetowych środków finansowych (poszerzanie oferty 

wychowawczej i edukacyjnej) 

10. budowanie wizerunku OHP jako istotnej instytucji rynku pracy na Pomorzu 

(nawiązywanie nowych kontaktów, poszukiwanie partnerów projektów) 

 

Zjawisko zagrożenia bezrobociem wśród osób młodych jest szczególnym problemem 

społecznym. Wymaga podejmowania działań  zapobiegających jaki i zaradczych. Pośród wielu 

instytucji, które realizują swoją działalność w przestrzeni związanej z rynkiem pracy istotne 

miejsce zajmują Ochotnicze Hufce Pracy. Jest to instytucja posiadająca długą tradycję istnienia. 

Obecnie jest nieco zapomniana, co może być związane z wcześniejszym profilem 

funkcjonowania. Warto jednak zwrócić uwagę na tą instytucję ponieważ posiada ona 

doświadczenie, m.in. w: pracy z młodymi ludźmi, współpracy z pracodawcami, organizacji 

szkoleń i warsztatów oraz pośrednictwie pracy. Istotne jest również posiadanie dobrze 

rozwiniętej bazy, w tym wychowawczej i oświatowej.  

Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zjawiska bezrobocia, a nawet zagrożenia 

bezrobociem wśród ludzi do 35 roku życia. Istotne jest aby minimalizować ich skutki oraz żeby 

przygotowywać młodych na wyzwania współczesności. Ochotnicze Hufce Pracy dysponują 

potencjałem, który sytuuję tą instytucję pośród istotnych elementów na rynku pracy, które 

działają na rzecz minimalizowania zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego spowodowanego 

bezrobociem. 


